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RESUMO 

 
 
 

A determinação da volatilidade das opções associadas a um ativo financeiro de forma 
dinâmica tem sido um dos grandes desafios não só dos teóricos como também dos 
participantes do mercado financeiro.  Conseguir prever apropriadamente a volatilidade de um 
ativo é um passo importante para as finanças empíricas visando-se a precificação das opções 
associadas a ele. Na literatura científica disponível, diversos trabalhos foram realizados neste 
sentido sem, no entanto, conseguir apontar um modelo resultante que possa ser considerado 
genericamente ideal e aplicável. Do ponto de vista de precificação de opções, embora 
desenvolvido ainda no ano de 1973 e assumindo uma série de premissas não observáveis na 
prática para o comportamento da série de tempo dos retornos dos ativos financeiro, o modelo 
de precificação proposto por Black, Scholes e Merton ainda é utilizado pelos praticantes do 
mercado para estimativa e previsão do preço de uma opção. Esta utilização, todavia, dadas as 
restritividades assumidas para o desenvolvimento do modelo, é muitas vezes realizada de 
forma improvisada através do relaxamento das restrições de volatilidade e taxa de juros 
constantes. Usando-se as cotações diárias da ação e opções da empresa brasileira Vale, 
disponíveis nas bases de dados da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), a proposta 
desta pesquisa é avaliar empiricamente dois modelos para a estimativa e previsão da 
volatilidade diária de tais ativos, sendo um deles baseado na Regressão Linear das variáveis 
Tempo de Exercício e Preço de Exercício para explicar a volatilidade implícita, e outro 
baseado no modelo generalizado de heterocedasticidade condicional auto-regressivo, 
GARCH. Em seguida, a partir do relaxamento da premissa de homocedasticidade assumida 
no modelo Black-Scholes-Merton, foi realizada a precificação destas opções comparando-se 
os resultados obtidos com aqueles realmente negociados na Bolsa de Valores de São Paulo, 
além de comparar com os resultados gerados pelo próprio modelo Black-Scholes-Merton na 
sua forma homocedástica restrita. Os resultados encontrados apontam menores desvios na 
estimativa e previsão dos preços através da improvisação de atualização diária das 
volatilidades na precificação por Black-Scholes-Merton, com melhor desempenho quando a 
volatilidade foi estimada e prevista pelo modelo GARCH, a ponto de justificar a utilização 
deste modelo principalmente para as opções dentro do dinheiro.  
 

 
Palavras-chave: Opções. Precificação. Black-Scholes-Merton. Volatilidade. GARCH.



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Through the daily prices of the stock and options assets of the Brazilian company 
Vale, available in the databases of the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA), the purpose 
of this research was to evaluate empirically two models for estimating and forecasting the 
daily volatility of such assets:  one based on the Linear Regression of the Time to Exercise 
and Strike Price explanatory variables, and another model based on the Generalized 
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, GARCH. Then, from relaxing the 
homoscedasticity assumption assumed in the Black-Scholes-Merton model, these options 
were pricified and the results compared with those actually traded on the Stock Exchange and, 
also, compared with those prices generated by the own Black-Scholes-Merton in its restricted 
homoscedastic form. The computed errors show minor deviations in the estimate and forecast 
of prices through the “ad-hoc” approach of daily volatility updates in the pricing Black-
Scholes-Merton model, with better operformance being observed when the volatility was 
estimated and predicted by the GARCH model, enough to justify the use of this model, 
mainly to the options In the Money. 
 

 
Keywords: Options. Pricing. Black-Scholes-Merton. Volatility. GARCH. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 
1.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

Nas publicações “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” por Fischer Black 

e Myron Scholes e “Theory of Rational Option Pricing” de Robert Merton, ambas no ano de 

1973, foi apresentada a modelagem mais referenciada para a precificação de opções. A 

importância de tal modelo mereceu o reconhecimento do prêmio Nobel de economia em 1997 

a tais autores.  

Frente a grande contribuição trazida pelo modelo desenvolvido por Black, Scholes e 

Merton na precificação de opções, mas considerando seus vieses em relação à maturidade e ao 

preço de exercício, pesquisadores e principalmente os profissionais do mercado financeiro 

vêm tentando formas alternativas, com improvisações específicas, que não aumentem 

demasiadamente a complexidade de cálculo e que melhor representem o comportamento das 

opções observado nos mercados financeiros. Conforme proposto por Bakshi, Cao e Chen 

(1997) na publicação “Empirical Performance of Alternative Option Pricing Modelos”: 

“...uma motivação comum para novos modelos é a abundante evidência empírica de que o 

modelo de referência Black-Scholes exibe fortes tendências de preços de acordo com a 

maturidade e Preço de Exercício da opção“. Ainda segundo tais autores, tais evidências  

seriam indicações de que o comportamento das ações, na verdade de seus retornos,  não 

seguem algumas premissas assumidas na modelagem realizada por Black e Scholes.   

Conforme observado por Bakshi, Cao e Chen no ano de 1997: “Um progresso 

substancial foi feito no desenvolvimento de modelos mais realistas de precificação de opções. 
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Empiricamente, porém, não se sabe em quanto cada generalização melhora a precificação de 

opções e de ‘hedging’1".  

Esta pesquisa tem como objetivo justamente propor e analisar os resultados de uma 

destas “improvisações”, aproveitando o grande potencial trazido pelo modelo Black-Scholes, 

mas ao mesmo tempo flexibilizando em alguns pontos algumas de suas restritividades que 

não se verificam na prática no mercado financeiro.  

Diversas publicações e pesquisas já foram realizadas neste mesmo sentido, utilizando-

se diferentes e variadas abordagens, e em sua grande maioria aplicadas à realidade do 

mercado financeiro norte-americano. Pretende-se aplicar abordagens semelhantes às já 

realizadas, como aquelas desenvolvidas por Bakshi, Cao e Chen, utilizando modelos de 

estimativa e previsão de volatilidade2 dependentes da maturidade e do preço de exercício das 

opções, conforme proposta de Dumas, Fleming e Whaley (1998) na publicação “Implied 

volatility smiles: Empirical tests” e também baseada na generalização da  heterocedasticidade 

condicional auto-regressiva proposta por Bollersleve (1992). Entretanto, todas elas aplicadas 

agora para o cenário brasileiro.  

Assume-se, portanto, relevância a análise da situação brasileira, seja para testar as 

hipóteses teóricas assumidas por Black, Scholes e Merton ou para nortear as práticas de 

investimentos no mercado de derivativos. 

A improvisação a ser seguida basicamente relaxa a premissa de homocedasticidade 

dos retornos, ou seja, assume que a volatilidade pode variar ao longo do tempo (nesta 

pesquisa, assumida diariamente), sendo a mesma estimada seguindo três modelos distintos:  

 

• Regressão Linear pelo método OLS;  

• Regressão Quantílica pela Mediana;  

• Modelo GARCH. 

 

Para efeito de comparação de ganho de desempenho3 na precificação, um quarto 

modelo também será utilizado baseado no cálculo da volatilidade histórica dos retornos ao 

longo de todo o período da amostra. Tal volatilidade, seguindo a premissa de 

                                                           
1 Em finanças, o temo ‘hedge’ (do inglês, cobertura) refere-se ao instrumento que visa proteger operações 

financeiras contra o risco de grandes variações de preço de determinado ativo. No caso específico de opções 
associadas a ações, tal instrumento basicamente consiste em comprar/vender uma determinada ação e se 
proteger através da operação inversa de venda/compra de opções.  

2 A Volatilidade é uma medida (estatística) da incerteza a respeito dos movimentos dos preços futuros de um 
ativo.  

3 “Desempenho” se refere a maior proximidade, menor erro, dos preços reais negociados no mercado.  
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homocedasticidade assumida no modelo original de Black-Scholes-Merton, será usada 

constantemente como entrada no modelo de precificação das opções.   

Portanto dois passos importantes serão seguidos para a precificação:  

 

(i) a estimativa e previsão da volatilidade  diária de cada opção;  

(ii)  a entrada das volatilidades estimadas e prevista na fórmula de precificação 

desenvolvida por Black, Scholes e Merton para o cálculo do preço da opção.   

 

Os preços resultantes deste procedimento serão comparados com os valores reais 

negociadas daquela opção no mercado financeiro.  

Foi escolhido como ativo a ação-objeto VALE5 e como derivativo as opções de 

compra a ela atreladas. Esta escolha deve-se ao simples fato das mesmas representarem os 

ativos de maior liquidez e, assim, apresentarem a maior amostra de observações (negócios) 

disponível para o estudo.  

 
 
1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 
 

Com relação as variáveis de entrada do modelo Black e Scholes, embora também 

exista incerteza a respeito dos dividendos a serem pagos e da taxa de juros praticados, sem 

dúvida a mais incerta das variáveis é a volatilidade do ativo adjacente que seguirá um 

processo estocástico4 com alguma média e variância. E será justamente esta entrada, a 

volatilidade, para o modelo Black-Scholes que será estimada seguindo modelos 

desenvolvidos e explorados em outros trabalhos, na busca de conseguir maior proximidade 

aos valores reais negociados, possibilitando-se, assim, ganhos na precificação de opções 

frente a utilização da volatilidade histórica.  

As alternativas a serem avaliadas consideram a volatilidade das opções variando ao 

longo do tempo e ao longo dos diversos preços de exercício, adotando-se duas abordagens 

alternativas para a estimativa e previsão da volatilidade:  

 

                                                           
4  Qualquer variável cujo valor muda ao longo do tempo de uma maneira incerta é dita seguir um processo 

estocástico. 
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• Uma delas seguindo a proposição das formas funcionais do modelo de acordo as 

análises desenvolvidas por Dumas, Fleming e Whaley5 (1998) para as funções 

volatilidade dependente das variáveis explanatórias Tempo para o Exercício e 

Preço de Exercício  das diversas opções negociadas ao longo do período; 

• Outra seguindo o modelo de heterocedasticade condicional autoregressivo 

GARCH para modelar a volatilidade conforme proposto por Bollersleve (1986).  

 

A influência da maturidade de uma opção, ou seja, o tempo até o vencimento 

(exercício) do seu contrato, e de seu preço de referência de exercício foram extensamente 

observados e pesquisados como variáveis explanatórias da volatilidade de uma opção. 

Portanto, pretende-se aqui regredir a volatilidade implícita6 calculada a partir do modelo 

Black-Scholes nestas duas variáveis, de forma a avaliar se  a equação linear resultante poderá 

ser usada para estimar e prever a volatilidade das opções da Vale.  

Seguindo diversas outras referências bibliográficas que conseguiram ótimos resultados 

empíricos através do uso do GARCH para modelar o comportamento dos retornos de ativos 

financeiros diversos, nesta pesquisa também será aplicado este modelo à realidade do 

mercado acionário brasileiro na modelagem da variância dos retornos da Vale.  

Através das ações preferenciais da Vale, mais precisamente as ações de código 

VALE5 na Bovespa, e suas respectivas opções de compra negociadas na Bolsa de Valores de 

São Paulo no período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010, serão avaliadas as formas 

alternativas e improvisadas a serem propostas nesta pesquisa nas seguintes perspectivas:  

 

(i) testar as premissas assumidas para o desenvolvimento do modelo proposto por 

Black-Scholes-Merton evidenciando alguns “fatos estilizados7” da série de tempo 

dos retornos da VALE5, tais como, distribuição de probabilidades, agrupamento 

de volatilidade, estacionariedade, distribuição incondicional e previsibilidade;  

                                                           
5 Que por sua vez serguiram os trabalhos realizados por Derman e Kani (1994), Dupire (1994) e 

Rubinstein(1994) na definição de formas modelo de partida para a volatilidade.  
6 A Volatilidade Implícita é o valor da volatilidade que, quando substituído em uma das equações de precificação 

(como a de Black-Scholes) chega o valor da opção negociada no mercado (valor real). Infelizmente não é 
possível inverter a equação de Black-Scholes de forma que seja possível obter de uma forma direta a 
volatilidade a partir de todas as outras variáveis e parâmetros do modelo. Entretanto, um procedimento de 
busca interativo pode ser utilizado para encontrar a volatilidade.  As Volatilidades Implícitas são usadas para 
monitorar a opinião do mercado sobre a volatilidade de uma ação em particular. 

7 Em finanças, o termo “Fatos Estilizados” refere-se a conclusões ou aproximações teóricas realizadas para um 
fenômeno observado empiricamente.  
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(ii)  avaliar a consistência (robustez) dos parâmetros estimados para os modelos de 

volatilidade;  

(iii)  quantificar eficiência na precificação das opções em relação aos preços reais 

negociados considerando as abordagens “in-sample” e  “out-sample” 8.  

 
 
1.3 OBJETIVO PRINCIPAL 

 
 

Desta forma, o objetivo principal da pesquisa é avaliar de forma empírica a eficiência 

do modelo de referência Black-Scholes-Merton na precificação de opções, relaxando a 

premissa de homocedasticidade (volatilidade constante do retorno do ativo) através da adoção 

de formas práticas de cálculos de volatilidade seguindo duas abordagens: Regressão Linear 

Múltipla e Heterocedasticidade Condicional Autoregressiva (GARCH). Importante ressaltar 

que tais abordagens já foram extensamente testadas e avaliadas em outras pesquisas.  

A pergunta central a ser respondida é se, ao relaxarmos a premissa de 

homocedasticidade adotada no modelo de referência Black-Scholes, usando-se as abordagens 

alternativas propostas para o cálculo da volatilidade para a atualização diária da volatilidade 

utilizada pelo próprio modelo Black-Scholes, conseguimos resultados melhores sem invalidar 

a consistência do modelo. E a resposta para esta pergunta será procurada de forma empírica 

aplicada à realidade mercado financeiro brasileiro.  

 
 

1.4 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 
 

Além disso, de forma secundária mas não menos importante, uma vez que a 

caracterização das propriedades estatísticas de uma série temporal de preços é de suma 

importância para a aplicação dos modelos disponíveis para a estimativa e previsão do 

comportamento de um ativo financeiro, pretende-se observar algumas evidências empíricas de 

fatos estilizados na caracterização da série de preços da ação e das opções da Vale que 

venham reforçar ou contradizer os principais referenciais teóricos sobre o tema.   

 

                                                           
8 Quando se utiliza uma amostra de dados para uma estimativa referente ao mesmo período dos dados amostrais, 

diz-se que a análise está sendo realizada “in-sample”, ou seja, dentro da amostra. Quando se utiliza tais dados 
para uma estimativa (previsão) num período diferente do período em que a amostra de dados foi gerada, 
geralmente um período a frente, trata-se de uma análise “out-sample”.  
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1.5 RESULTADOS ESPERADOS 

 
 
Espera-se com isso obter resultados de precificação “ in-sample” e “out-sample”  mais 

próximos daqueles observados no mercado do que os que seriam obtidos pelo modelo de 

precificação Black-Scholes desenvolvidos por Fischer Black e Myron Scholes (1973) e 

expandido por Robert C. Merton (1973).   

Além disso, pretende-se caracterizar empiricamente e apropriadamente o 

comportamento dos preços das opções e da própria ação da Vale de forma a avaliar o modelo 

teórico mais referenciado para a precificação de opções (modelo Black-Scholes-Merton).  

 
 
1.6  LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 
 

Toda a pesquisa estará limitada às informações e evidências geradas pelas ações 

preferenciais da empresa mineradora Vale (ações de código de negociação VALE5) e suas 

opções de compra negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo.  

Os dados a serem utilizados terão uma frequência diária, correspondendo aos valores 

de fechamento do mercado. Este fato de se trabalhar com valores de fechamento introduz um 

grande risco na análise devido ao não sincronismo entre os valores coletados. Quando se 

trabalha com valores de fechamento, não existe garantia que os valores registrados na base de 

dados, por exemplo, do preço da ação-objeto VALE5 e de uma de suas diversas opções, se 

refiram ao negócios realizados num mesmo instante ou até mesmo em tempos suficientemente 

próximos.  

Pode acontecer do valor registrado no fechamento seja o valor de uma opção cujo 

último negócio aconteceu às 10:05h da manhã enquanto o da ação seja o negócio realizado no 

último minuto do leilão de fechamento do mercado as 16:59h9. E durante este período muita 

coisa pode ter acontecido e não refletido tem tais preços.  

O que irá garantir um menor dissincronismo entre tais dados é a liquidez dos ativos. 

Quanto maior for a liquidez, mais provável do valor de fechamento refletir um negócio 

realmente realizado nos minutos de fechamento do mercado.  

                                                           
9 Diariamente acontece o leilão de fechamento, também conhecido como “call de fechamento”, que é um 

processo que ocorre aos 5 minutos finais de cada pregão. O preço atribuído ao fechamento do ativo será aquele 
ao qual a maior quantidade de lotes do ativo for negociada durante o leilão. Entretanto nem todos os ativos 
negociados na BOVESPA entram no processo de leilão, somente aqueles de maior liquidez. 
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Em outras pesquisas, como a de Bakshi et al. (1997), o que se fez foi trabalhar com os 

registros diários não de fechamentos, mas de um período específico dentro do horário de 

negociação, por exemplo os primeiros 30 minutos da última hora de negociação. Assim o 

dissincronismo ficaria reduzido para 30 minutos.  

Na pesquisa aqui desenvolvida, isso não foi possível pela indisponibilidade de acesso 

de uma base histórica de negócios da Bovespa de longa duração que possibilitasse este tipo de 

coleta. Geralmente este tipo de informação está disponíveis em base históricas intradiárias 

que, em função de sua frequência diária de registros, ficaria reduzida a apenas alguns meses 

de observação. 

Para reduzir esta limitação da pesquisa, a medida criada foi a utilização de filtros que 

garantam a seleção de indíviduos da amostra com maior liquidez.  

 
 

1.7 METODOLOGIA DE TRABALHO 

 
 

Serão realizadas quatro precificações diferenciadas para a mesma opção e seus 

respectivos valores comparados com os valores reais negociados na BOVESPA. Todos os 

quatro modelos seguirão a fórmula de precificação desenvolvida por Black, Scholes e Merton. 

Apenas uma variável de entrada em tal fórmula diferenciará os quatro resultados (preços) a 

serem obtidos e avaliados: a volatilidade. Todos os demais parâmetros são os mesmos para as 

quatro equações.  

Num primeiro caso, considerou-se a volatilidade do ativo como constante ao longo de 

todo o período para as diversas opções a serem precificadas, sendo a mesma igual à  

volatilidade histórica calculada para aquele período (Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010).   

Para os demais casos, assumiu-se a atualização diária da volatilidade neste mesmo 

modelo de precificação, tratando-se, assim, de uma metodologia improvisada, uma vez que o 

modelo Black-Scholes assume a volatilidade constante. A utilização do mesmo modelo de 

precificação garantirá que cada modelo tenha uma chance igual, a não ser pelo critério de 

cálculo da volatilidade. Esta prática é comum na literatura relacionada ao tema e também 

praticada nos mercados financeiros.  

Para garantir o sincronismo entre os preços de opções e da ação-objeto, serão filtradas 

da amostra aquelas opções de menor liquidez e assim reduzir as limitações apontadas.  

Esta pesquisa será apresentada na seguinte sequência:  No capítulo 2 será apresentada 

uma revisão bibliográfica em torno dos modelos proposto por Black-Scholes-Merton para a 
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precificação de opções, e também dos modelos de estimativa da Volatilidade a serem 

utilizados na pesquisa. No capítulo 3 serão apresentados alguns resultados dos testes 

empíricos relativos a ação-objeto da Vale, com as observações dos Fatos Estilizados que 

evidenciem e justifiquem a forma improvisada utilizada nesta pesquisa. O capítulo 4 descreve 

a amostra de dados coletados da Bolsa de Valores de São Paulo e que servirão de entradas 

para os modelos e Regressão Linear e GARCH para o cálculo das volatilidades, apresentados 

no capítulo 2, que serão parametrizados conforme apresentado no capítulo 5. Em sequência, 

no capítulo 6, a partir as volatilidades diárias estimadas e “embutidas” na equação do modelo 

Black-Scholes-Merton, serão apresentados as Análises e Resultados de precificação frente aos 

valores reais negociados daquelas opções na BOVESPA. Finalmente, Observações e 

Conclusões serão apresentadas no capítulo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTOS TEÓRICOS   

 
 
 
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 
 

O propósito deste capítulo é revisar a bibliografia que será utilizada como base para os 

testes empíricos a serem apresentados nos capítulos seguintes. Inicialmente, será derivada a 

fórmula analítica do modelo de precificação de opções proposto por Fischer Black e Myron 

Scholes e expandido matematicamente por Robert Merton no ano de 1973, apresentando as 

premissas por eles assumidas. Em seguida, para a aplicação da forma alternativa de 

precificação de opções em análise nesta pesquisa, serão apresentados os modelos escolhidos 

para o cálculo da volatilidade a ser introduzido de forma improvisada na fórmula de 

precificação de Black-Scholes-Merton.  

A obra de “Options, Futures and other Derivatives” de Jonh C. Hull (2008) será 

extensamente utilizada ao longo deste capítulo.  

 
 

2.2 O MODELO BLACK-SCHOLES-MERTON 

 
 
2.2.1 Movimento Browniano e Processo de Wiener 

 
 

Conforme Neil A. Chriss (1996), de uma forma geral, um modelo de precificação é 

uma descrição matemática da relação entre o preço atual de uma ação e seus possíveis preços 

futuros. Os modelos de precificação não são determinísticos e preditivos, mas sim 

probabilísticos, ou seja, eles assumem distribuições de preços futuros a partir de dados 

históricos e outros dados. Desta forma, a distribuição assumida como a seguida pelos preços é 
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a essência da modelagem de precificação. Para o modelo Black e Scholes a base de partida 

para a distribuição dos preços é o chamado Movimento Browniano que por sua vez é 

caracterizado por um Processo Wiener.  

O Movimento Geométrico Browniano define que os retornos futuros de uma ação são 

normalmente distribuídos e o desvio padrão da distribuição pode ser estimado dos dados 

históricos. Ele teve origem na descrição física de uma partícula pesada suspensa no meio de 

partículas leves. As partículas leves movem-se rapidamente e ocasionalmente colidem de 

forma aleatória na partícula pesada. Cada colisão desloca ligeiramente a partícula pesada; a 

direção e magnitude do deslocamento são aleatórios e independentes de todas as demais 

colisões, mas a natureza da aleatoriedade não muda de colisão para colisão.  

O modelo conduz a esta situação e, matematicamente, deduz que o deslocamento da 

partícula ao longo de um período de tempo deve ser normalmente distribuído, com média e 

desvio padrão dependendo apenas da quantidade de tempo transcorrido.  

Desta forma, o Movimento Browniano é descrito por um  Processo Wiener que por 

sua vez é um processo estocástico onde a mudança de uma variável (como o movimento dos 

preços de uma ação) durante um curto período de tempo ∆t tem uma distribuição Normal com 

média zero e variância igual ao ∆t. Ou seja, uma variável W segue um processo de Wiener se:  

 

− A variação ∆W durante um intervalo de tempo ∆t é dada por ∆W = ε√∆
, onde ε 

representa a distribuição Normal padrão φ (0,1);  

− Os valores de ∆W são independentes entre dois intervalos de tempo quaisquer. 

 

Um Processo Generalizado de Wiener para uma variável S pode ser definida em 

termos de W como:  

 

∆� = ∆
 + �∆�												(1)		 
Onde,  

- a e b são constantes quaisquer;    

- ∆
 implica que S tem uma taxa de flutuação de a por unidade de tempo;  

- �∆� é um ruído ou variabilidade aleatória adicionada ao caminho dos preços de b vezes 

o processo de Wiener. 
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Louis Bachelier em 1900 em sua tese “Théorie de la spéculation” introduziu a 

utilização em finanças do Movimento Browniano. M. Osborne em 1964 foi o primeiro a 

introduzir o Movimento Browniano no estudo dos preços de mercado de ações. No paralelo 

realizado por Osborne, o preço da ação equivale a partícula pesada enquanto os negócios 

realizados (compra/venda) equivalem as pequenas partículas que deslocam ligeiramente o 

preço de forma aleatória e independente.  

Portanto, o Movimento Geométrico Browniano descreve então a distribuição de 

probabilidades dos preços futuros de uma ação. Conforme Bollerslev (1986) “O retorno de 

uma ação entre agora e algum período curto no futuro (∆
) é normalmente distribuído. A 

média da distribuição é dada por µ vezes a quantidade de tempo, ou seja µ∆
, e o desvio 

padrão é σ vezes a raiz quadrada da quantidade de tempo”. O “geometrismo” do modelo se 

deve ai fato de bases percentuais fazerem mais sentido no caso de mudanças de preços, ao 

invés de bases absolutas.   

Algumas características do Movimento Browniano:  

 

− Trata-se de um processo contínuo ao longo do tempo, mas nunca diferenciável.  

− É a idealização da trajetória de uma única partícula constantemente bombardeada 

por uma infinidade de pequenas forças aleatórias infinitesimais.  

− Deve estar sempre em movimento, ou então ele “morre”. 

− A soma os valores absolutos das variações do movimento (do preços) ao longo de 

um dia (ou a qualquer outro horizonte de tempo) implicados pelo modelo, tende 

ao infinito.  

 
 
2.2.2 Premissas para o Modelo Black-Scholes-Merton  

 
 

Para a elaboração de seu modelo, Black, Scholes e Merton adotaram uma série de 

premissas. A primeira premissa do modelo Black-Scholes-Merton é a de que o preço do 

contrato adjacente segue um processo estocástico. A publicação original de Black e Scholes 

(1973) assume que o ativo adjacente não paga dividendos, que a taxa livre de risco é 

conhecida e constante e que a dinâmica dos preços segue um movimento geométrico 

Browniano, ou seja, o modelo segue um processo de Wiener e está de acordo com o lema de 

Itô, a serem apresentados mais a frente, com o retorno médio esperado da ação (µ) e sua 

volatilidade (σ) ambos constantes. 
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2.2.3 A Equação Diferencial do Modelo Black-Scholes-Merton  

 
 

A equação de Black-Scholes é uma equação diferencial que descreve a variação do 

preço da opção de acordo com a variação de duas outras variáveis: Tempo para o exercício e o 

Preço negociado do ativo adjacente (ação-objeto)10.  

Black, Scholes e Merton assumiram que as mudanças percentuais no preço da ação em 

um curto período de tempo seguem uma distribuição Normal de probabilidades com média 

µ∆t e variância σ2t, de tal forma que:  

 

��� 	~	φ	(µ	dt, σ�dt)																		(2) 
Onde,  

- dS é a mudança no preço da ação ao longo do tempo (no limite de 
 → 0); 

- φ(m,v) representam uma distribuição Normal com média µ∆t e variância σ2t.  

 

Assumindo que o preço S da ação segue um Processo Generalizado de Wiener, 

conforme a Equação (1), chega-se a : 

 

��(
)�(
) = �	�
 + 	�	��(
)																(3) 
Onde,  

− S(t) é preço da ação objeto no instante t; 

− r é a taxa de juros livre de risco; 
− σ é a volatilidade do ativo; 

− W(t) é um processo Wiener e dW(t) descreve um incremento (mudança) discreta no 
Movimento Browniano.  

 

O termo da esquerda da equação 	��(
) �(
)⁄  representa o retorno esperado de uma 

ação em um curto período de tempo.  No lado direito tem-se o retorno esperado em um tempo 

qualquer, r∆
, somado a uma componente estocástica do retorno. A variância desta 

componente estocástica, e portanto a variância do próprio retorno, segue um processo Wiener 

e é dada por ��∆
 , cuja raiz é igual a volatilidade do preço do ativo, ou seja, o desvio padrão 

                                                           
10 A equação proposta por Black e Scholes tem muita semelhança com a equação do calor que modela a variação 

(difusão) de temperatura em um corpo unidimensional de acordo com a variação do tempo transcorrido e 
também de acordo a variação da distância do ponto ao longo do corpo. 
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da distribuição do retorno esperado em um curto período de tempo. Vale ressaltar que aqui se 

assume como taxa de retorno esperado, a taxa de juros livre de risco r, mas poderia ser uma 

outra taxa de retorno, µ.  

Sendo  G  o preço da opção em função do preço da ação adjacente S e do tempo t. Do 

lema de Itô11 tem-se a Equação (4) cuja dedução não é escopo desta pesquisa: 

 

� = !" "� #� +	" "
 +	12 "
� "�� ����$�
 +	" "� ��	��								(4) 

Onde, 

- dW representa a componente estocástica do processo Wiener; 

- dG e dS representam as mudanças no preço da opção e no preço da ação, 

respectivamente.  

 

Embora o preço do ativo-objeto (S), da opção (G) e o processo Wiener (W) sejam 

processos estocásticos, nas equações aqui apresentadas não será utilizada explicitamente na 

notação das fórmulas a dependência em relação a variável tempo por uma questão de 

simplificar a  visualização e apresentação das equações, portanto o termo “(t)”  será omitido.  

Pelo fato de dW nas Equações (3) e (4) serem os mesmos, é possível construir um 

portfolio de ações e derivativos que envolve um processo Wiener. O portfolio12 apropriado é 

vendido na opção (por isso o sinal negativo na equação a seguir) e comprado na razão de  

" "�⁄  em ações, conforme a seguir (sendo V usado para designar o portfolio):  

 

& = 	−	 +	" "� 	�																						(5) 
Para a variação no valor do portfolio ∆V em um intervalo de tempo ∆t é dado por:  

 

∆& = 	−∆ +	" "� 	∆�															(6) 
                                                           
11 Em finanças quando se utiliza modelos contínuos no tempo é comum assumir que o preço de um ativo é um 

processo de Itô que ao contrário do Processo Wiener assume que a expectativa da média do movimento do 
preço do ativo  e sua volatilidade também podem variar de acordo com o preço e com o tempo e não são 
constantes como no processo Wiener. Da Equação (1) teria-se: �� = (*, 
)∆
 + �(*, 
)∆�.  

12 A construção deste portfolio é conhecido como “delta hedge ” e foi a essência do desenvolvimento do modelo 
de Black e Scholes. Uma vez que o objetivo do “hedge”é proteger o portfolio, não dando lucro nem prejuízo, o 
custo do “delta hedge” deve ser absorvido por algum elemento do portfolio. Este elemento é opção que a 
medida que o tempo passa tem a parcela de seu valor relacionada ao “prêmio pelo risco” reduzido (mais 
próximo da data de exercício, menor o risco). E na busca de precificar o valor da opção de forma a compensar 
o valor do “delta hedge” que Black e Scholes desenvolveram seu modelo. 
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Substituindo as Equações (3) e (4) na Equação (6) chega-se a:  

 

∆& = !−	" "
 −	12 �
� "�� 	����$∆
									(7) 

 

Portanto, esta equação não envolve a componente estocástica dW e por isso o portfolio 

será livre de risco durante o período de tempo dt (e somente durante este infinitésimo de 

tempo, uma vez que a medida que S e t mudam, ∂G/∂S também muda13).  

A premissa assumida de que os mercados financeiros nos quais os ativos adjacente e 

as opções são negociados permitem comprar ou vender qualquer quantidade em qualquer 

momento destes ativos sem incorrer em custos de transação, combinada com a premissa do 

Movimento Geométrico Browniano, foi suficiente para Black e Scholes aplicarem o princípio 

da não arbitragem.  

De acordo com a premissa de que não há arbitragem livre de risco, o portfolio V deve 

instantaneamente ganhar a mesma taxa de retorno que outros títulos livre de risco. Portanto, 

teremos:  

 

∆& = �	&	∆
															(8) 
Onde 

- r é a taxa de juros livre de risco; 

- V o portfólio. 

 

Portanto, de acordo com a premissa de não arbitragem livre de risco , o único efeito do 

tempo que seria observado no portfolio construído com proteção em “delta hedge” seria a 

correção de seu valor pela taxa de juros livre de risco, r.  

Substituindo as Equações (7) e (5) na Equação proposta em (8) chega-se, finalmente, 

na Equação Diferencial de Black-Scholes-Merton.  

 

∆ ∆
 + 	��	 ∆ ∆� +	12 ∆
� ∆�� ���� = �	 						(9) 

 

 

                                                           
13 Para manter o valor do portfolio livre de risco ao longo do tempo é necessário ajustar a relação Delta (∂G/∂S) 

constantemente, processo que caracteriza um “hedge” dinâmico.  
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2.2.4 A Fórmula de Precificação Black-Scholes-Merton  

 
 

Uma forma de se chegar as fórmulas de precificação do modelo proposto por Black-

Scholes é através da resolução da Equação diferencial (9) sujeita a condição de fronteira 

descrita através da Equação (10):  

 

 = max	123(�4 − 5, 0)							(10)    
 

Onde:  

− G, representa o preço da Opção; 

− S0 é o preço do ativo objeto no momento do exercício; 

− K é o preço de Exercício da Opção;  

− t,  representa o  tempo;  

− T é o dia (data) de Exercício da Opção. 

 

Ou seja, no momento do vencimento (t=0) o valor da opção será dado pela diferença 

entre a cotação do ativo adjacente naquele momento (t=0) para o caso de S0 > K. Caso a ação 

tenha um valor inferior ao Preço de Exercício e, portanto, a opção não gere exercício, o valor 

da opção será zero.  

Outa forma seria através da abordagem de avaliação livre de risco. Como 

demonstrado, na Equação diferencial (3) o parâmetro µ, que representa o retorno médio 

esperado para a ação, foi elimando. Isso signifca dizer que a equação diferencial de Black e 

Scholes é independente de prefêrencias quanto ao risco, ou seja, que o retorno esperado em 

todas as ações é a taxa livre de risco (r) e que o valor presente de qualquer fluxo de caixa pode 

ser obtido descontando o valor esperado na taxa de juros livre de risco.  

A prova e desenvolvimento matemático de qualquer uma destas abordagens até se 

chegar à fórmula de precificação do modelo Black e Scholes não faz parte do escopo desta 

pesquisa. Como referência bibliográficas para o desenvolvimento das mesmas, podem ser 

consultadas as obras de Jonh C. Hull.   
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A fórmula de Black-Scholes para o preço no tempo t de uma opção de compra do tipo 

Europeia14 de uma ação que não paga dividendos são as seguintes:  

 

6 = 	 �4∅(�8) − 59:;(3:1)∅(��)							(11) 
Onde:  

− c, representa preço da opção de compra15; 

− S0 é o preço do ativo-objeto (ação) no momento do exercício (t=0); 

− K é o preço de Exercício da Opção;  

− t  representa o  tempo;  

− φ(x) é a função de distribuição de probabilidades cumulativa para uma Normal Padrão, 

ou seja, é a probabilidade que uma variável com uma distribuição Normal φ (0,1) será 

menor que x.  

− r é a taxa de juros composta livre de risco; 

− T é o dia (data) de Exercício da Opção e a parcela (T-t) representa o tempo residual até a 

expiração; 

− Na Equação (11) do preço da opção temos duas novas quantidades d1 e d2 que irão definir 

o valor da opção conforme as seguintes equações:  

 

�8 =	 ln >
�45? + (� + ��/2)	A(B − 
)

�A(B − 
) 										(12) 
 

�� =	�8 − 	�A(B − 
)																				(12�)	
 

Portanto, a fórmula analítica do modelo de precificação de opções proposto por Black 

e Scholes permite calcular o valor de uma opção do tipo europeia em qualquer momento até o 

momento da expiração de seu exercício. Entretanto, os preços observados no mercado não são 

exatamente baseados nesta fórmula. Como será apresentado adiante, as diversas premissas 

                                                           
14 No mercado financeiro os contratos de opções são estabelecidos seguindo algumas regras de acordo com o 

exercício. Diz-se que uma opção é do estilo de exercício europeu quando o exercício só pode acontecer na data 
de vencimento do contrato. Ao contrário, as opções americanas são aquelas em que o comprador da opção 
pode exercê-la a qualquer momento até a data do exercício.  

15 Existem opções de compra (call) e de venda (put) estas últimas praticamente não geram negócios no mercado 
brasileiro e não serão nem mesmo citadas nesta pesquisa. Mas todo o desenvolvimento realizado para opções 
de compra é válido para as opções de venda.  
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assumidas por Black, Scholes e Merton restrigem em muito a precisão de precificação do 

modelo, embora sua aplicação seja em muito facilitada. 

 
 

2.2.5 Distribuição dos Preços assumidas por Black-Scholes  

 
 

Através do lema de Itô apresentado na Equação (4), assumindo G = ln S(t), a Equação 

(2) pode ser escrita da seguinte forma:  

 

� ln �(
) = C# −	12 ��D �
 + 	�	��(
)												(13) 
 

Uma vez que µ e σ são constantes temos que o logaritmo dos Preços do Ativo seguem 

um processo Wiener com uma mudança média dada por ># −	8���? e uma variância dada por 

σ
2. A mudança no ln S(t) entre um tempo 0 (zero) e um futuro T é portanto normalmente 

distribuído com média ># −	8���?B e variância σ2T, ou seja:  

 

∆	ln	S(t) = 	ln �3 − ln �4 	~	F	[	!C# −	12 ��D B, ��T$													(14) 
 
Simplificando (uma vez S0 é conhecido e constante) 

 

	ln �3 	~	F	[	Cln �4 +	C# −	12 ��D B, ��TD																								(15) 
Onde,  

− ST é o preço do ativo no futuro T; 

− S0 é o preço do ativo no momento atual (t=0), que é conhecido (constante).  

− F (.) representa uma distribuição Normal. 

 

A Equação (14) mostra que ln S(t) é normalmente distribuído de modo que S(t) tem 

uma distribuição lognormal16.  

                                                           
16 Uma variável X tem uma distribuição lognormal se o ln (X) é normalmente distribuído.  
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Esta propriedade dos preços da ação S(t) seguirem uma distribuição lognormal provê 

informações a respeito da distribuição de probabilidade da taxa de retorno composta 

continuamente entre um tempo 0 e T.  

Sendo u a taxa de retorno composto continuamente entre 0 e T temos:  

 

�3 =	�49I3 														(16) 
Ou seja,  

 

J = �9
K�LK = 	 1B ln �3�4 								(17) 
Onde,  

− u é a taxa de retorno; 

− T é o tempo futuro; 

− ST é o preço do ativo no futuro T; 

− S0 é o preço do ativo no momento atual (t=0);  

 

Diante disso, das Equações (14) e (17) tem-se para o retorno:  

 

J = �9
K�LK	~		F		 !# −	12 ��, �
�
B $																					(18) 

 
Portanto,a premissa assumida no modelo Black-Scholes-Merton de que o preço do 

ativo-objeto segue um movimento Geométrico Browniano com volatilidade constante implica 

que os preços S(t) têm uma distribuição lognormal e os retornos são normalmente distribuídos 

com média ># −	8���? e variância σ2/T. A medida que o tempo T aumenta, a variância, e 

portanto o desvio padrão, decresce. Diante desse resultado, pode-se perceber que quanto mais 

longe for o período de análise (quanto maior o T) menor será o desvio padrão da média, ou 

seja, é mais “fácil” prever a média dos retornos para uma “janela de tempo” maior.  

 
 

2.3 MODELOS ALTERNATIVOS BASEADOS NA ESTIMATIVA DA VOLATILIDADE   

 
 

Inúmeros modelos de precificação de opções surgiram com o objetivo de endereçar as 

deficiências e restritividades do modelo proposto por Black, Scholes e Merton.  
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Conforme observado na pesquisa desenvolvida por Bakshi et al.:   

 
 

Cada modelo de precificação de opções tem de fazer três pressupostos básicos: 
• o processo seguido pelo preço do ativo adjacente (a premissa da distribuição); 
• o processo seguida pela taxa de juros; 
• a precificação do mercado para os fatores de risco.  

Para cada uma das hipóteses, há muitas escolhas possíveis para o modelo. Por 
exemplo, o preço do ativo adjacente pode seguir um processo contínuo ou discreto 
no tempo. Entre os possíveis processos contínuos no tempo, pode-se ter um processo 
do tipo Markov ou não-Markov, em difusão ou não-difusão, um processo com saltos 
seguindo uma distrbuição de Poisson ou não-Poisson, uma mistura de saltos e 
componentes de difusão, com ou sem volatilidade estocástica e com ou sem saltos 
aleatórios. Para a estrutura de termo das taxas de juros, o número de escolhas é 
similarmente grande, de forma que  a busca por um modelo perfeito de precificação 
de opções pode não ter fim. (BAKSHI et al., 1997) 

 
 

Enquanto Bakshi et al. (1997) desenvolveram sua pesquisa empirica de forma extensa 

englobando quase todas as variações de modelo com representação por fórmulas analíticas 

disponíveis naquela época17, o objetivo do presente trabalho é analisar também de forma 

empírica o próprio modelo de precificação desenvolvido por Black, Scholes e Merton, 

entretanto, relaxando as premissas de homocedasticidade, juros constantes e não-pagamento 

de dividendos.  

Tanto os juros (taxa livre de risco) quanto os dividendos serão de certa forma adotados 

de acordo com a observação das práticas do mercado. A taxa de juros será igual a taxa CDI-

over praticada e os dividendos serão iguais àqueles praticados pela Vale no período de Janeiro 

de 2007 a Dezembro de 2010.  

Já a volatilidade será tratada como mais uma variável do modelo que, segundo a 

proposta desta pesquisa, será estimada com base em dois modelos em particular:  

 

- Um deles especifica a volatilidade do ativo adjacente a partir da regressão linear 

das variáveis independentes Tempo de Exercício e Preço de Exercício (seguindo a 

proposta de Dumas, Fleming e Whaley (1998)); 

- E o outro é baseado no modelo GARCH (seguindo a proposta de Bollerslev 

(1986)).  

 

                                                           
17 Os modelos considerados por Bakshi et al. (1997) foram: (i) Black-Scholes, (ii) o de Taxa de Juros 

Estocástica, (iii) o de Volatilidade Estocástica, (iv) Volatilidade e Taxa de Juros Estocásticas, (v) Volatilidade 
Estocástico com Salto Aleatórios e em especial (vi) o modelo de Volatilidade Constante com Saltos Aleatórios 
desenvolvidos por Bates (1991) e Merton (1976). 
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A motivação para considerar formas de se determinar a volatilidade para a 

precificação de opções surgiu da evidência, talvez a mais citada por todos os autores e 

literatura relacionada ao assunto, de um padrão de variação da volatilidade observado ao 

longo do tempo de acordo com o Preço de Exercício da opção (padrão conhecido como 

“Smile” de Volatilidade apresentado no capítulo 3). Este fato justifica a abordagem baseada 

na Regressão Linear onde as variáveis Tempo de Exercício e Preço de Exercício das opções 

serão utilizadas para explicar a volatilidade, seguindo os modelos propostos por Dumas, 

Fleming e Whaley (1998).  

Como será visto no capítulo 3 a série temporal dos retornos financeiros tem uma fraca 

autocorrelação mas, no entanto, são dependentes. Modelos de volatilidade tentam justamente 

capturar tal dependência na série de retornos e esta é a motivação de se utilizar o modelo 

GARCH.  

Conforme Rama Cont e José da Fonseca (2002): “a volatilidade local ou variância 

condicional dos retornos não é diretamente observável e tem de ser filtrados a partir dos 

preços usando um modelo de volatilidade condicional (por exemplo, GARCH) ou ‘calibrados’ 

com os dados de opções” e ainda segundo os mesmos autores: 

 
  

Mudanças no nível de volatilidade implícita são altamente correlacionados entre 
Preço de Exercício e Vencimentos, o que sugere que a sua dinâmica conjunta seja 
devido a um pequeno número de fatores o que torna possível a modelagem 
parsimoniosa destas dinâmicas de forma conjunta. 

 
 

2.3.1 A Volatilidade pela Regressão 

 
 

A forma parabólica do “Smile de Volatilidade” e sua dependência da maturidade e do 

Preço de Exercício (Moneyness) tem motivado pesquisadores a tentarem modelar a 

volatilidade implícita como uma função quadrática da Maturidade (T-t) e Moneyness (K).  

Na publicação “Implied Volatility Functions: Empirical tests” (DUMAS; FLEMING; 

WHALEY, 1998), os autores ponderam que a adoção das formas quadráticas funcionais, 

assumidas nas formas-modelos,  pelo simples fato do aspecto parabólico observado na curva 

de Smile de Volatilidade, pode parecer questionável. Entrentanto, em tal pesquisa os autores 

testam tal efeito quadrático de uma  forma simples: No lugar de estimar o modelo que leva em 

consideração o quadrado das variáveis Tempo de Exercício e Preço de Exercício de uma 

maneira irrestrita, eles consideram o truncamento da taxa de volatilidade a um nível máximo 
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de 50 por cento ao ano (limitando-se assim o efeito excessivo das formas quadráticas). 

Comparando-se os resultados dos Erros utilizados naquela pesquisa para medir a qualidade 

dos modelos, eles concluem que: “os ramos parabólicos dos modelos quadrático DVF não 

ofuscou, de forma alguma, a análise”. 

Dumas, Fleming e Whaley, avaliam 4 especificações18 para a função da volatilidade 

apresentadas através das Equações (19) a (22):  

 

MK�9NK	0:	� = 	4                        (19) 

MK�9NK	1:	� = 	4 +	85 +	�5�                       (20)  

MK�9NK	2:	� = 	4 +	85 +	�5� + P(B − 
) +		Q5(B − 
)                    (21) 

MK�9NK	3:	� = 	4 +	85 +	�5� + P(B − 
) +	R(B − 
)� +	Q5(B − 
)     (22) 

 
Onde,  

− σ representa a volatilidade (implícita) como variável dependente; 

− K representa o Preço de Exercício da Opção (Strike); 

− (T-t) representa o tempo até o exercício ou vencimento da opção; 

− a´s representam os coeficientes a serem encontrados pela regressão linear. 

 

O primeiro modelo, Modelo 0,  representa o próprio modelo Black-Scholes uma vez 

que assume volatilidade constante. O Modelo 1 tenta capturar a variação na volatilidade 

devido ao valor de de exercício da opção, e nos Modelos 2 e 3, adicionalmente, tentam 

capturar as variações atribuídas ao tempo.  

Nas regressões a serem realizadas, tem-se a Volatilidade Implícita (σ) como variável 

de resposta (ou dependente) e o Preço de Exercício (K) e o tempo (T-t) como regressores (ou 

variáveis independentes). Os coeficientes a0 a a5 serão os “betas” da regressão.  

Será assumido que cada observação de Volatilidade Implícita (calculadas a partir da 

inversa do modelo Black-Scholes) poderá ser descrita pela equação do modelo a ser 

considerado (Modelos 1 a 3) com a inclusão do termos que representa o erro.  

 

                                                           
18 Um quinto modelo foi proposto na pesquisa de Dumas, Fleming e Whaley (1998) considerando a mudança 

entre os modelos 1,2 e 3 se o número diferente de expirações de opções em uma dada “cross-section” é de um, 
dois, ou três, respectivamente. Isto porque, algumas “cross-sections” têm pouca ou nenhuma variação do 
tempo para expirar, tornando mais difícil a capacidade de estimar com precisão a relação entre a taxa de 
volatilidade e tempo. Entretanto não será avaliado este quinto modelo nesta pesquisa. 
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MK�9NK	1:	� = 	4 +	85 +	�5� + S8                       (20’)  

MK�9NK	2:	� = 	4 +	85 +	�5� + P(B − 
) +		Q5(B − 
) + S�		                               (21’) 

MK�9NK	3:	� = 	4 +	85 +	�5� + P(B − 
) +	R(B − 
)� +	Q5(B − 
) + SP   (22’) 

 

Onde Ԑ representa representa o resíduo, ou seja, a diferença entre o valor observado 

(σ) da Volatilidade e a Volatilidade Estimada (�T) pelo modelo de regressão, como descrito 

pela Equação (23).  

 

S = 	� −	�T												(23) 
 

As estimativas dos betas (a0 a a5) em cada um dos modelos deverá resultar em uma 

curva que representa o “melhor ajuste” (menor erro) para a volatilidade do ativo adjacente 

(VALE5) considerando os diversos tempos e valores de exercício.  

Conforme será apresentado no capítulo 4, os dados a serem utilizados na regressão 

encontram-se numa estrutura de Painel Totalmente Desbalanceado e serão tratados e 

analisados em Seção Transversal Agrupada ao longo de uma série de tempo. Tais dados 

representarem observações de medidas diárias, portanto indexadas ao tempo, relacionadas à 

ação VALE5 e suas diversas opções nos diversos Preços de Exercício e Vencimentos 

negociados no período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010.  

A regressão para se chegar a volatilidade é obtida a partir das variáveis explanatórias, 

K, K2, (T-t), (T-t)2 e K(T-t), de acordo com cada uma das 3 formas funcionais propostas,  

todas elas tomadas numa mesma seção transversal definida pelo tempo (dia) ao longo de todo 

o período.  

Serão utilizados dois métodos para a estimativa dos parâmetros betas pela:  

 

− Regressão Linear Múltipla com minimização da soma dos quadrados,conhecido 

como “Ordinary Least Square” (OLS); 

− Regressão pela Mediana (baseada no “Quantile Regression”); 

 

No primeiro caso, cada uma das funções de volatilidade é estimada pela minimização 

dos erros quadráticos (OLS) entre o preço observado da opção e seus valores calculados por 

uma das Equações (20) a (22). A idéia de se utilizar o mínimo dos quadrados (OLS) tem sido 
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a mais utilizada na estimativa estatística. Este método produz estimativas aproximadas da 

média condicional da variável dependente para determinados valores das variáveis preditoras. 

E o uso a Regressão pela Mediana tem o intuíto de se buscar uma maior robustez nos 

resultados, evitando-se o efeito de “outliers” devido, por exemplo, ao não-sincronismo entre 

as variáveis consideradas no fechamento diário (preço do ativo-objeto e preço da opção), a 

não convergência do cálculo da volatilidade implícita e a pouca liquidez de algumas opções 

que compõem a seção-transversal dos dados.  

Caso seja encontrado uma distribuição muito assimétrica de Volatilidades a serem 

regredidas, a Regressão pela Mediana será uma medida mais apropriada para caracterizar um 

conjunto de dados do que a Regressão pelo Mínimo dos Quadrados que é uma medida da 

média.  

Uma vez estimado o modelo de regressão, ou seja, uma vez calculados os betas das 

formas modelo hipotetizados por Dumas, Fleming e Whaley, cada um dos valores observados 

da volatilidade �U pode ser comparado com seu valor estimado �VW . Haverá pares de valores 

(�U, �VW) e será avaliado como tais valores se relacionam. Quanto maior for a correlação entre 

os valores observados e estimados, ou seja, quanto maior for a relação linear entre a 

volatilidade implicita observada e a volatilidade estimada, significa que maior é a adequação 

da curva de regressão e, portanto, melhor é a regressão obtida.   

 
 

2.3.2 A Volatilidade por GARCH  

 
 
Conforme será mostrado no próximo capítulo através de evidências empíricas, além da 

volatilidade nos retornos da ação-objeto VALE5 no período observado não ter um 

comportamento constante, conforme assumido no modelo desenvolvido por Black e Scholes, 

pode-se obervar a presença de agrupamento de volatilidade (volatility clustering), isto é,  

conforme observado por Benoit Mandelbrot “grandes variações nos retornos são seguidos por 

grandes variações nos retornos assim como pequenas variações são seguidas por pequenas” 

(na publicação “The Variation of Certain Speculative Prices” de 1963).  

A correlação serial da variância dos retornos e a existência de autocorrelações 

estatisticamente significativas no segundo momento dos retornos indicam que as variâncias 

passadas dos retornos são úteis para estimar a variância presente e prever a futura. E este fato 

justifica recorrer a modelos ditos heteroscedásticos (modelos que implicam em variância 
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flutuante ao longo do tempo) condicionais. No próximo capítulo tal comportamento, ou fato 

estilizado, será qualificado e quantificado para as ações VALE5.  

Seguindo o guia de uso proposto em Mathworks (1999), considerando uma série 

temporal financeira como uma seqüência de observações aleatórias, esta seqüência, ou 

processo estocástico, pode exibir um certo grau de correlação entre uma observação e as 

próximas. Pode-se usar esta estrutura de correlação para prever valores futuros do processo 

baseando-se em observações históricas passadas. Explorando esta estrutura de correlação 

pode-se decompor a série temporal em uma componente determinística (a previsão) e uma 

componente aleatória (o erro, ou incerteza, associada com a previsão) apresentados pela 

Equação 24.  

 

J1 = X(
 − 1, Y) +	S1     						(24) 
Onde, 

- J1 representa a série de retornos; 

- X(
 − 1, Y) representa a componente determinística do retorno atual como uma função de 

qualquer informação conhecida no tempo t- 1, incluindo inovações passadas 

{S1:8, S1:�, … . }, observações passadas {J1:8, J1:�, … . }, e qualquer outro dado 

explanatório da série temporal X, que no caso serão os retornos da VALE5;  

- S1 é uma componente aleatório que representa as inovações na média de J1. Este termo, 

também denominado por inovação ou erro, pode ser interpretado como a previsão do erro 

para um único período à frente. 

 

Robert Engle no ano de 1982 desenvolveu o modelo de Heterocedasticidade 

Condicional Autoregressivo19 (ARCH) onde, além de ponderar a influência de cada 

observação de acordo com o tempo em que ela aconteceu, ou seja, quanto mais antiga a 

observação, menos peso ela terá, ele assumiu a existência e influência de uma taxa de 

variância de longo-prazo (VL) a qual também deveria ser dado algum peso.  

Conforme Tsay (2005),a idéia básica por trás da volatilidade é que a série dos retornos 

é serialmente não-correlacionada ou com um pequeno grau correlação serial, entretanto tal 

série é dependente (Equação 25b) e sua dependência pode ser descrita por uma função 

                                                           
19 “Autoregressivo” porque as variâncias geradas pelo modelo ARCH envolvem regressões sobre seu próprio 

passado, ou seja, refere-se a um mecanismo de “retro-alimentação” que incorpora observações passadas ao 
presente,  “Condicional” implica na dependência das observações de um passado imediato e “Heterocedástico” 
significa a variância muda.  
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quadrática dos seus valores passados (Equação 25c). Modelos de volatilidade tentam 

justamente capturar tal dependência na série de retornos.   

Isto levou ao modelo ARCH (1) com a seguinte forma:  

 

J1 =	#1 +	S1 																										(25) 
S1 = ^1�1 																																		(25�) 

�1� = _&̀ + ∑ bUS1:8�cU28 												(256)  

Onde:  

- J1 é a série de retornos da ação composta continuamente ao longo do tempo; 

- #1 é a componente previsível dos retornos condicionada às informações disponíveis até o 

tempo t-1;   

- S1 representam as inovações, ou choques, na série de retornos da ação. É a componente 

não previsível e incondicional do retorno; 

- ^1 representa uma distribuição aleatória de probabilidades i.i.d com média zero e 

variância 1. A distribuição assumida será a Normal;  

- �1�representa a variância no instante t da inovação do retorno; 

- VL representa a variância de longo prazo, ou variância incondicional; 

- S1� é a variância das inovações, e portanto do retorno, condicionada às observações 

prévias S1:8, S1:�, … S8;  
- γ representa o fator de ponderação (peso) dado a  Variância de longo prazo; 

- bU é o fator de ponderação (peso) dado a observação de i dias passados;  

- Sendo que a somatória dos pesos é igual a 1: γ +	∑ αd = 1ed28 . 

 

A Equação 25a na verdade segue a forma proposta pela Equação 24. É conhecida 

como modelo da Média condicional onde os retornos, J1, consistem de uma constante, #1, 
mais um distúrbio aleatório não correlacionado,	S1.  

Pela Equação 25b tem-se que as inovações do processo formam um distribuição 

aleatória independente e identicamente distribuída (i.i.d) dada por	^1, redimensionada pelo 

desvio padrão condicional, �1. 
Pela Equação 25c modela-se a variância condicional, cuja previsão para o tempo t 

dado por �1�, através de uma constante mais uma média ponderada do quadrado da inovação 

observada no período anterior,	S1:8� .    
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Os valor médio e a variância incondicionais dos retornos de acordo com o modelo 

ARCH(1) são os seguintes: 

 

f(J1) = 	#1 													(26) 
&�	(J1) = 	 &̀ 								(26�) 

 

Portanto, pela Equação 26b, o processo é homocedástico incondicionalmente.  

E o valor médio e a variância condicionais são dados pelas Equações 27a 27b 

respectivamente:  

f[J1\S1:8, S1:�, … S8h = f1:8(J1:8) = 	#1 							(27) 
&�[J1\S1:8, S1:�, … S8h = 	&�[S1\S1:8, S1:�, … S8h = 	�1�										(27�) 

 

Portanto, a variância dos retornos são condicionados, ou seja, dependentes dos valores 

passados.  

Inicialmente tal modelo foi proposto para capturar a persistência da volatilidade na 

inflação. Mais tarde, foi estabelecido para adaptar-se a várias séries temporais e sua ampla 

aplicação em finanças levou Engle ao prêmio Nobel em 2003.  

Em contraste aos modelos baseados em volatilidade histórica, o modelo ARCH não 

faz uso de desvios padrões passados. Ao contrário, ele formula a variância condicional dos 

retornos do ativo através de procedimentos de Máxima Verossimilhança20.  

Na prática, muitas vezes precisa-se considerar uma grande defasagem para a 

modelagem ARCH, tornando o fator bU da Equação 25c com uma estrutura polinomial 

complexa, e isso requer a estimativa de um grande número de parâmetros. Para reduzir a 

carga computacional, Tim Bollerslev em 1986 estendeu o modelo ARCH de Engle, incluindo 

as variâncias passadas condicionalmente. Isso resultou em uma representação mais 

parcimoniosa do processo de variância condicional21.   

                                                           
20 Trata-se de um método estatístico de estimativa que busca os valores dos parâmetros em questão que tornam 

máximas a probabilidade de ocorrência dos dados da amostra  observados de acordo o modelo de distribuição 
assumido, ou seja, que maximizem a função de máxima verossimilhança assumida. Conforme Carol Alexander 
(2008), este método tem uma extensa utilização porque os estimadores de máxima verossimilhança são 
consistentes. Isto é, a distribuição do estimador convergem para o valor verdadeiro do parâmetro a medida que 
a amostra aumenta de tamanho. Quanto maior o valor da verossimilhança, mais provável serão os valores 
estimados para os parâmetros baseados naquele tamanho de amostra. 

21 De acordo com  Box e Jenkins, quanto menos parâmetros a serem estimados, menos erros acontecem. 
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O aspecto chave de GARCH está na distinção entre os desvios condicionais e 

incondicionais do processo de inovações S1. O termo condicional implica dependência 

explícita em uma seqüência de observações passadas. O termo incondicional está mais 

relacionado ao comportamento a longo prazo de uma série de tempo e não assume qualquer 

conhecimento explícito do passado. 

Portanto, o GARCH é uma técnica de modelagem de séries temporais que usa 

variâncias passadas e previsões passadas para prever futuras variâncias. Modelos GARCH 

caracterizam a distribuição condicional de S1 através da imposição da dependência serial da 

variância condicional das inovações.  

A forma geral do GARCH (p,q) para um tempo t+1 é dada pela Equação 28: 

 

�1i8� = _&̀ 	+ 	jbUS1i8:U�
k

U28
+jlm�1i8:m�

n

m28
															(28) 

Onde,  

-  b1i8:m�  são estimativas passadas da variância; 

-  S1i8:m�  representam os retornos quadrados passados; 

-  i = 1,2,.....p e j = 1,2,....q. 

 

O modelo GARCH (1,1) é capaz de capturar a maior parte da variabilidade na maioria 

das séries de retorno. Pequenos atrasos para p e q são comuns em aplicações empíricas. 

Segundo Bollerslev e Chou (1992), em geral os modelos GARCH (1,1), GARCH (2,1), ou 

GARCH (1,2) são adequados para a modelagem de volatilidades mesmo durante períodos 

longos de amostra. Serão comparados através de testes estatísticos de critério de seleção 

(AIC/BIC) qual destes três modelos geram resultados mais apropriados para esta pesquisa.  

Como será apresentado e justificado ao longo do capítulo 4, nesta pesquisa será 

utilizado o GARCH (1,1) que significa a volatilidade em cada tempo t será baseada nas 

observações diárias mais recentes de S1 e também na mais recente previsão da variância �1�. 
Ou seja, para estimar a volatilidade de amanhã, utiliza-se o retorno observado no fechamento 

de hoje e a volalitilidade prevista para hoje que foi calculada ontem, além da componente de 

volatilidade de longo prazo.  

A Equação 29 em conjunto com as Equações 25a e 25b descreve o processo GARCH 

(1,1): 
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�1� = _&̀ + bS1:8� + l�1:8� 											(29) 
Onde, 

- As únicas diferenças em relação a Equação 25c é a presença da �1:8�  da variância passada 

(tempo t-1) ponderada pelo coeficiente l;  

- _, b	9	l são respectivamente os pesos cuja soma deve ser igual a unidade b + l + _ = 1;  

- Por questão de simplificação, será utilizado  o = 	_&̀ . 
 

A Equação 29 modela a variância condicional, cuja previsão para o tempo t dado por 

�1�, consiste de uma constante mais uma média ponderada da previsão realizada no período 

imediatamente anterior, �1:8� , e o quadrado da inovação observada no período anterior,	S1:8� .   
Pela Equação 25b, observa-se que embora as inovações sucessivas sejam não auto-

correlacionadas, elas não são independentes. Por esta equação, conclui-se que um processo 

ARCH/GARCH  as inovações S1 simplesmente redimensiona um processo i.i.d, dado por ̂ 1, 
tal que o desvio padrão condicional incorpora a dependência serial das Equações  25c e 29, 

respectivamente. No mesmo sentido, a Equação (25c) também afirma que uma perturbação 

GARCH padronizados, S1/�1, é por si uma variável aleatória i.i.d.  

O modelo GARCH pressupõe que a série estudada comporte-se como um processo 

estacionário, ou seja, que o nível médio em torno do qual os valores da série mudam 

gradualmente permaneça estável. Diante disso, é necessário α+ β < 1, que garantirá que a 

variância tenda a reverter á média.  

Fazendo-se aqui um parênteses, uma estimativa imparcial (não viesada) comumente 

usada para a variância dos retornos (��) em um dia n usando as m observações mais recentes 

dos retornos u é dada por:  

 

�p� =	 1q − 1j(Jp:8 − Jrp
U28

)�									(30) 
 
Onde  Jr representa a média dos retornos ao longo das m observações, sendo os 

retornos igual a logarítmo natural do Preço da ação no dia n dividido pelo Preço  da ação n dia 

n-1.  

Após algumas mudanças de forma a simplificar a fórmula na Equação (30) que não 

comprometem a estimativa diária da volatilidade, chega-se a Equação (31) cuja raiz quadrada 

representa a forma clássica de cálculo da Volatilidade Histórica: 
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�p� =	 1qjJp:8�p
U28

									(31) 
 

A diferença entre a estimativa da volatilidade através do modelo GARCH (1,1) 

apresentado pela Equação (29) e o estimador pela Equação (31) é que, embora ambas 

utilizem o quadrado dos retornos para estimar a variância, o modelo GARCH (1,1) coloca 

mais peso nos retornos quadrados mais recentes enquanto a Equação (31) põe o mesmo peso 

para todas observações passadas.   



 

 

 

 

 

 

3 FUNDAMENTOS EMPÍRICOS – TESTES PRÉVIOS PARA 

CONSTATAÇÃO DOS FATOS ESTILIZADOS 

 
 

 
3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 
 

A modelagem de séries de tempo, a partir da evolução dos preços de uma ação ao 

longo dos dias, deve levar em consideração a existência de fatos estilizados (regularidades 

estatísticas22), que são comuns a um grande número de séries financeiras e são difíceis de 

reproduzir artificialmente usando modelos aleatórios. 

Destas forma, existem diversas características relativas ao retorno de ativos 

financeiros contraditórias às premissas assumidas por Black-Scholes para o desenvolvimento 

do modelo de precificação de opções, como:  

 

- O agrupamento de volatilidade; 

- A previsibilidade dos retornos ao quadrado; 

- A “leptocurcidade” das distribuições; 

- Assimetrias; 

- O “Smile” de volatilidade; 

- O efeito “alavanca” entre volatilidade e retornos.  

 

Em diversos estudos empíricos tais fatos foram evidenciados e documentados.  

Neste capítulo algumas destas características serão testadas empiricamente com as 

ações e opções da Vale no período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010. O objetivo de 

testar e buscar a ocorrência destas evidências (fatos estilizados) é o de construir um 

                                                           
22 A maioria desses fatos estilizados foram apresentados em um trabalho de B.B. Mandelbrot  no ano de 1963 

através da publicação “The variation of certain speculative prices”, Journal of Business. 



44 

 

 

 

embassamento apropriado para o cenário específico de pesquisa e assim desenvolver os 

próximos capítulos, justificando o relaxamento e a utilização improvisada dos modelos de 

volatilidade e também entendendo os desvios encontrados no comportamento das opções 

negociadas no mercado frente aos resultados obtidos a partir da aplicação dos modelos 

teóricos.  

Conforme Ser-Huang-Poon: “A arte da modelagem da volatilidade é explorar as 

propriedades das séries temporais e os fatos estilizados da volatilidade do mercado financeiro. 

Algumas séries temporais financeiras têm características únicas”. Desta forma, esta pesquisa 

irá avaliar o comportamento da série de preços e de retornos da ação objeto VALE5.  

 
 

3.2 A NORMALIDADE DOS RETORNOS  

 
 
Na busca de precificar o valor de um opção derivada de um ativo adjacente, como uma 

ação-objeto, é necessário de alguma forma estimar o valor esperado deste ativo no futuro. E 

para isso os diversos modelos existentes assumem a existência de uma distribuição de 

probabilidades para o valor da ação, e portanto para seu retorno. Atribuindo-se probabilidades 

aos possíveis valores do preço da ação (S), é possível estimar o valor esperado do seu retorno. 

Conforme apresentado no final do capítulo 2, o desenvolvimento dos modelos de 

precificação realizado por Black, Scholes e Merton assumem distribuição Lognormal para os 

preços das ações (S) e, portanto, distribuição Normal para os retornos das ações.  

Entretanto, uma diversidade de estudos empíricos a respeito dos retornos de diversos 

ativos tem mostrado que um grande movimento no preço da ação são mais prováveis de 

acontecer do que aqueles indicados na curva de distribuição Normal. Ou seja, o histograma 

dos retornos observados exibe uma forma deslocada da curva normal que na estatística se 

denomina leptocurtose. Tal fato leva a conclusão de que as frequências dos retornos próximos 

ao valor médio e também de altos retornos são maiores do que os previstos  na pela 

distribuição Normal dos retornos assumida por Black e Scholes.  

Seguindo uma das propostas desta pesquisa, para melhor evidenciar esta questão, na 

figura 1 é apresentado o gráfico em barras com a distribuição de frequências dos retornos 

diários das ações VALE5 no período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010. Na mesma 

figura tem-se também a curva que representa uma distribuição Normal para a média e desvio 

padrão apurados no período para os retornos da mesma ação. As linhas pontilhadas 

representam a média e o desvio padrão da distribuição Normal. Desta forma, pode-se avaliar 
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qualitativamente se a premissa de normalidade da série de retornos do ativo procede. Na 

Figura 2 o Histrograma é transformado na estimativa da curva de densidade (“kernel” da 

distribuição23) dos retornos da VALE5, e mais uma vez plotado contra a curva de distribuição 

Normal correspondente à média e variância dos retornos.  

Outra forma comum para avaliar qualitativamente a aproximação de uma Normal é 

desenvolver um “Q-Q Plot”24, onde pode-se ver facilmente se os dados coletados se ajustam à 

distribuição Normal (linha reta). Na figura 3 é apresentado o “Q-Q Plot” dos retornos da 

VALE5.  

Pelas figuras 1, 2 e 3 pode-se perceber qualitativamente que a distribuição dos retornos 

da ação preferencial da Vale não segue uma distribuição Normal.  

E finalmente, para um referencial mais quantitativo da questão, serão realizados dois 

testes estatísticos: Jarque-Bera e Lilliefors para avaliar a hipótese nula de que a série de 

retornos segue uma distribuição Normal. Na Tabela 2 são apresentados os resultados dos 

testes.  

 

Teste Hipótese Nula 

(Não Rejeita/Rejeitada) 

P-Value Stat Valores 

Críticos 

Liliefors Rejeita 0.0001 0.0626 0.0288 

Jarque-Bera Rejeita 0.0010 532.49 5.9300 
 

Tabela 1 – Resultados do teste de Normalidade Lilliefors  

 

De acordo com o resultado dos testes de hipótese nula de normalidade para os retornos 

da ação da Vale, para um nível de 95% de certeza, tem-se uma clara rejeição da mesma.  

Portanto, é evidente que os retornos não seguem uma distribuição Normal e, portanto, 

os preços da ação-objeto (VALE5) no período em questão não são lognormalmente 

distribuídos.  

Dando sequência na análise, na Tabela 2 são apresentadas algumas estatísticas da série 

de retornos da VALE5 no período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010:  

 

 

 

                                                           
23 Em estatística, o “kernel” estimado de uma densidade é um modo não-paramétrico de estimar a função de 

densidade de probabilidades de uma variável aleatória. Trata-se de um problema fundamental de “alisamento” 
dos dados, onde inferências a respeito da população são feitas, baseado numa amostra finita de dados.  

24 Um “Q-Q Plot” é um gráfico da quantis de duas distribuições um contra a outra. O padrão de pontos no 
gráfico é usado para comparar as duas distribuições. 
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Estatística Valor 

Média 0.0006 

Mediana 0.0018 

Desvio Padrão 0.0290 

Máximo 0.1257 

Mínimo -0.1687 

Curtose 6.5826 

Assimetria -0.1773 
 

Tabela 2 – Estatísticas da Distribuição dos Retornos da VALE5 

 

Pelas estatísticas da Tabela 2 e os gráficos das Figuras 1, 2 e 3, observa-se os seguintes 

comportamentos para a série de distribuição dos Retornos: 

 

− Possui uma “calda mais gorda” que a distribuição Normal25. Isso implica que a 

probabilidade de grande variações nos preços do ativo (grandes quedas e altas) 

são maiores do aquelas descritas numa distribuição Normal. O que está de acordo 

com outros estudos empíricos realizados26. Pelo gráfico da Figura 3 pode-se 

observar claramente este comportamento, onde a partir de um certo valor de 

retorno, digamos ± 3% (eixo y), as probabilidades indicadas pela Normal são 

menores que as observadas empiricamente.  

− Observa-se leptocurtose. Uma medida de “leptocurcidade” é o coeficiente de 

curtose27 que se torna assintoticamente igual a 3 para distribuição Normal i.i.d. 

Para a distribuição dos retornos da VALE5, este coeficiente é muito maior que 3 

(vide Tabela 2), o que é um comportamento comum a outras séries de retornos de 

ativos financeiros. Com relação ao formato de distribuição de probabilidades, uma 

distribuição leptocúrtica tem um pico mais acentuado em torno da média, ou seja, 

uma menor probabilidade de uma variável com distribuição Normal de valores 

próximos da média, e caldas mais gordas, isto é, uma maior probabilidade de 

valores extremos que o de uma variável normalmente distribuída. Tais 

observações empíricas indicam que maior parte da variância dos retornos se deve 
                                                           

25 Mais precisamente a curva tem uma redução a zero mais lentamente do que a razão 9*stuvv  da Normal.  
26Turner e Weigel (1990 e 1992) examinaram retornos do S&P 500 de 1928 a 1990 e encontraram que a 

ocorrência de quedas bruscas acima de 3 desvios padrões é cerca de 3 vezes mais frequentes que uma 
distribuição Normal preveria. Jackwerth e Rubinstein (1995) analisando a probabilidade da queda observada 
no S&P 500 no ano de 1987 (“crash”  de 1987) concluem “mesmo que alguém tivesse vivido por 20 bilhões de 
anos do Universo e e experimentando isso  20 bilhões de vezes ....a chance de que tal declínio acontecesse pelo 
menos um única vez  neste período é quase impossível” (tradução livre da publicação “Recovering Probability 
Distribution from Contemporaneous Security Prices”.  

27 Definido como a razão do quarto momento central da amostra pela variância ao quadrado,  menos 3. 
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a desvios extremos raros, e não devido a desvios de tamanhos mais moderados 

que acontecem com maior frequência.  

− No período em questão, as probabilidades de alta são maiores que as 

probabilidades de baixa. Enquanto 53% das observações representam retornos 

positivos, 47% representam retornos negativos.  

− Observa-se assimetria negativa, ou seja, a calda da distribuição no lado esquerdo é 

“mais longa” indicando que a maior magnitude das quedas tendem a uma 

probabilidade maior de ocorrência vis-avis a contra-partida de uma alta, embora 

grande parte da massa da distribuição de retornos concentre-se do lado positivo. 

Portanto, no período observa-se uma maior ocorrência de retornos positivos, 

entranto, uma grande queda dos preços é mais provável do que uma grande alta 

dos preços (o que pode ser comprovado pelo Máximo e Mínimo da Tabela 2).  

 

 

Figura 1 – Distribuição dos Retornos da VALE 5 de Janeiro/2007 a Dezembro/2010 frente a Normal 
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Figura 2 – Estimativa do Kernel de densidade das distribuição de probabilidade dos Retornos da Vale 
 

 

 

Figura 3 – “Q-Q Plot” entre as Distribuição dos Retornos da VALE 5 frente a Normal 

 

 

3.3 HOMOCEDASTICIDADE E AUTOCORRELAÇÃO  

 
 

Conforme destacado por Ruey S. Tsay (2005): “Embora não seja observada de forma 

direta, a volatilidade tem algumas características frequentemente observadas nas séries dos 

retornos dos ativos”:  
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• Possui um comportamento conhecido como “agrupamento de volatilidade28” que 

foi obsevado por Mandelbrot na publicação “The variation of certain speculative 

prices” em 1963 no Journal of Business da seguinte forma: “Grandes mudanças 

tendem a ser seguidas por grandes mudanças, inclusive de sinal, enquanto 

pequenas mudanças por pequenas”. Portanto, assumir um padrão aleatório para o 

retorno de um ativo, que não depende de alguma forma do retorno observado na 

data anterior, ou seja, assumir que os retornos não são auto-correlacionados,  é 

uma premissa questionável do modelo Black e Scholes. Os preços, e por 

consequência a volatilidade, são em algum nível influenciados por tendências de 

mercado; 

• Evolui ao longo do tempo (estocasticamente) de uma maneira continua, ou seja, 

saltos na volatilidade são raros; 

• Não diverge para o infinito, isto é, varia com um certa faixa fixa; 

• Tende a reagir de forma diferente em consequência de um grande aumento de 

preço e de uma grande queda de preço. 

 

Algumas destas características serão testadas neste capítulo.  

Na especificação seguida por Black e Scholes, os retornos são distribuídos de acordo 

com uma distribuição Normal com variação (volatilidade) constante, além de não auto-

correlacionados e independentes. 

A medida que novas informações chegam ao mercado, é normal que seus participantes 

revisem suas opiniões a respeito das expectativas para o preço dos ativos negociados e assim 

movimentem o mercado. Com isso o preço das ações se movimentam, resultando assim na 

volatilidade dos mesmos.  

Entretanto, as informações não chegam aos mercados de forma homogênea, além do 

fato dos investidores possuirem diferentes perfis de acordo o risco que pretendem assumir 

(investidores de longo-prazo, médio-prazo, curto-prazo e curtíssimo-prazo). Desta forma, uma 

mesma notícia pode chegar em tempos distintos e repercurtir de diferentes formas para estes 

agentes. Este fato foi caracterizado por Rama Cont como “taxas de chegada heterogênea de 

informação” na publicação “Volatility Clustering in Financial Markets: Empirical Facts and 

Agent–Based Models”.  

                                                           
28 Em inglês, “volatility clustering”.  
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Portanto, assumir que a volatilidade é constante corresponde a associar um 

comportamento previsível para o fluxo de informações que chegam ao mercado e mais do que 

isso, um comportamento previsível para a forma como o mercado reage a tais informações.  

No caso de opções, além da influência sofrida pelo ativo adjacente a este fluxo de 

informações, temos também outros fatores, como o tempo para o exercício da opção e a 

relação do Preço de Exercício daquela opção com o valor da ação-objeto (que influencia na 

probabilidade de exercício, e portanto na elasticidade do preço da opção de acordo com a 

variação nos preços do ativo adjacente). Portanto, esperar que as opções negociadas tenham 

um comportamento homocedástico é esperar que as expectativas dos participantes do mercado 

na negociação de tais opções não variem de acordo com as variações que acontecem em 

outros fatores como:  

 

• Tempo restante para o exercício daquela opção;  

• Quais séries vão ser exercidas no dia de expiração da opção, ou seja, qual será a 

cotação do ativo adjacente no “fechamento” do exercício daquela opção;  

• Dividendos a serem pagos por aquela compahia naquela período;   

• Política monetária para a definição da taxa de juros;  

• Além de todas as demais variáveis da macro-economia que interferem direta e 

indiretamente no comportamento do mercado (guerras, terremotos, crises, 

eleições, etc). 

 

Um fenômeno muito conhecido e citado na literatura relacionada e até mesmo pelos 

praticantes do mercado financeiro é o “Smile” (do inglês, “sorriso”) de Volatilidade. De 

acorcdo com Carol Alexander (2008): “Em particular, a curva de volatilidade implícita do 

mercado de todas as opções de um mesmo ativo adjacente em uma mesma maturidade 

(mesmo prazo para o exercício) mas de diferentes Preços de Exercício tem um formato de um 

sorriso torto conhecido como ‘Volatility Smile’” . Desta forma, o “Smile” é a comprovação 

mais evidente de invalidação da premissa de Homocedasticidade considerada por Black e 

Scholes.  

Mark Rubinstein  após o “crash” de 1987 obervou uma acentuação na formação do 

padrão de “Smile” de Volatilidade, fenômeno por ele denominado por “crashphobia” onde os 

participantes dos mercados financeiros passaram a se comportar de uma forma mais receosa 

em relação a possibilidade de novos “crashes” e mudaram a forma de precificar as opções 
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seguindo este receio (de “Smile” a literatura passa a referenciar tal mudança de formato na 

curva para “Smirk” de volatilidade, ou seja, um sorriso com o canto da boca). Desta forma, a 

volatilidade se torna uma medida relacionada ao risco (grau de incerteza) de um ativo, embora 

não seja exatamente o risco29.   

Como será apresentado mais a frente no capítulo 4 que descreverá as características da 

amostra de estudo, no caso do mercado acionário brasileiro é difícil demostrar empiricamente 

o formato “smile” de volatilidade, pois tem-se um número reduzido de séries de opções com 

vencimento distintos sendo negociadas simultaneamente, se limitando a 2 ou 3 séries  e, 

mesmo assim, observa-se pouca liquidez para aquelas opções de vencimento mais distante.   

Na Figura 4 é apresentado o gráfico com os preços de fechamento diários das ações 

VALE5. Quando estes dados são convertidos para o gráfico dos retornos, conforme Equação 

(17), e chega-se ao gráfico dos retornos ao longo do tempo, apresentados na Figura 5, é 

possível observar claramente que a volatilidade dos preços não é constante. Além da 

heterocedasticidade é também possível observar o efeito de agrupamento de volatilidades e 

também da estacionariedade da série. 

  

 

Figura 4 – Preços de Fechamento (S) diários da ação-objeto VALE de Jan/2007 a Dez/2010 

                                                           
29 Se a distribuição de probabilidade dos retornos realmente seguisse uma distribuição Normal, ou até mesmo 

uma Lognormal, a volatilidade seria a medida exata do risco, uma vez que através que além de informar o 
“espalhamento” , a largura da distribuição a volatilidade (quadrado do desvio-padrão) informaria também o 
formato da curva de distribuição. 
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Figura 5 – Retornos diários (u) diários da ação-objeto VALE de Jan/2007 a Dez/2010 

 

Pela Figura 5 observa-se um aumento substancial de agrupamento da volatilidade dos 

retornos na faixa de observações entre 400 – 500. Este período corresponde exatamente ao 

ano de 2008 quando a crise financeira dos Estados Unidos (crise do “subprime” 30) culminou e 

com isso grande aumento de volatilidade na série de retornos (grandes quedas nos preços das 

ações em todo o mundo).  

Outro fenômeno interessante contra a premissa de Homocedasticidade comumente 

observada nos mercados financeiros é o comportamento inverso entre Preços (S) e a 

Volatilidade dos Preços (σ). Black (1976) observou pela primeira vez que as mudanças nos 

retornos das ações, muitas vezes apresentam uma tendência de ser negativamente 

correlacionada com alterações na volatilidade dos retornos, ou seja, a volatilidade tende a 

aumentar em resposta às más notícias e a diminuir em resposta a uma boa notícia. Este 

fenômeno é referenciado como “Efeito Alavanca”.Portanto, momentos de altas nos preços 

                                                           
30 O termo inglês “subprime” é empregado para designar uma forma de crédito hipotecário para o setor 

imobiliário, surgida nos Estados Unidos e destinada a tomadores de empréstimos. Esse crédito imobiliário tem 
como garantia a residência do tomador e muitas vezes era acoplado à emissão de cartões de crédito ou a 
aluguel de carros. Trata-se assim de um crédito de risco, concedido a um tomador que não oferece garantias 
suficientes para se beneficiar da taxa de juros mais vantajosa. A Crise do subprime é uma crise financeira 
desencadeada a partir da quebra de instituições de crédito dos Estados Unidos, que concediam empréstimos 
hipotecários de alto, arrastando vários bancos para uma situação de insolvência e repercutindo fortemente 
sobre as bolsas de valores de todo o mundo. Uma crise grave, portanto - e segundo muitos economistas, a mais 
grave desde 1929. 
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geralmente correspondem a momentos de queda da volatilidade e vice-versa. Pela Figura 6 

evidencia-se empiricamente este comportamento nas ações da VALE5 no período de análise. 

 

 

Figura 6 – Comportamento inverso entre Volatilidade (em azul) e Preços da VALE5 de Jan/07 a Dez/10 

 

a. Qualificando a autocorrelação:  

 

Tratando-se uma série temporal de retornos como um processo estocástico, poderá 

existir algum grau de correlação entre duas ou mais observações desta série. Estas correlações 

podem ser usadas para predizer valores futuros do processo baseando-se no histórico das 

observações passadas. 

Uma forma simples e preliminar de verificar a premissa de não auto-correlação do 

retorno assumida por Black e Scholes pode ser realizada através do gráfico da Função da 

Autocorrelação conforme Figura 7. O ACF ajuda identificar se valores prévios da série 

contem informação a respeito do próximo valor, ou se existe pouca relação entre uma 

observação e as próximas (no gráfico tem-se até octuagésima defasagem).  

Teoricamente, todos os coeficientes de autocorrelação de uma série aleatória devem 

ser zero. Mas como se trabalha com amostras finitas, a autocorrelação não é exatamente zero.  
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Os valores críticos mostrados pelas duas retas horizontais no correlograma é dado por 

± 1.96 √L⁄ , onde n é o número de observações, que provê uma referência aproximada a 

respeito da significância de cada correlação.  

Observa-se pelo gráfico da Figura 7 que todas as defasagens (lags) estão bem 

comportadas dentro destes limites de 2 desvios padrões, indicando que elas não são 

significativamentes diferentes de zero dentro de um nível de 95% de precisão. Salvo algumas 

poucas excessões, como aquelas das 3ª, 16ª e 19 ª lags, em geral  as autocorrelações são 

pequenas. Além disso, parece haver aleatoriedade nas autocorrelações de lags distintas, não 

havendo um padrão evidente. Pode-se assim concluir que o os retornos praticamente seguem 

um padrão aleatório. 

Dando continuidade na análise, a seguir, na Figura 8 é apresentada a Função de 

Autocorrelação Parcial (PACF) que mede a dependência linear (correlação) entre o retorno 

num instante t e o retornos nos instantes t+1, t+2, ..., t+k-1,  desconsiderando o efeito dos 

retornos nos instantes intermediários. Como pode-se observar, também não é possível 

identificar a presença de autocorrelações parciais na série de retornos (as lags 58 e 67 em 

pouco extrapolaram os valores críticos).  

 

 

Figura 7 – Função de Auto-correlação dos Retornos da VALE5 de Jan/07 a Dez/10 
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Figura 8 – Função de Auto-correlação Parcial dos Retornos da VALE5 de Jan/07 a Dez/10 

 

Adicionalmente, pelos correlogramas  ACF e PACF da série de retornos da VALE5 

pode-se concluir que não há uma sazonalizade expressiva que mereça ser filtrada (não é 

necessário a inclusão de variáveis “dummies” para filtrar qualquer efeito sazonal na série). 

 

b. Efeito Agrupamento da Volatilidade:  

 

Voltando a Figura 5, é possível observar claramente o agrupamento da volatilidade 

(efeito “cluster”). Períodos de baixa e alta volatilidade podem ser facilmente identificados. 

Desta forma, não se pode dizer que o comportamento dos retornos são independentes.  

Na prática o que se observa no mercado acionário é que um período volátil, como 

aquele observado no segundo semestre de 2008 (crise do “subprime” dos Estados Unidos) 

tende a persistir por algum tempo até que o mercado retorne a níveis mais estáveis (segundo 

semestre de 2009 e ano de 2010).  

Esta volatilidade variante no tempo de forma persistente pode ser visualizada através 

do gráfico de Função de Auto-Correlação da variância dos retornos. Pela Equação (31), 

qualquer persistência na volatilidade pode ser identificada através do gráfico ACF do 

quadrado dos retornos das ações da VALE5 conforme mostrado na Figura 9.  

O padrão de auto-correlação observado na Figura 9 é bem expressivo e persistindo por 

um longo período (até a faixa das 60ª a 70ª defasagem), ou seja, ao contrário do que se 

observou para os retornos em si, para a variância dos mesmos tem-se uma forte correlação 
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que persiste por um longo tempo. Embora os retornos não exibam correlação significativa, a 

variância dos retornos demonstra algum tipo de correlação, o que é suficiente para justificar o 

uso do GARCH para modelar a volatilidade, o que será realizado no capítulo 5.  

Modelos GARCH levam em consideração certas características que são comumente 

associadas a séries temporais financeiras:  

 

- Caldas gordas, conforme observado na Figura 1 que mostra a distribuição de 

probabilidade dos retornos do ativo financeiro VALE5 no período de 2007 a 2010 

frente a uma distribuição Normal; 

- Agrupamento de Volatilidade. 

 

 

Figura 9 – Função de Auto-correlação do quadrado dos Retornos da VALE5 de Jan/07 a Dez/10 

 

Desta forma comprova-se empiricamente que os retornos são praticamente serialmente 

não auto-correlacionados, mas são dependentes. Como a variância dos retornos é 

significativamente diferente de zero, há heteroscedasticidade presente. Isto é consistente com 

discussões precedentes, indicando a existência de correlação na variância da série de retornos 

da VALE5 no período em questão. Os modelos de volatilidade tentam capturar tal 

dependência condicional na variância da série de retornos. Nesta pesquisa será dada atenção a 

aplicação empírica do modelo GARCH.  
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Os gráficos de autocorrelação são ferramentas qualitativas muito úteis, entretanto, a 

seguir serão aplicados testes de hipótese formais para verificar a auto-correlação da variância 

da série de retornos da VALE5. 

 

c. Quantificando a autocorrelação:  

 

A qualificação da autocorrelação foi realizada previamente através dos correlogramas 

(gráficos das funções de autocorreação ACF e PACF). Para quantificar a autocorrelação, 

principalmente para o caso dos momentos de segunda ordem (variância) serão utilizados os 

testes estatísticos de hipótese de Ljung-Box-Pierce e o teste ARCH de Engle.  

Executando o teste de hipóteses de Ljung-Box para aquelas defasagens (lags) mais 

significativas (3ª,16ª e 19ª) observados através da ACF da série quadrada dos retornos, chega-

se aos resultados apresentados na Tabela 3. A Hipótese Nula deste teste considera que tais 

lags escolhidas da série de retornos quadrados são zero. 

 

“Lag” Hipótese Nula 
(Não-Rejeita/Rejeitada) 

P-Value Q-test Valores 

Críticos 

3ª Rejeita 0.0000 134,42 7.81 

16ª Rejeita 0.0000 568,44 26.30 

19ª Rejeita 0.0000 646,92 30.14 
 

Tabela 3 – Teste de Ljung-Box para a Hipótese de autocorrelação da Variância dos Retornos 

 

Como as estatística do “Q-test” superaram os valores críticos, pode-se considerar 

rejeição da hipótese nula, ou seja, existe autocorrelação para um grau de confiança estatística 

superior a 95%. Portanto, as variâncias dos retornos não são independentemente distribuídos. 

Testando a hipótese nula de que as defasagens mais significativas (3ª, 16ª e 19ª) da 

série temporal dos retornos quadrados da VALE5 seguem uma distribuição Normal 

independente e identicamente distribuída, através do teste ARCH de Angle chega-se aos 

resultados apresentados na Tabela 4: 

 

“Lag”  Hipótese Nula 

(Aceita/Rejeitada) 

P-Value ARCH-test Valores 

Críticos 

3ª Rejeita 0.000 80.06 7.81 

16ª Rejeita 0.000 197.07 26.29 

19ª Rejeita 0.000 197.86 30.14 
 

Tabela 4 – Teste ARCH para a Hipótese de autocorrelação da Variância dos Retornos  
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Os resultados dos dois testes superaram “com folga” os valores críticos para rejeitar a 

hipótese nula. Portanto, conclui-se que a série de retornos quadrados da VALE5 não é 

independente nem identicamente distribuída (i.i.d). 

Pelos resultados do teste ARCH pode-se concluir que a série de retornos em questão 

apresenta heterocedasticidade condicional (ou efeito ARCH) que justificará o emprego do 

modelo GARCH nesta pesquisa.  

 
 

3.4 JUROS CONSTANTES   

 
 

A taxa de juros livre de risco é mais uma variável de entrada para o modelo Black e 

Scholes onde o aumento (diminuição) da mesma implica no aumento (diminuição) do valor de 

precificação de uma opção de compra. Desta forma, toda opção negociada em um mercado 

sujeito a variações da taxa de juros deve carregar uma parcela em seu prêmio devido ao risco 

devido a aumentos ou cortes no juros.  

Títulos do governo norte-americano, os T-bonds, são considerados como a melhor 

expressão de ativos livres de risco. Isso em função da capacidade do governo americano, 

como maior potência econômica mundial, de honrá-los, minimizando-se assim o risco de 

crédito, e também por sua elevada negociabilidade o que torna praticamente inexistente o 

risco de liquidez. Entretanto, para a realidade brasileira é necessário buscar outra taxa de 

referência. O que se observa na prática e também na literatura de referência é a utilização da 

SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) e do CDI (Certificado de Depósito 

Interbancário) como as taxas de referência livres de risco, embora a caderneta de poupança 

tenha sido também observada em algumas referências bibliográficas. Mesmo que não seja em 

essência totalmente “livres de riscos”31, tais taxas seriam aquelas “taxas de retornos de 

mínimo risco” na economia conforme proposto por Fraletti (2004).  

As taxas SELIC e CDI são de suma importância no sistema financeiro nacional e estão 

diretamente relacionadas uma a outra, uma vez que possuem praticamente os mesmos 

objetivos: Negociações  entre  os bancos e o Banco Central para o gerenciamento da conta de  

reservas e para regular a liquidez da economia, respectivamente. Estas operações são 

lastreadas em títulos públicos. A SELIC é determinada pelo movimento de compra venda de 

                                                           
31 No conceito teórico, um ativo livre de risco é aquele em que o investidor sabe exatamente o valor que    

receberá ao final do prazo de investimento. 
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títulos públicos e o CDI pela negociação de títulos entre instituições financeiras, visando  

sempre o equilíbrio da conta de reserva dos bancos.  

Diariamente, no fechamento de seus caixas, podem ocorrer duas situações para uma 

instituição bancária: ou a quantidade de dinheiro que saiu da instituição financeira é maior 

que sua captação (saldo negativo) ou a quantidade de dinheiro que entrou na instituição 

financeira é maior que a quantidade de suas aplicações (saldo positivo).  

Aqueles bancos com uma saldo positivo no caixa, recorrem, por exemplo, a aquisição 

de  títulos públicos livres de risco para a maiximização do rendimento do saldo em caixa. Tais 

títulos são remunerados à taxa SELIC. Outra opção é a compra de títulos emitidos por outros  

bancos, os Certificados de Depósito Interbancários (CDI) garantidos pelas próprias  

instituições financeiras que os emitem.    

Bancos com saldos negativos, seguindo determinação do Banco Central, precisam 

“zerar” a posição de seu caixa através da venda de títulos públicos no mercado secundário, 

que eventualmente possuam em tesouraria, ou emitir Certificados de Depósito Interbancários  

(CDI). Portanto, os títulos públicos e o CDI têm a mesma finalidade e, portanto, apresentam 

taxas sempre muito próximas (correlação positiva muito forte), embora os primeiros tenham 

garantias do governo e o segundo instituições privadas (bancos).  

 

 

Figura 10 –Taxa Nominal mensal anualizada do CDI Over 2007 a 2010 

 

Assumir que a taxa de juros livre de risco é constante é algo um tanto quanto 

inapropriado para o mundo real, principalmente no Brasil onde o Banco Central utiliza-se 

intensamente do controle da taxa básica de juros como mecanismo para atingir  indiretamente 
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seus objetivos finais de política monetária que vem sendo, em primeiro lugar, a estabilidade 

dos preços (controle da inflação) seguido do crescimento econômico.   

Nesta pesquisa serão utilizados as taxas CDI-over variando conforme apresentado na 

Figura 10 para a precificação das opções.  

 
 

3.5 NÃO PAGAMENTO DE DIVIDENDOS  

 
 

Conforme o site da ADVFN: 

 
 

Dividendo é a parcela do lucro líquido de uma empresa, após os descontos do 
imposto de renda e contribuição social, dividido entre os acionistas. O artigo 202 da 
lei 6.404/76 da constituição brasileira obriga as sociedades a distribuírem pelo 
menos 25% dos lucros aos acionistas da empresa. O valor total distribuído é 
proposto pelo conselho de administração e aprovado pela assembléia geral, sendo 
pago habitualmente em uma base anual. Para os acionistas, o dividendo constitui 
uma importante fonte de rentabilidade, além da valorização do preço do título.  

 
 
Na verdade o termo Dividendos está sendo utilizado nesta pesquisa no lugar de 

Proventos, que além de Dividendos também englobam Juros sobre Capital e Rendimentos. 

Conforme Neil Chriss e Ira Kawaller (1996), a fórmula original do Modelo Black-

Scholes assume que o ativo adjacente não paga dividendos ao longo da vida da opção. 

Entrentanto esta premissa para grande número de ações de empresas negociadas não  

representa a realidade. Apesar disso, tal premissa pode ser facilmente relaxada de forma a 

obter fórmulas de precificação de opções sobre ações que pagam dividendos. Existem 

diferentes abordagens para se modelar o pagamento de dividendos de forma a adaptar o 

modelo Black e Scholes.  

Sem entrar muito nos possíveis métodos, basicamente existem dois tipos de modelos 

de dividendos:  

 

(i) um determinístico, que inicia com um “melhor palpite” de que o pagamento futuro 

de dividendos será apresentado na forma de uma calendário;  

(ii)  outro estocástico, que introduz um elemento de aleatoriedade dentro do juros de 

dividendos.  
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No caso da VALE5, não temos um  “dividend yield32” expressivo, conforme pode ser 

visto na Tabela 5.  

 

Data Ex-

Dividendo 

Valor 

Juros/ 

Dividendos 

Cotaçãona Data 

Ex-Dividendo 

(Fechamento) 

14/10/2010 R$ 0,55 R$ 47,78 

14/04/2010 R$ 0,42 R$ 51,34 

16/04/2009 R$ 0,52 R$ 30,10 

15/10/2009 R$ 0,49 R$ 40,69 

10/04/2008 R$ 0,44 R$ 50,95 

16/10/2008 R$ 0,65 R$ 23,00 

16/04/2007 R$ 0,69 R$ 71,99 

18/10/2007 R$ 0,39 R$ 53,25 

12/04/2006 R$ 1,14 R$ 22,88 

19/10/2006 R$ 0,57 R$ 22,25 

14/04/2005 R$ 1,11 R$ 15,34 

14/10/2005 R$ 1,57 R$ 19,92 
 

Tabela 5 – Dividendos pagos e “dividend-yield” da VALE de 2005 a 2010  

 

A data na qual os compradores de um ação não são mais elegíveis a receber o próximo 

pagamento de dividendos é conhecida como dia de “ex-dividendo”. Quando uma ação se 

torna “ex”, teorias econômicas básicas afirmam que o valor de mercado desta ação cairá 

exatamente pela mesma quantia do valor pago em dividendos33.  

As ações VALE5, historicamente, pagam dividendos e ou juros sobre capital em dois 

momentos no ano: um no último dia do mês de abril e outro de outubro.  

Para calcular o Valor Presente dos dividendos pagos durante a vida da opção, ou seja 

PVD, os dividendos diários são descontados continuamente à taxa livre de risco sobre o 

tempo de vida da opção desde a data de ex-dividendo, isto é, 

 

w&x =	jxU
p
U28

9:;y1y								(32) 
 

                                                           
32 O termo inglês “dividend-yield” é usado em finanças para designar o valor, geralmente percentual, da razão 

anualizada entre o valor pago em dividendos pelo preço de cotação da ação. Por exemplo, uma empresa que 
distribuiu R$ 6,00 em proventos nos últimos doze meses e tem suas ações cotadas a R$50.00, apresenta um DY 
de 12%. 

33 Entretanto, algumas pesquisas a respeito do comportamento “ex-dividendo” do preço de ações observam que a 
queda de preço não é exatamente esta, no entanto, este detalhe não será considerado nesta pesquisa, mas com 
ciência de que isso não prejudicará os resultados da pesquisa.  
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Onde, 

− PVD é o valor presente;  

− Di é i-ésimo pagamento de dividendo; 

− ti é o tempo de ex-dividendo a partir da atual data; 

− ri é a taxa de juros correspondente;  

− n é o número de pagamentos de dividendos durante o vida da opção. 

 

Para  entender a forma como como o pagamento de dividendos afeta o preço da opção, 

considere como exemplo a influência no preço a opção VALEL34 negociada hipoteticamente 

no dia 16/09/2008 cujo vencimento seja no dia 15/12/2008. Seguindo a premissa básica da 

teoria de que o preço do ativo cai exatamente o valor pago em proventos no dia em que a ação 

se torna ex-dividendo, considerando os proventos a serem pagos no dia 16/10/2008 no valor 

de R$ 0.65334, espera-se que neste dia as ações da VALE5 tenham sua cotação de fechamento 

reduzida desta memsa quantidade. Portanto, é como se as opções tivessem sendo negociadas 

em desvantagem, uma vez que no dia 31/10/2008 a ação da VALE5 terá um redução em seu 

preço (S).  

Para compensar tal redução no momento de precificar a opção, considerando a 

premissa de que não há arbitragem livre de risco e assumindo que uma taxa livre de risco de 

12%, trazendo a valor presente o valor dos dividendos a serem pagos a frente e desconta-se tal 

valor no preço de cotação da VALE5: 

 

9:	> 88�?.4,8� 	× 0,653 = 	0,647 

 

Ou seja, ao se calcular o preço da opção – de exercício em dezembro – na data de 

16/09 (um mês antes do pagamento do dividendo), deve-se reduzir R$ 0,65 (arredondados 

para cima) no valor de cotação daquele dia da VALE5: 

 

�{|`}Q~m��1~�� = �$	34,88 − �$	0,65 = �$	34,23 

 

 

                                                           
34 Trabalhando aqui com 3 casas decimas apenas para evindenciar impacto ao trazer a valor presente. Impacto 

este que ficou na casa de milésimos de centavos, ou seja, não expressivo.  
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Avaliando a amostra considerada neste estudo, em cerca de 20% do total da amostra 

observada computou-se a  influência do pagamento de dividendos na precificação da opção. 

Ou seja, entre o dia em que estes negócios foram realizados e o vencimento da opção 

realizou-se o pagamento de dividendos.  

Além disso, conforme Tabela 6, nestes negócios influenciados pelo pagamento de 

dividendos, cerca de 80% foram realizados a menos de 2 meses para que a ação do ativo 

adjacente (VALE5) se tornasse “Ex-Dividendo” (ou seja, para que valor do dividendo fosse 

descontando no valor da ação). Do total de negócios sob influência do pagamento de 

dividendos, em média observou-se um distanciamento da data de “ex-dividendo” de 35 dias, 

ou seja, quando a opção negociada estava sujeita a influência do pagamento futuro de 

dividendos para o ativo adjacente (VALE5), na média a influência do tempo foi de 35 dias.  

Diante destas observações em torno da amostra, somando-se o fato dos valores pagos 

em proventos pela VALE5 serem relativamente reduzidos, pode-se quase que assumir como 

desprezível o efeito do tempo naquelas séries de opções afetadas pelo pagamento de 

dividendos. Entretanto, o valor a ser descontado no preço da ação (S) para a precificação da 

opção será o valor presente de todos os dividendos pagos durante a “vida” daquela opção. 

 

Tempo até o pagamento 

do Dividendo 

(“Ex-dividendo”) 

Número de Negócios 

Observados sujeito a 

influência de Dividendos. 

1 a 30 dias 52,4% 

31 a 60 dias 32,1% 

61 a 90 dias 12,9% 

91 a 120 dias 1,6% 

121 a 150 dias 0,3% 

Mais que 5 meses 0,6% 
 

Tabela 6 – Distribuição das opções sob a influência de dividendos pelo tempo até o vencimento da Opção  

 

Como o objetivo aqui transcende a questão relativa a previsão da data de pagamento e 

do valor a serem pagos em dividendos, nesta pesquisa, ao se aplicar o modelo de precificação, 

serão utilizados os dados (valor e data) que realmente foram praticados os pagamentos de 

dividendos de forma a simplificar o estudo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGIA DE SELEÇÃO DA BASE DE DADOS 

 
 
 
4.1 A ESCOLHA DA AÇÃO-OBJETO  

 
 

Com base nas considerações a seguir, serão utilizadas as opções de compra (ou calls, 

termo em inglês comumente utilizado no jargão de mercado) da ação-objeto VALE5 para esta 

pesquisa empírica:  

 

− As opções VALE5 em conjunto com as opções PETR4 (Petrobras) representaram 

cerca 90% de todo volume financeiro negociada em contratos de opções na Bolsa 

de Valores de São Paulo no período de análise, conforme pode ser visto através da 

Figura 11.  

− Pelo gráfico da Figura 12, onde é apresentado o volume financeiro total 

acumulado dos três contratos de opções mais negocidados na BOVESPA, pode-se 

ter uma idéia da representatividade do volume das opções da VALE5 com uma 

média  diária de aproximados R$ 100 milhões, o que representa mais que 10% do 

volume financeiro negociado no mercado a Vista da ação objeto (VALE5).  

− Embora em diversas outras pesquisas e investigações, como as realizadas por 

Bakshi, Cao e Chen (1997), Bates (2000), Dumas, Fleming e Whaley (1998) e 

Rubinstein (1985),  o foco tenha sido opções sobre o indíce (no caso S&P 50035), 

pelas Figuras 11 e 12, pode-se observar que o volume finaceiro de negócios em 

torno da VALE5 é expressivamente maior que a do índice Bovespa (IBOV). Por 

isso a escolha de opções atreladas a ações e não a índices.  

                                                           
35 S&P 500 trata-se de um índice do mercado norte-americano criado em 1957 que é  composto por um grupo de  

quinhentas ações definido de acordo com tamanho de mercado, liquidez e representação de grupo industrial e 
negociados na Bolsa de Nova Iorque e na bolsa eletrônica NASDAQ.  



65 

 

 

 

− Embora os ativos atrelados à mineradora Vale tenham um volume financeiro 

muito semelhante ao da petrolífera Petrobras, até mesmo uma pequena vantagem 

para esta última, a escolha de se trabalhar com Vale se deve ao fato de nos últimos 

anos o volume financeiro da VALE estar numa trajetória ascendente mais 

positivamente inclinada que o observado para a Petrobras, como pode ser visto 

pelo gráfico da Figura 14, e também pelo fato de que o comportamento dos preços 

(portanto da volatilidade) das ações da Vale não estarem tão susceptíveis a 

questões políticas como o da Petrobras, uma vez que esta tem como  acionista o 

governo federal. Desta forma, entende-se também que os ativos relacionados à 

Vale teriam um “caminho” mais isolado para questões puramente macro-

econômicas.  

− Finalmente, a escolha de se trabalhar com Opções de Compra ao invés de Opções 

de Venda, ou até mesmo com as duas, pode ser entendido observando-se as 

Figuras 12 e 13. A não ser pelos contratos do índice Bovespa (IBOV), quase não 

se tem liquidez nas negociações dos cotratos de Opções de Venda, não só 

subjacentes às  ações objetos da Petrobras e Vale, como também de todas as 

demais ações negociadas na BOVESPA.  

 
 

4.2 NOMENCLATURA  

 
 

O termo “Maturidade” refere-se ao tempo (dias úteis neste estudo) entre a data de 

exercício e o tempo da observação (do negócio realizado), enquanto  “Moneyness” é o termo 

utilizado no mercado para descrever a relação entre o preço de cotação do ativo-objeto e o 

preço de exercício da opção, ou seja, o quociente S/K seguindo nomenclatura utilizada nesta 

pesquisa. Tal relação é comumente caracterizada no jargão do mercado como “dentro do 

dinheiro” , “no dinheiro” e  “fora do dinheiro”. Diz-se que uma opção está dentro do dinheiro 

quando o valor atual de negociação da ação-objeto é superior ao Preço de Exercício daquela 

opção, “no dinheiro” quando tais valores são próximos e “fora do dinheiro” quando o valor de 

cotação da ação-objeto está abaixo do valor estabelecido em contrato para exercício daquela 

opção em questão.  

As siglas ITM, ATM e OTM identificam respectivamente as opções “dentro do 

dinheiro”, “no dinheiro” e “fora do dinheiro” –  são acrônimos no inglês de “In The Money”, 

“At The Money” e “Out The Money”. Nesta pesquisa serão introduzidos duas novas 
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nomenclaturas para identificação de grupos de opções seguindo esta mesma relação: DITM e 

DOTM, onde a letra “D” identifica aquelas opções muito dentro ou muito fora do dinheiro 

(“D”  do inglês “deep”, cujo significado é “profundo”). 

 
 

4.3 A FONTE, AS INFORMAÇÕES E O PERÍODO   

 
 

A base de dados utilizada para este estudo foi coletada no site da BOVESPA: 

<http://www.bmfbovespa.com.br>. 

Nessa base estão disponíveis as principais informações dos ativos, como: nome e 

código da empresa, código da ação, tipo de mercado (a vista, termo, opções), especificação 

(ON/PN), preços (abertura, mínimo, médio, máximo, fechamento), quantidade de negócios e 

volume negociado com o papel, dentre outras informações. 

A amostra de dados para a análise “in-sample” corresponde ao histórico de negócios 

realizados e registrados na BOVESPA com as opções e a ação VALE5 no período de 02 de 

Janeiro de 2007 a 30 de Dezembro de 2010, ou seja, 987 dias de negociação para um total de 

38.400 observações (opções de compra da negociadas).   

Para a análise “out-sample” foram considerados os negócios realizados na primeira 

semana de 2011, ou seja, 257 negociações ocorridas entres os dias 03 e 07 de Janeiro de 2011.   

 

 

 

Figura 11 – Opções mais Negocidas de 2007 a 2010 
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Figura 12 – Volume Financeiro Total de 2007 a 2010 nos mercados a VISTA e Opções 
 

 

 

 

Figura 13 – Percentual do Volume Negociado entre “Call” x “Put” 
 

R$ 0

R$ 100

R$ 200

R$ 300

R$ 400

R$ 500

R$ 600

R$ 700

R$ 800

R$ 900

VISTA OPCOES COMPRA OPCOES VENDA

B
il

li
o

n
s

Volume Financeiro Total 
IBOVESPA, Petrobras e Vale de 2007 a 2010

Fonte: BM&F BOVEPSA

IBOV PETR VALE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VALE

PETR

IBOV

Volume Opções Compra x Opções Venda
Janeiro/07 a Dezembro/10

Fonte: BM&F BOVESPA

Opções Compra ("Call") Opções Venda ("Put")



68 

 

 

 

 

Figura 14 – Diferença do Volume Financeiro das Opções Vale para a Petrobras 
 

 

4.4 FILTROS DE EXCLUSÃO E CRITÉRIOS  

 
 

Importante ressaltar mais uma vez que nem todas as opções são ativamente negociadas 

em um ponto específico do tempo. Assim, o preço do último negócio registrado de uma opção 

não tão liquida, como opções muito dentro do dinheiro ou muito fora do dinheiro, pode não 

representar precisamente seu preço atualizado. Portanto, para se chegar a amostra final de 

dados a ser considerada na pesquisa foi realizada uma filtragem de exclusão das informações 

(negócios) que eram fortes candidatas a não representarem uma informação atualizada no 

momento do fechamento.  

Este filtro exclui da amostra aquelas opções que:  

 

- Tiveram um volume financeiro diário inferior a R$ 200.000,00; 

- Tiveram um número total de negócios inferior a 10; 

- Foram negociadas no dia do vencimento; 

- Foram negociadas no valor de R$ 0,01; 

- Volatilidade implicita pelo modelo Black-Scholes que divergiram para valores 

muito extremos (>1000% a.a).  
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Embora estes cinco filtros tenham reduzido consideravelmente a população de 38.400 

observações do período para uma amostra de 11.688, eles serão de extrema importância para a 

redução, mas não a eliminação, da presença de valores extremos e “outliers”.  

Toda a análise empírica a ser realizada considera o preço de cotação de fechamento 

diário de cada uma das diversas séries de opções de diversos valores de exercício. As séries de 

opções autorizadas pela BOVESPA são identificadas pelo símbolo do ativo-objeto (VALE, no 

caso) associado com uma letra de A até L, identificando o mês de vencimento (“A” 

representando o vencimento em Janeiro e “L” em Dezembro) seguida de um número que 

identifica o Preço de Exercício.   

Para a taxa livre de risco, conforme apresentado no capítulo 3, adotou-se o CDI-over 

conforme aqueles praticados nos meses de negociação da opção (vide Figura 10). 

Os dividendos pagos pela VALE5 são aqueles apresentados na Tabela 5 que foram 

levados a valor presente conforme Equação (21).  

Importante ressaltar que optou-se trabalhar com dias de negócio, ao invés de dias 

corridos, em todos os cálculos realizados utilizando-se a variável tempo36.  

 
 

4.5 ESTRUTURA DOS DADOS  

 
 

Para o modelo de regressão linear múltipla a ser desenvolvido, os dados serão 

coletados numa estrutura em Painel Totalmente Desbalanceado e tratados e analisados em 

Seção Transversal Agrupada ao longo de uma Série de Tempo. Portanto, a análise será feita 

de certa forma em duas dimensões: a do espaço numa seção transversal e a do tempo numa 

seção longitudinal.  

Para cada seção transversal, definida pelo instante de tempo (no caso, o dia), coleta-se  

todas as informações (tempo para expiração, Preço de Exercício, cotação do ativo adjacente, 

etc) dos diferentes indivíduos observados (as opções).  

Como peculariedade da estrutura de dados, deve-se considerar que os indivíduos não 

são os mesmos ao longo do tempo, ou seja, tem-se uma renovação aleatória dos indivíduos da 
                                                           
36 De acordo com pesquisas realizadas por Fama (1965), French (1980) e French e Roll (1986) apontadas na obra 

de Jonh Hull (2008), os efeitos na volatilidade devido novos fatos e informações do final de semana implicam 
entre 10 a 20% a mais de oscilação do que o efeito causado da passagem de um dia e outro. Ou seja, embora 
fosse de se esperar como resultado do final de semana um efeito proporcional ao tamanho do período, ou seja, 
3 vezes o efeito causado na virada do dia, tais pesquisadores em suas pesquisas empíricas concluiram um efeito 
resultante na volatilidade bem menor. O que é suficiente para justificar aos praticamentes do mercado 
adotarem para a medição do tempo o número de dias de úteis de negócio no lugar o número de dias corridos no 
calendário. Nesta pesquisa será seguida esta prática.   
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amostra ao longo do tempo: opções que expiram, saem da amostra e novas opções abertas, 

entram, o que caracterizam o desbalanceamento das sessões. A Figura 16 apresenta a variação 

do número de indíviduos por seção ao longo do tempo.  

Trabalhar com um mesmo grupo de opção em todas as sessões transversais diárias 

reduziria em muito a amostra, uma vez que como apresentado na Figura 15, o tempo de vida 

de negociação das opções no mercado brasileiro é bem reduzido. Para a amosta de estudo 

(após aplicação dos filtros de exclusão), em média este tempo não supera 1 mês antecendendo 

o exercício (em média as opções da amostra estão a 21 dias para serem exercidas). Portanto, o 

uso de seções transversais desbalanceadas ao longo do tempo permitirá agrupar um número 

expressivamente maior de observações para a análise do comportamento da volatilidade.  

Além disso, através da abordagem proposta, será possível analisar como as varáveis 

Tempo de Exercício e Preço de Exercício influenciam conjuntamente a volatilidade das 

opções de um mesmo espaço e ao longo do tempo, conforme modelos propostos por Dumas, 

Fleming e Whaley em 1994 (1998). Assim, conforme Hicks (1994):  “a abordagem através da 

análise de regressão dos dados agrupados ao longo do tempo e espaço pode apoiar-se numa 

maior variabilidade destes dados em relação a uma série de tempo simples ou de seção 

transversal”. Também, será possível assim capturar não só a variação que surge ao longo do 

tempo ou espaço individualmente, mas a variação destas duas dimensões simultaneamente. 

Conforme o fenômeno do “Smile de Volatilidade” extensamente observado e citado na 

literatura e nesta pesquisa, a influência do Preço de Exercício e do Tempo para o Exercício na 

volatilidade, e portanto no preço da opção, varia de acordo com o passar do tempo.  

Sendo assim, a forma genérica de se trabalhar  o modelo regressão linear múltipla a ser 

estimado seguirá a seguinte forma apresentada pela Equação (33):  

 

�U1 =	l8 +	jl�*�U1 + 9U1
�

�2�
														(33) 

Onde,  

- O índice i refere-se a seção transversal que na amostra em questão poderá variar de 7 a 48 

de acordo com o dia (valores mínimo e máximo da Figura 16);  

- O índice t refere-se a série de tempo e poderá variar de 1 a 987 (dias de observação); 

- O índice k identifica as varíaveis explanatórias específicas *U1 a serem consideradas; 

- �U1  representará a variável dependente volatilidade; 

- 9U1 representa o erro aleatório; 

- l8 e l� são os coeficientes linear e angulares, respectivamente.  
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Já para o modelo GARCH a análise será feita em série temporal. Portanto o 

levantamento será longitudinal, ou seja, um mesmo indíviduo, no caso a ação-objeto, é 

comparado com ele próprio em diferentes pontos no tempo. Assim será calculado a 

volatilidade diária do ação-objeto, e não mais de cada opção observada como realizado na 

abordagem de regressão linear múltipla. Tal volatilidade será por sua vez utilizada para a 

precificação de todas aquelas opções de uma mesma seção transversal diária.  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 15 –Número de observações (opções) de acordo com o tempo para o Exercício 
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Figura 16 –Número de observações (opções) a cada seção-transversal (dia). 

 

 

4.6 PROPRIEDADE DA AMOSTRA  

 
 

Uma série de opção é caracterizada pelo seu Preço de Exercício e sua Data de 

Exercício. Por exemplo, uma opção VALEA44 teve preço de exercício em R$44,00 para o dia 

15/01/2007.  

Pelos gráficos das Figura 15a e 15b, observa-se que opções com um tempo superior a 

70 dias para o vencimento são negociadas em média com muito pouca frequência. Ao 

contrário das pesquisas realizadas considerando os ativos do mercado financeiro americano, 

no caso do mercado brasileiro não se tem negócios sendo realizados com opções muito 

distantes no tempo de seu exercício. Enquanto Bakshi, Cao e Chen (1997) e  Dumas, Fleming 

e Whaley (1998) trabalharam com um número considerável de observações sendo exercidas a 

mais de 6 meses a frente, o mercado brasileiro tem uma grande preferência para negociar 

opções mais próximas do Exercício, com cerca de 88% de todo o volume financeiro  

negociado no período de 2007 a 2010 concentrando-se nas 5 semanas anteriores ao Exercício, 

e com 92% dos dias sendo negociadas opções de no máximo três distintas datas futuras de 

vencimento.  
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4.7 DIVISÃO EM GRUPOS  

 
 

Seguindo a metodologia desenvolvida na literatura disponível como os trabalhos 

realizados por Bakshi, Cao e Chen (1997) e  Dumas, Fleming e Whaley (1998) e também em 

outras pesquisas, em função da mudança de comportamento das opções de acordo com sua 

Maturidade e com sua relação “Moneyness”, será realizada a divisão e classificação da 

amostra de trabalho de acordo com estas características da opção.  

Considerando a disponibilidade das informações diante das características do mercado 

brasileiro, foram assumidos 15 grupos37, sendo 3 (três) grupos de acordo com a Maturidade e 

5 (cinco) grupos de acordo com a relação “Moneyness”.  

A seguir apresenta-se os limites destes grupos: 

 

• Maturidade:  

o Menor que 2 semanas para o Exercício; 

o Entre 2 e 4 semanas para o Exercício; 

o Maior que 4 semanas para o Exercício; 

• Moneyness:  

o DITM:  S/K > 1.12 

o ITM:  1.04 < S/K ≤ 1.12 

o ATM: 0.96 < S/K ≤ 1.04 

o OTM: 0.88 < S/K ≤ 0.96 

o DOTM: S/K ≤ 0.88 

 

Onde, 

- S representa o Preço de fechamento diário da ação-objeto (reais); 

- K representa o Preço de Exercício da Opção (reais). 

 

A Tabela 7 descreve algumas propriedades da amostra de acordo com estes grupos 

criados através das informações: número total de negócios, valor médio por negócio e volume 

financeiro médio diário.   

                                                           
37 Nas pesquisas de Bakshi, Cao e Chen (1997) e  Dumas, Fleming e Whaley (1998) trabalhou-se com 6 (seis) 

grupos “Moneyness” e 3 (três) grupos de Maturidade, totalizando 18 grupos. 
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Na Figura 17 pode-se observar como os números de observações de opções negociadas 

se distribuem ao longo das faixas.  

Os maiores volumes negociados em qualquer faixa de maturidade se encontra nas 

opções ATM e o valor médio varia desde R$ 0.18 para opções muito fora do dinheiro 

(DOTM) e próximos do Exercício até R$ 7.38 para aquelas muito dentro do dinheiro (DITM) 

e mais distantes do exercício.  

 

 

  <= 2 semanas Entre 2 a 4 semanas > 4 semanas 

DITM # observações 496 751 968 

valor médio R$  6.75 R$  6.98 R$  7.38 

volume médio diário 

(Milhões) 

R$  5.66 R$  3.45 R$   4.24 

ITM # observações 261 345 559 

valor médio R$  3.77 R$  4.34 R$   4.58 

volume médio diário 

(Milhões) 

R$  11.85 R$  9.08 R$   4.96 

ATM # observações 741 837 1.610 

valor médio R$  1.59 R$  2.50 R$  2.99 

volume médio diário 

(Milhões) 

R$  25.13 R$  20.23 R$  5.48 

OTM # observações 381 494 947 

valor médio R$   0.37 R$  1.02 R$  1.69 

volume médio diário 

(Milhões) 

R$  9.40 R$  17.15 R$  4.71 

DOTM # observações 425 1.068 1.550 

valor médio R$  0.18 R$  36 R$  0.80 

volume médio diário 

(Milhões) 

R$ 2.81 R$  3.96 R$  1.97 

 

Tabela 7 – Propriedade da Amostra de Opções da VALE ao longos dos subgrupos  
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Figura 17 – Caracterização da Amostra de acordo com as Faixas de Maturidade e Moneyness 
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5 METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS 

 
 
 
5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

Dos parâmetros de entrada da fórmula de precificação do modelo Black-Scholes-

Merton apresentada na Equação (10), o Preço de Exercício (K) e o Tempo para o Vencimento 

(T-t) são estabelecidos no contrato, enquanto o preço de cotação do ativo-objeto (S), a cotação 

da taxa de juros (r) podem todos ser observados no Mercado (BOVESPA). Mas a cotação da 

volatilidade e os parâmetros a ela relacionados precisarão ser estimados. O objetivo deste 

Capítulo é justamente apresentar a estimativa de tais parâmetros para, em seguida, 

determinar-se a volatilidade.  

No caso específico do uso modelo de Regressão Linear Múltipla para a estimativa da 

volatilidade, será utilizado, conforme prática de mercado, a volatilidade implícita38 como 

variável dependente a ser regredida.  

Para as duas abordagens, conforme apresentado no capítulo 2, existem mais de uma 

forma funcional da volatilidade. Para o modelo de Regressão Linear foram observadas 3 

possibilidades conforme Modelos 1 a 3 propostos por Dumas, Fleming e Whaley (1998),  e no 

caso do GARCH, conforme observado por Bollerslev, Chou e Kroner (1992), as variações 

GARCH (1,1), GARCH (2,1) e GARCH (1,2) são considerados as mais adequadas para a 

modelagem de volatilidades.  

Para efeito de simplificação, nas fases de estimativa de parâmetros e aplicação dos 

modelos na precificação serão selecionados apenas um dos modelos de cada uma destas duas 

abordagens. Conforme Neil Salkind e Kristin Basmussen: 

 

                                                           
38 Também calculada, de forma inversa, apartir do modelo de precificação Black-Scholes-Merton.  
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Na modelagem estatística, um dos principais desafios é selecionar um modelo 
adequado de uma família de candidatos para caracterizar os dados subjacentes. Um 
critério para seleção avalia se um modelo ajustado oferece um  equilíbrio ótimo 
entre a qualidade do ajuste e parcimônia, ou seja, um modelo menos complexo, com 
menos parâmetros. (SALKIND; BASMUSSEN, 2007) 

 
 
Ter um maior número de parâmetros significa ter menos grau de liberdade,  inserindo 

ligeiras flutuações nos dados e reduzindo a capacidade predição do modelo.  

Idealmente, um modelo de seleção irá identificar modelos candidatos que ou são 

demasiado simplistas para acomodar os dados ou são desnecessariamente complexo. Serão 

utilizados aqui o modelos de seleção AIC (“Akaike information criterion”) e BIC (“Bayesian 

information criterion”) que selecionarão o melhor modelo com base no ajuste pela máxima 

verossimilhança. 

 
 

5.2 ESTIMATIVA E SELEÇÃO DOS MODELOS DE MELHOR AJUSTE  

 
 

a. Modelos de Regressão: 

 

Na pesquisa realizada por Dumas et al., na comparação dos modelos pelas estatísticas 

de Qualidade de Ajuste, os resultados encontrados em Dumas, Fleming e Whaley (1998) 

indicaram o Modelo 3 representado analiticamente pela Equação (22) como o de melhor para  

a etapa de estimativa. Entretanto, os resultados da medida estatística do AIC (“Akaike 

Information Criterion”) indicaram que o Modelo 2 apresentou melhor desempenho em 67.1% 

dos dias da amostra de observação, seguido pelo Modelo 1 em 25.7% e pelo Modelo 3 com 

apenas 7%. Os autores concluem que o Modelo 3, o mais elaborado e com menor RMSVE 

não teve um bom desempenho devido a penalidade imposta pela a adição de variáveis 

explanatórias. Enfim, os resultados encontrados naquela pesquisa indicam que a equação 

resultante da Regressão Linear Múltipla precisa ser muito bem elaborada para descrever a 

estrutura observada do índice de opções com precisão.  

Ainda a respeito dos resultados das estimativas reportados por Dumas et al. na 

comparação dos modelos, o teste AIC indicou que somente os termos quadráticos do Preço de 

Exercício da Opção (K e K2) e o termo linear Tempo para Expiração (T-t), que descrevem o 

Modelo 2, são necessários. Os autores mostram que a maior parte das melhorias obtidas 

através deste modelo em relação ao modelo Black-Scholes se deve à inclusão dos termos K, 
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K2, (T-t) e K(T-t). Com pouco ganho pela introdução de (T-t)2. Isto implica que a volatilidade 

em si depende de ambos K e (T-t), mas que os “Smiles” dependem  apenas do Preço de 

Exercício, K. O efeito da Maturidade (T-t) na volatilidade é linear. 

Nas Tabelas 8, 9 e 10 são apresentadas as estatísticas resultantes dos 3 Modelos. Nas 

Tabelas 8, apresentam-se as estatísticas referentes aos coeficientes “betas” para cada uma das 

3 formas propostas.         

 

Coeficiente Valor Desvio Padrão t-Stat p-Value 

a0 1.9251 0.0333 57.7495 0.0000 

a1 -0.0663 0.0017 -39.2411 0.0000 

a2 0.0007 0.0000 33.7256 0.0000 

(a) 

Coeficiente Valor Desvio Padrão t-Stat p-Value 

a0 2.1602 0.0356 60.6616 0.0000 

a1 -0.0683 0.0017 -40.6553 0.0000 

a2 0.0007 0.0000 32.9832 0.0000 

a3 -3.7914 0.1982 -19.1252 0.0000 

a5 0.0666 0.0048 13.7400 0.0000 

(b) 

Coeficiente Valor Desvio Padrão t-Stat p-Value 

a0 2.2032 0.0355 62.10 0.0000 

a1 -0.0684 0.0017 -41.06 0.0000 

a2 0.0007 1.98 E-05 33.33 9.05 E-233 

a3 -4.7998 0.2103 -22.82 8.00 E-113 

a4 4.4046 0.3251 13.55 1.63 E-41 

a5 0.0676 0.0048 14.05 1.73 E-44 

(c) 

Tabela 8  – Estimativa dos Coeficientes “betas” dos Modelos (a) 1, (b) 2 e (c) 3 por OLS  

 

Pelas estimativas dos parâmetros pode-se observar robustez (estabilidade) nos 

coeficientes, ou seja, os mesmos possuem valores bem próximos a medida que são inseridos 

mais variáveis independentes.  

Não se observa nenhuma mudança de sinal entre os coeficientes quando em modelos 

distintos. O único ponto a ser considerado é o aumento na magnitude dos coeficientes a3, que 

acompanham a variável dependente (T-t), na transição do Modelo 2 para o Modelo 3. 

Portanto, espera-se uma influência maior do Tempo no Modelo 3.  

Ao contrário do que foi apontado na pesquisa de Dumas et al., observa-se para os 

ativos em questão no cenário brasileiro, que a variável independente Tempo para Exercício na 

sua forma quadrática, (T-t)2 do Modelo 3, exerce influência considerável na variável 

dependente Volatilidade.  
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Uma observação complementar a respeito dos coeficientes pode ser feita através dos 

resultados apresentados na Tabela 9 que apresenta a matriz de correlação dos coeficientes 

betas obtidos para o Modelo 3. Como os coeficientes não são correlacionados, ao se adicionar 

ou retirar variáveis, pouca influência se observa sobre os valores estimados para os 

coeficientes, o que é um indicativo de estabilidade do modelo.  

 
 a1 a2 a3 aa a5 

a1    0.0000  - 0.0000    0.0001 - 0.0000 - 0.0000 

a2     0.0000   0.0000   0.0000 - 0.0000 

a3      0.0442 - 0.0242 - 0.0009 

aa       0.1056   0.0000 

a5        0,0000 

Tabela 9  – Matriz de Correlação dos Coeficientes obtidos para o Modelo 3 

 

Através dos resultados da Tabela 10 será possível identificar o modelo de regressão 

linear múltipla pelo método OLS mais apropriado para a estimativa das volatilidades diárias a 

serem utilizadas no modelo de precificação Black-Scholes-Merton. Pelos resultados obtidos 

dos testes de critério de seleção (AIC/BIC) e também pelas estatísticas de erro (MSE) e de 

Qualidade de Ajuste (R2), conclui-se que o Modelo de Regressão Linear a ser utilizado no 

estudo deverá ser o Modelo 3. 

 
Modelo N° 

Parâmetros 

N° 

Observações 

LLF AIC test BIC test MSE R
2
 ajustado 

Modelo 1 3 11688 -651,05 -1296,11 -1274,01 0,0524 0,2053 

Modelo 2 5 11688 -1083,07 -2156,15 -2119,32 0,0487 0,2618 

Modelo 3 6 11688 -1174,22 -2336,44 -2292,24 0,0479 0,2732 

Tabela 10 – Estatísticas para Seleção do Modelo de Regressão mais adequado 

 

Assim , a Equação 34 representará o modelo a ser utilizado para o cálculo da 

volatilidade a ser utilizado no Equação de Precificação desenvolvida por Black, Scholes e 

Merton cujos resultados serão apresentados no capítulo seguinte.  

 

σ��� = 2.2032 − 	0.0684	K +	0.0007K� − 4.7998T + 4.4046T� + 	0.0676KT									(34) 
 

Como já exposto, a Regressão da Volatilidade Implícita também será realizada para o 

modelo selecionado através da Regressão pela Mediana. Com isso será possível executar 

estimativa mais robustas da volatilidade em função da redução da influência de valores 

extremos e “outliers”, cuja expectativa de ocorrência é grande.  
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Os coeficientes calculados por esta última técnica são apresentados na Tabela 11.  

 
Coeficiente Valor Desvio Padrão  t-stat p-value 

b0  1,8741   0,0365   51.28  0.0000 

b1 -0,0649   0,0016  -41.63 0.0000 

b2  0,0007   0,0000   40.96  0.0000 

b3 -1,0217   0,1753  -5.83  0.0000 

b4  0,9281   0,1974   4.70   0.0000   

b5  0,0096   0,0035   2.75  0,0060  

Tabela 11  – Estimativa dos Coeficientes “betas” dos Modelos 3 através de ”Quantile Regression”  

 

A seguir define-se pela Equação (35) do modelo baseado no método  de Regressão 

pela Mediana  com os coeficientes “betas”  estimados;  

 

σ���d��� = 1.8741 − 	0.0649K + 	0.0007K� − 1.0217T + 0.9281T� − 0.0096KT				(35) 
 

b. Modelos de GARCH: 

 

Conforme já descrito no capítulo 2, o modelo GARCH tem sido um modelo de grande 

propriedade para descrever a variância típica de uma série de retornos financeiros no tempo.  

Nas Tabelas 12 e 13 são apresentadas as estatísticas resultantes dos três modelos. Nas 

Tabelas 11, apresentam-se as estatísticas referentes aos coeficientes “betas” para cada uma 

das 3 formas propostas. Através dos resultados da Tabela 13 será possível identificar, pelos 

critérios de Erro Médio (ME), Quadrado do Erro Médio (RMSE) e os testes de critério de 

seleção AIC e BIC, quais dos modelos entre  GARCH (1,1), GARCH (2,1) e GARCH (1,2) 

obtidos para a série de retornos da Vale deverá ser selecionado para a estimativa da 

volatilidade a ser introduzida no modelo de precificação Black-Scholes-Merton.   

Pelas estimativas dos parâmetros apresentadas através das Tabelas 12 pode-se 

observar robustez nos coeficientes, ou seja, os mesmos possuem valores bem próximos em 

suas magnitudes a medida que são inseridos mais variáveis independentes. Não se observa 

nenhuma mudança de sinal entre os mesmos coeficientes quando em modelos distintos.  

Os resultados obtidos para as “t-stat” dos coeficientes ω e l1:8 do Modelo 

GARCH(2,1) estão a beira da significância, enquanto o coeficiente l1:� deste mesmo modelo 

é zero. No mesmo sentido, para o Modelo GARCH (1,2) o coeficiente ��:�	adiciona muito 

pouca explicação à modelagem da volatilidade.  

Além destas observações em relação aos coeficientes estimados para cada uma das 

formas avaliadas do GARCH, pelos resultados apresentados na Tabela 13, observa-se que em 
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todas as estatísticas avaliadas o GARCH(1,1) se sobressai em relação aos demais, a não ser 

pelo teste AIC que por muito pouco é melhor para o GARCH (2,1) mas que não é suficiente 

para justificar a seleção desta forma. Vale ressaltar que o mesmo não acontece para o teste 

BIC, isto porque a penalização que este tipo de teste faz para modelos com um maior número 

de parâmetros é maior do que o teste AIC.  

Ao se executar o Teste de Hipótese baseado na Razão de Verossimilhança39 (de 

acordo com Mathworks (2011)) obteve-se a hipótese nula aceita de que existem evidências 

insuficientes que suportem o Modelo GARCH (2,1) frente ao GARCH(1,1). Ou seja, o padrão 

modelo GARCH (1,1) explica a maior parte da variabilidade das observações diárias dos 

retornos da Vale.  

A conclusão portanto é que o modelo padrão GARCH (1,1) descreve adequadamente a 

variabilidade na série de retornos quando comparado com modelos mais elaborados como   

GARCH (2,1) e GARCH (1,2).  

 
Parâmetro Valor Erro t-Stat 

C 0.00155 0.00071 2.17 � 0.00012 0.00401 3.09 ��:� 0.89372 0.01705 52.40 ��:� 0.09156 0.01510 6.06 

(a) 

GARCH (2,1) 

Parameter Value Error t-Stat 

C 0.0015525 0.00072471 2.14 � 1.24e-005 6,46E-02 1.92 ��:� 0.89372 0.4711 1.90 ��:� 0 0.42583 0.00 � 0.091562 0.042641 2.15 

(b) 

GARCH (1,2) 

Parameter Value Error t-Stat 

C 0.0016587 0.00071818 2.31 � 1,79E-01 5,15E-02 3.47 ��:� 0.8637 0.020586 41.95 ��:� 0.029515 0.032885 0.90 ��:� 0.085587 0.035332 2.42 

(c) 

Tabela 12 – Estimativa dos Parâmetros dos Modelos (a) GARCH(1,1), (b) GARCH (2,1) e (c) GARCH (1,2) 

 

                                                           
39 A estatística de Razão de Verossimilhança segue assintoticamente uma distribuição qui-quadrada com graus 

de liberdade igual ao número de restrições impostas. O teste da razão de verossimilhança compara as 
especificações de modelos “nested”, avaliando a significância das restrições de um modelo com parâmetros 
estendido (GARCH(2,1)) em relação a outro sem restrições (GARCH (1,1)). A diferença entre o logarítmo das 
máximas verossimilhanças dos dois modelos é usada para calcular a estatística de teste que quando excede o 
valor crítico da sua distribuição assintótica, faz com que a hipótese nula seja rejeitada. 



82 

 

 

 

Modelo N° Parâmetros N° Observações LLF AIC test BIC test ME RMSE 

GARCH(1,1) 4 986 2229,56 -4451,13 -4431,55 -0,0009828 0,9011961 

GARCH(2,1) 5 986 2229,56 -4449,13 -4424,66 -0,0009826 0,9011958 

GARCH(1,2) 5 986 2231,35 -4452,70 -4428,23 -0,0010888 0,9013162 

 
Tabela 13 – Estatísticas para Seleção do Modelo GARCH(P,Q) mais adequado  

 

Diante de todas estas comprovações empíricas, decide-se por seguir em frente na 

pesquisa com o Modelo GARCH (1,1) conforme as Equações 36a e 36b:   

 

J1 = 0.0015 +	S1											(36) 
�1� = 0.00001 + 0.0916	S1:8� + 0.8937�1:8� 										(36�) 

 
 
5.3 AVALIAÇÃO DOS MODELOS SELECIONADOS 

 
 

a. Regressão Linear:   

 

Na Tabela 8c  são apresentados os coeficientes calculados para a estrutura funcional  

selecionada (Modelo 3) representada através da Equação 34 obtida pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários (OLS). Como foram valores estimados e não determinados, os 

coeficientes “betas” nada mais são do que variáveis aleatórias para as quais é necessário 

considerar e calcular seus desvios padrões (uma medida da estabilidade do coeficiente), 

apresentados na terceira coluna da mesma tabela.  

Pelos resultados apresentados nas quarta e quinta colunas para os “t-Stat” e respectivos 

“p-Values” na Tabela 8 pode-se também avaliar a representatividade, ou seja, a quantos 

desvios padrões que a estimativa realizada para o parâmetro está de zero. Com regra geral, 

para um valor de “t-Stat” acima de 1.96 (valor crítico) representa que a estimativa está dentro 

de um intervalo de confiança de 95%. Portanto, pelos valores dos t-Stat conclui-se que todos 

os coeficientes são representativos para a Regressão, ou seja, todos os coeficientes, 

individualmente exercem influência na variável dependente volatilidade, sendo todos 

significantemente diferentes de zero.   
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O próximo passo é avaliar os resultados apresentado na coleção de estatísticas 

resultante da Análise de Variância ANOVA40.  

 

Fonte df SS MS F P 

Regress 5 97.0919 19.4184 862.7 0.0000 

Residuo 11476 258.31 0.02251   

Total 11481 355.40    

 

Tabela 14 – ANOVA para Regressão OLS 

 

Os valores encontrados para o F-test e para P-value indicam que é altamente 

improvável que todos os coeficientes da regressão sejam zero conjuntamente. Pelo menos um 

dos coeficientes a1 a a5 é diferente de zero. Apenas para quantificar melhor esta questão, para 

um grau de confiança de 99% o valor crítico para a estatística F seria de 3.02, valor muito 

abaixo do encontrado.    

A variância encontrada para o erro foi de 0.02251, ou seja, o desvio padrão do erro 

calculado da volatilidade por método OLS é de aproximados 15% daquela volatilidade 

implícita obtida pela inversa do modelo Black-Scholes, o que é algo relativamente 

considerável na estimativa em questão.  

Para esta regressão foi obtido um R2 ajustado igual a 0.2732 indicando que o modelo 

assumido explica aproximadamente 27.32 % da variabilidade observada na volatilidade. 

Através do R2 pode-se ter uma ideia da Qualidade do Ajuste da “reta” obtida com a regressão 

e as observações consideradas. Este valor de R2 pode-se assumir como satisfatório, uma vez 

que a volatilidade representa um expectativa dos agentes do mercado o que, assim como 

outros experimentos ligados às ciências sociais, se torna difícil de estimá-la ou prevê-la. 

Sendo assim, é de se esperar que boa parte da variação do retorno (a volatilidade) não consiga 

ser descrita pelo modelo procurado.   

A Figura 18 apresenta a Superfície de Volatilidade correspondente à equação 

encontrada através da Regressão Linear Múltipla OLS para uma estrutura funcional dada pela 

equação do Modelo 3, onde uma dimensão do gráfico (por exemplo, eixo x) representa o 

Preço de Exercício, outra dimensão o Tempo até o Exercício (eixo y) e a variável dependente 

de interesse volatilidade na terceira dimensão do gráfico (eixo vertical z).  

                                                           
40 O teste estatístico ANOVA (acrônimo do inglês “Analysis of Variance”) refere-se a uma coleção de 

procedimentos estatísticos que usa o F-test para testar o ajuste global de um modelo linear aos dados 
observados.  
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 A superfície de volatilidade de um ativo é uma ferramenta comumente utilizada no 

mercado pois reúne no mesmo gráfico o comportamento do “Smile de Volatilidade” e a 

estrutura temporal da volatilidade para a precificação de opções de quaisquer preço de 

exercício e maturidade. O padrão da superfície, ou seja, sua forma apresenta características 

diferentes para diferentes mercados e é resultante da probabilidade de movimento dos preços 

dos ativos em questão (no caso as opções da Vale, mas poderia se moeda, ouro,  índices,etc).  

Dentro dos objetivos desta pesquisa, a Figura 18 tenta exatamente avaliar tal superfície para 

as opções da Vale no período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010.  

Esta relação entre a Volatilidade Implícita (σ) e o Preço de Exercício (K) definido pelo 

“Smile” depende também do preço da ação-objeto (S). Por esta razão, geralmente o “Smile” é 

calculado pela relação entre σ e K/S ao invés da relação entre σ e K. Entretanto, embora tal 

informação não esteja embutida no gráfico da superfície de volatilidade da Figura 18, 

sabendo-se que os preços das ações da Vale estiveram no período em questão em média em 

torno de R$ 40,00, algumas intuições a partir da Figura 18 podem ser aqui desenvolvidas. 

Pela figura pode-se observar o comportamento característico da curva do “Smile de 

Volatilidade” onde a volatilidade implícita tem um formato parabólico ao longo do eixo do 

Preço de Exercício, indicando um comportamento característico de aumento da volatilidade a 

medida que a opção se distancia da faixa ATM, ou seja, as opções ITM e OTM são 

caracterizadas por terem uma maior volatilidade.  

O formato de “cela invertida” do gráfico indica que quando mais perto do vencimento, 

a influência do Preço de Exercício das Opções é maior sobre a Volatilidade Implícita. As 

opções da Vale ITM, próximas do vencimento, apresentaram um pronunciamento maior da 

volatilidade que as opções OTM, ou seja, a curva teve a concavidade mais acentuada sobre a 

inclinação do “Smile” de volatilidade. Conforme observado por Jonh Hull (2008): “A 

volatilidade usada para precificar opções com baixo preço de exercício (isto é, opções de 

compra muito dentro do dinheiro) é significantemente maior do que a utilizada para precificar 

opções com alto preço de exercício (isto é, opções de compra muito fora do dinheiro)”. Este 

comportamento, característico do mercado de capitais, reflete-se no gráfico através da 

inclinação à esquerda da curva parabólica de volatilidade (o extremo esquerdo curva é mais 

alto do que o extremo direito), sendo comumente referenciado como “inclinação da 

volatilidade” ou, em inglês, “volatililty skew”. Entretanto, o mesmo comportamento não 

acontece com o mesma intensidade para opções mais longe do dinheiro (concavidade da 

parábola é menor).  
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Existem várias explicações para a inclinação da curva de volatilidade, e tais 

explicações podem variar de acordo com o mercado em questão. Algumas delas estão 

relacionadas às premissas do modelo Black-Scholes para a distribuição lognormal e 

homocedasticidade dos retornos. Como já apresentado, a distribuição dos retornos da Vale é 

leptocúrtica, o que faria com que as opções OTM e ITM fossem mais caras do que a 

precificação realizada por Black e Scholes. Desta forma, a inclinação da volatilidade seria 

uma forma indireta do modelo Black-Scholes compensar esta tendência de má-precificação do 

modelo, aumentando-se assim a volatilidade implícita das opções ITM e OTM. Portanto, de 

acordo com Bakshi et al. (1997) o “Smile” seria  mais uma comprovação da má-especificação 

do modelo Black-Scholes. Outras explicações estão relacionadas à demanda e oferta de 

opções e também ao medo dos investidores de “crashes” levando ao aumento dos preços de 

opções com maior chance de exercício, ou seja, as procura e precificação das opções ITM 

seriam maiores.  

Pode-se também perceber  como a volatilidade implícita de uma opção depende de seu 

“tempo de vida”. Pelo gráfico da Figura 18 observa-se que, dependendo da relação Moneyness 

que determinada opção tem, à medida que o vencimento se aproxima, ou seja, para um menor 

(T-t), pode-se observar uma redução ou aumento da volatilidade. Para opções dentro do 

dinheiro o efeito da volatilidade no valor das opções aumenta a medida que o exercício 

(vencimento) se aproxima.  

Pelo gráfico da Superfície de volatilidade encontrado para as opções da Vale, chega-se 

a mesma constatação descrita por Bakshi, Cao e Chen (1997): 

 
 

Os ‘smiles’ de volatilidade são mais forte para opções mais próximas do 
vencimento, indicando que estas opções (‘short-term’) são as mais severamente mal 
precificadas pelo modelo Black-Scholes e apresentam talvez o maior desafio para 
qualquer modelo alternativo de precificação de opções.  

 
 
Portanto, as constatações realizadas a partir da Superfície de Volatilidade obtida para 

as opções da VALE5 (reduzindo-se a volatilidade implícita na Equação (34)) são consistentes 

com aquelas encontradas na literatura disponível.  
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Figura 18 – Superfície de Volatilidade das ações da VALE pelo Modelo 3 de Regressão Linear OLS
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b. GARCH: 

 

Prosseguindo na análise, considerando-se agora os resultados encontrados na Tabela 

12 para os parâmetros encontrados para o modelo GARCH (1,1) pelo método da Máxima 

Verossimilhança.  

Dados: 

 

• b = 0.09156,  

• l = 0.89372	e 

• o = 0.00001,  

 

observa-se que:  

 

• Uma vez que _ = 1 − 	b − l, tem-se _ = 0.01472.  

• Sendo necessário  b + 	l < 1 para que a variância tenda a reverter á média, ou 

seja, para garantir a estacionariedade da série, pelos resultados dos parâmetros 

encontrados, observa-se que tal condição está garantida, uma vez que b + 	l =
	0.9853. 

• A soma b + 	l mede a persistência da volatilidade, como o valor encontrado 

para o modelo está próximo da unidade, pode-se concluir que a volatilidade irá 

persistir levando mais tempo para reverter para a variância de longo-prazo.  

• Dado que o = 	_	&̀ , chega-se a variância diária de longo prazo &̀ = 0,00084, ou 

seja, a volatilidade diária de longo prazo é de 2.90%.  Pelo Modelo GARCH (1,1) 

encontrado para as ações da Vale, na série de tempo a volatilidade tende a 

reverter-se no sentido desta volatilidade de longo prazo, &̀  (comportamento da 

volatilidade conhecido como “Mean Reversion” 41), ao contrário do que defende a 

teoria do Movimento Browniano.  

• O termo β representa a “taxa de decaimento” dos pesos, representando a 

importância relativa de uma observação S1:8 em relação à observação S1. Quanto 

maior for β mais importância será dada às observações S mais distantes. Conforme 

exemplificado por John Hull (2008), para o β encontrado igual a 0.89 significa 

                                                           
41 Teoria conhecida como “Reversão à Média”  que é um modelo  de processo estocástico que tende a seguir ou 

permanecer próximo a um valor médio de longo prazo.  
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que o a inovação S1:� tem 89% de importância (do peso) que tem a inovação S1:8; 

S1:P tem 80% de importância (do peso) que tem a inovação S1:8e assim por 

diante.  

 

A Figura 19 mostra três gráficos resultantes da análise GARCH (de cima para baixo):   

 

• As Inovações, ε� inferidas pelo modelo;  

• O Desvio Padrão, σ�;   
• E a própria série observada de Retornos, u�.  

 

Pode-se observar que as Inovações (resíduos) resultantes do modelo GARCH 

encontrado assim como os retornos apresentam agrupamento de volatilidade. No entanto, 

quando padronizam-se as inovações, qualitativamente não mais se observa agrupamentos, 

uma vez da Equação (25b) chega-se a relação 
ε�
σ� = η�, onde η�  representa uma distribuição 

Normal i.i.d. A Figura 20 comprova tal expectativa. 
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Figura 19 – Em ordem de cima para baixo, gráfico das Inovações (ε�), Desvio Padrão (σ�) obtidos pelo modelo GARCH (1,1) da série de Retornos (u�)  da VALE 
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Figura 20 – Série Padronizada das Inovações ( 
ε�
σ�) 

 

E finalmente, vale observar pelo gráfico seguinte da Figura 21, que as previsões da 

volatilidade pelo Modelo GARCH (1,1) estimado  levam um longo tempo para atingir o seu 

valor de estado estacionário. Isto é consistente com o elevado grau de persistência no processo 

de volatilidade para VALE5 conforme visto no capítulo 3 através dos gráficos ACF dos 

retornos quadrado da VALE5 e também pela magnitude estimada para α + β. Portanto, pode-

se prever a longo-prazo um aumento da volatilidade que tendendo assintoticamente para o 

valor &̀  de 2,90% diário.    

 

 

Figura 21 – Previsão da Volatilidade da Vale ao longo do tempo
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5.4 VOLATILIDADES ESTIMADAS 

 
 

Uma vez selecionados os modelos, estimados seus parâmetros, pode-se então realizar 

as estimativas das volatilidades diárias das opções da Vale que servirão de entrada para o 

modelo de precificação Black-Scholes-Merton.  

Na Figura 22 é apresentado o “Boxplot”42 , ou gráfico de caixas, para as volatilidades  

diárias das opções consideradas na amostra, estimadas para o período de Janeiro de 2007 a 

Dezembro de 2010.   

O cálculo da  Volatilidade Histórica, o único até então não apresentado até aqui é dado 

pela Equação 37:  

 

��U�1 =	� 1L − 1j (JU −	J�)�	p
U28 									(37) 

Onde,  

- JU representa o retorno composto continuamente; 

- J� é a média de  JU no período; 

- n+ 1 representa o número de observações. 

 

Desta forma, a Volatilidade Histórica resultante para o período foi de 46% 

representando na Figura 22 por uma única linha vermelha.  

Pode-se observar pelo gráfico uma grande presença de valores extremos e “outliers” 

no cálculo da Volatilidade Implícita pelo modelo Black-Scholes-Merton. Uma menor 

dispersão dos valores da volatilidade foi observada para a estimativa através da Regressão 

pela Mediana. 

Os efeitos na precificação através do modelo Black-Scholes-Merton serão 

apresentados no próximo capítulo.     

 

                                                           
42   O Boxplot ou diagrama de caixa é uma uma maneira conveniente de descrever e comparar graficamente 

grupos de dados numéricos através de cinco medidas estatísticas de robustez: o mínimo da amostra, o quartil 
inferior (25%), a mediana (50%), o quartil superior (75%) e o máximo da amostra). Também é útil para 
identificar valores extremos e outliers. Boxplots mostram as diferenças entre as populações, no caso os erros, 
sem fazer qualquer suposição da distribuição estatística subjacente, ou seja, são não-paramétricos. É uma 
ferramenta útil para indicar o grau de dispersão e a assimetria nos dados. 
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Figura 22 – Boxplot das Volatilidades estimadas: Implicitamente pelo modelo Black-Scholes, pela Regressão Linear OLS, pelo Regressão Quantilica e por GARCH
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6 RESULTADOS E ANÁLISES 

 
 
 
6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

Embora tenham sido apresentadas no capítulo 3 justificativas suficientes para colocar 

em questão a aplicabilidade do modelo de precificação de opções desenvolvido por Black, 

Scholes e Merton, ou pelo menos a sua precisão diante das questões como a não-normalidade 

e a heterocedasticidade da distribuição dos retornos observados em diversas pesquisas 

empíricas realizadas e disponíveis na literatura, o que se vê como uma das práticas dos 

participantes é a utilização de tal modelo, entretanto, não exatamente da forma como 

orginalmente proposta. O que geralmente se faz é relaxar a premissa de volatilidade constante, 

permitindo que ela varie ao longo da vida de uma opção de acordo com seu Preço de 

Exercício (K) e o Tempo para o Exercício (T-t) da mesma.  

No capítulo 5 foi apresentada duas técnicas, ou modelagens, para o cálculo da 

volatilidade, uma baseada na Regressão Linear e outra baseada no modelo GARCH,  e no 

capítulo 6 tais técnicas foram parametrizadas (“calibradas”) para as ações e opções da Vale 

negociadas entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2010.  

Neste capítulo serão analisados os resultados da precificação das opções da Vale com 

a utilização da volatilidade variando de acordo com as Equações 34 (Regressão Linear OLS), 

35 (Regressão pela Mediana) e 36 (GARCH) no modelo de precificação Black-Scholes-

Merton representados pelas Equações (10), (11) e (12). Serão também considerados os 

resultados de precificação obtidos pelo próprio modelo Black-Scholes, com todas suas 

premissas e utilizando-se a volatilidade histórica medida no período calculada pela Equação 

37. Portanto, para cada opção considerada na amostra (definida no capítulo 4) serão estimados 
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4 preços, diariamente, e estes resultados serão comparados com o valor real da opção 

negociado no Bovespa.  

Os resultados serão comparados através dos desvios obtidos na precificação 

considerando-se: os períodos de estimativa dos parâmetros (“in-sample”) e a previsão dos 

preços na primeira semana de Janeiro de 2011 (“out-sample”).  

Portanto, o objetivo deste capítulo e principal desta pesquisa será:  

 

• Avaliar se as formas improvisadas (“ad-hoc”) de utilização do modelo Black-

Scholes-Merton com a volatilidade variando diariamente de acordo com a forma 

funcional dos modelos propostos por Dumas, Fleming e Whaley e pelo modelo 

GARCH possibilitam na prática resultados de precificação mais próximos 

daqueles obtidos pelo próprio modelo na sua forma restrita e original.  

 

Conforme observado por Bakshi, Cao e Chen (1997): 

 
 

Qualquer alternativa aceitável para o modelo Black e Scholes deve demonstrar 
capacidade para adequadamente precificar opções não-ATM, especialmente as OTM 
mais próximos do vencimento... opções mais próximas do vencimento são as mais 
severamente mal precificadas pelo modelo e apresentam talvez o maior desafio para 
qualquer modelo alternativo de precificação de opções.  

 
 
Portanto, também serão avaliados os resultados conforme as faixas de Maturidade e 

“Moneyness” definidas no capítulo 4 (item 4.6) na busca de identificar se persistem ou não 

tais vieses observados em outras pesquisas com a mesma significância.  

 
 

6.2 METODOLOGIA 

 
 

Serão estimadas as volatilidades através do(a): 

 

• Forma Funcional apresentada na Equação (34) obtida pela Regressão Linear 

Múltipla das Volatilidades Implícitas, a ser identificada por ��`�; 
• Forma Funcional apresentada na Equação (35) obtida pela Regressão Quantílica 

(Mediana) das Volatilidades Implícitas, a ser identificada por ����; 
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• Modelo GARCH (1,1) com os parâmetros calculados no capítulo 6 e apresentados 

nas Equações (36), a ser identificada por ��|���; 

• Histórico das cotações diárias da Vale calculada pela Equação (37) que será 

identificada por ��U�1. 
 

Vale observar que as ��`� e ���� são calculadas diariamente para cada opção, de 

acordo com seu Preço de Exercício (K) e Maturidade (T-t) enquanto as ��|��� serão 

calculadas diariamente para o ação-objeto e aplicada a todas as opções negociadas em um 

mesmo dia. Em função das características das opções com relação ao seus “tempo de vida” e 

liquidez já apresentadas no capítulo 4, não seria possível gerar uma amostra de tamanho 

razoável com uma estrutura longitudinal composta por sessões diárias  de um mesmo grupo 

de opções ao longo do tempo que permitisse calcular ��|��� diário individual para cada um 

destas opções.  

Já ��U�1 terá um único valor para todas opções em todos os dias de negociação 

seguindo assim a premissa de homocedasticidade do modelo. Este valor foi calculado 

conforme Equação 37 para o histórico de 02 de Janeiro de 2007 a 30 de Dezembro de 2010, 

chegando-se ao valor de 46,00% ao ano.  

Para a precificação de cada uma das opções negociadas no período de Janeiro de 2007 

a Dezembro de 2010, na análise “in-sample”,  e para precificar aquelas negociadas na 

primeira semana de Janeiro de 2011, para a análise “out-sample”, será utilizado o modelo de 

precificação desenvolvido por Black, Scholes e Merton representado pelas Equações (10), 

(11) e (12). Entretanto, serão calculados para cada opção 4 valores (preços) a partir das quatro 

entradas de volatilidade e ��`� ����, ��|���e ��U�1.  
Seguindo a literatura disponível, os valores resultantes serão então comparados com os 

valores observados na BOVESPA calculando-se os Erros Médios (ME), Erros Percentuais 

Médios (MPE), Erros Absolutos Médios (MAE) e Erros Percentuais Absolutos Médios 

(MAPE), conforme Equações (39).  

Para uma melhor interpretação das unidades dos erros (mesma dimensão do preço, ou 

seja, reais e centavos), optou-se por não usar critérios de cálculo dos erros resultantes em 

bases quadradas (como MSE).   

Como as opções têm valores variando de centavos de reais a dezenas de reais, como 

apresentado na Tabela 7, e também para um melhor entendimento e comparação dos 
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resultados de um mesmo modelo entre diferente faixas “Moneyness”, faz sentido avaliar os 

erros em termos percentuais.  

Para observar a presença de vieses entre os modelos, os erros ME e MPE foram 

escolhidos, mas para evitar o efeito de compensação de erros positivos somados com erros 

negativos beneficiando de forma imprópria o resultado final do ME e do MPE, também será 

utilizado em conjunto os erros absolutos (módulo) MAE e MAPE. Desta forma, enquanto o 

ME e MPE evidenciará tendências na precificação (super- ou subestimação), o MAE e MAPE 

dará uma ideia melhor da magnitude média do erro. As Equações (38a), (38b), (38c) e (38d) 

apresentam tais fórmulas de cálculos dos erros.  

 

Mf =	 1 j6̂U −	6U
¢
U28

																																	(38) 

Mwf =	 1 j6̂U −	6U6U
¢
U28

				× 100															(38�) 

M£f =	 1 j|6̂U −	6U|
¢
U28

																												(386) 

M£wf =	 1 j|6̂U −	6U|6U
¢
U28

				× 100													(38�) 
 

Onde,  

- N = Número de observações, ou seja, opções (contratos) negociados; 

- 6U = Preço da opção pelo mercado; 

- 6̂U = Preço da opção pelo modelo.  

 

Inicialmente serão medidos e comparados os resultados produzidos pelos modelos 

considerando-se todas as opções, ou seja, a estatísticas a serem comparadas reúnem medidas 

de todos os erros de precificações das opções por cada modelo. Nesta análise além dos erros 

ME, MPE, MAE e MAPE também será feita a análise do Boxplot dos erros para cada modelo. 

Em seguida a análise será feita ao longos dos grupos de Maturidade e “Moneyness” 

previamente definidos.  
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A análise dos erros será feita observando-se além da magnitude dos mesmos, 

mudanças de sinal, vieses e a presença de algum comportamento padronizado de acordo com 

as faixas de Maturidade e “Moneyness” apresentada na Tabela 7 do capítulo 4.  

 
 

6.3 RESULTADOS “IN-SAMPLE”  

 
 

Na Figura 23 é apresentado o gráfico Boxplot dos Erros para cada uma das 

precificações realizadas através de cada um dos 4 cálculos de volatilidade realizados. Pode-se 

observar que a faixa interquartil (IQR) da precificação realizada utilizando-se a volatilidade 

calculada por GARCH é a mais estreita assim como os valores máximos e mínimos da 

amostra, ou seja, de acordo com o boxplot dos erros, é possível perceber que o erro de 

precificação para este modelo está mais concentrada (menos disperso) do que nos outros 

métodos.  

Ainda pelo boxplot observa-se que o modelo que produziu uma maior dispersão dos 

erros em todos as estatísticas disponíveis pelo diagrama foi o modelo de precificação que 

utilizou a volatilidade constante igual a volatilidade histórica do período da amostra.  

Pela dispersão dos erros dos quatro modelos de volatilidade para a precificação, 

observa-se grande presença de valores extremos e outiliers. Comportamento que já era 

esperado, uma vez que até mesmo no cálculo da Volatilidade Implícita (vide Figura 22) 

observaram-se valores que convergiram para uma volatilidade extremamente alta, indicativo, 

entre outros, da má-especificação do modelo para opções não-ATM e também pela falta de 

sincronismos entre os dados de fechamento da opção e da cotação do ativo-objeto.    

Na Tabela 13 são apresentadas estatísticas das amostras relativas aos erros (a) ME, (b) 

MPE, (c) MAE e (d) MAPE de precificação de acordo com o modelo de volatilidade de 

entrada no Modelo Black-Scholes. Os dados aqui apresentados são referentes a todas as 

opções, ou seja, aqui ainda não é feita a análise segmentada por faixa de Maturidade e 

“Moneyness” das opções.  
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Estatísticas Modelo Media Mediana Desvio Padrão 

ME Histórica  R$ 0.24   R$ 0.22   R$ 0.52  

RegOLS  R$ 0.04   R$ 0.07   R$ 0.44  

RegMed -R$ 0,02   R$ 0,00   R$ 0,39  

GARCH  R$ 0.05   R$ 0.02   R$ 0.34  

MPE Histórica 50.5% 11.5% 124% 

RegOLS 31.1% 3.0% 108% 

RegMed 16,8% 0,1% 78% 

GARCH 18.8% 1.2% 64% 

MAE Histórica  R$ 0.44   R$ 0.36   R$ 0.36  

RegOLS  R$ 0.32   R$ 0.26   R$ 0.30  

RegMed  R$ 0,29   R$ 0,22   R$ 0,26  

GARCH  R$ 0.24   R$ 0.17   R$ 0.24  

MAPE Histórica 63,5% 22,4% 118% 

RegOLS 47,4% 15,6% 102% 

RegMed 36,4% 13,2% 71% 

GARCH 29,3% 10,3% 60% 

 

Tabela 15 – Estatísticas Média dos Erros de Precificação para todas opções “in-sample” 

 

Na verdade os resultados da Tabela 15 representam uma quantificação da dispersão 

qualificada pelo boxplot evidenciando o efeito dos outliers e valores extremos sobre a média 

(os valores da média são significativamente maiores que o da mediana) o que talvez, por si só, 

justifique a utilização da Regressão pela Mediana em lugar da Regressão Linear pelo método 

OLS.  

Como apresentado nos capítulos anteriores, a volatilidade dos retornos sofre influência 

do Tempo para o Exercício (T-t) e da relação “Moneyness” (S/K), com isso é de se esperar 

que os erros de precificação tenham uma dispersão diferenciada de acordo com tais 

grandezas, ou seja, é esperado que as aplicações da precificação de Black-Scholes-Merton de 

acordo com os diferentes modelos de volatilidade trabalhem melhor em sub-faixas 

específicas. Será, portanto, feita a seguir a análise dos erros médios por cada um dos 15 

subgrupos definidos anteriormente no capítulo 4. 

Nas Tabelas 16 e 17 e Figuras 24 e 25 são apresentados os erros médios percentuais 

MPE e MAPE dos erros de precificação através das quatro entradas de volatilidade. Para 

todas as quatro formas de cálculo utilizada nesta pesquisa, observa-se que os erros são 

menores na faixa de tempo mais distante do vencimento, ou seja, para um tempo maior que 

quatro semanas para o exercício observa-se maior precisão na precificação para os métodos 

em análise nesta pesquisa. Com relação a faixa Moneyness, também para todos os modelos os 
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maiores erros foram observados para as opções OTM. Estas evidências estão inteiramente de 

acordo com os resultados obtidos em outras pesquisas empíricas.  

Observa-se mais uma vez que o modelo de cálculo através da volatilidade constante e 

igual a volatilidade histórica do período da amostra comparativamente em todos os 15 

subgrupos de (T-t) e S/K apresentam sempre os maiores desvios (a não ser pelos preços 

médios das opções mais perto do dinheiro em que a Regressão OLS apresentou um erro 

médio ligeiramente maior).  

De uma forma geral, todos os modelos apresentaram um viés de super-precificação 

das opções, que foram evidenciados pela presença dos erros médios positivos em quase todos 

os modelos, em todas as maturidade e relação Moneyness. Na média, subprecificações, nas 

poucas vezes que ocorreram não superaram o patamar de 3% de erro e se concentraram nas 

opções dentro do dinheiro.  

Também pode-se identificar através dos referidos gráficos e tabelas que a medida que 

a relação S/K se reduz, ou seja, a medida que se “entra mais no dinheiro”, os erros reduzem 

significativamente.  

Entre os modelos de regressão e o GARCH, em geral a precificação de Black-Scholes 

com a volatilidade estimada por GARCH levou a menores desvios. Vale também observar 

que as precificações utilizando os modelos de Regressão para o a estimativa da volatilidade 

possuem um variabilidade (desvio padrão) maior, aumentando-se assim a imprecisão na 

precificação utilizando-se tais modelos.  

A seguir é feita a análise dos resultados de previsão (“out-sample”) dos preços.  
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Figura 23 – Box Plot dos Erros de Precificação por Black-Scholes para cada Modelo de Volatilidade 
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Tempo Tempo menor que 2 semanas Tempo entre 2 e 4 semanas Tempo maior que 4 semanas TOTAL 

Moneyness Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH 

DITM -3,04% -1,75% -2,74% -2,90% -1,55% 0,47% -1,27% -1,89% 1,01% -0,29% -0,49% -1,69% -0,95% -0,47% -1,38% -2,10% 

ITM -1,47% 2,96% -1,66% -2,49% 4,53% 6,60% 1,93% -0,13% 9,02% 1,78% 1,50% 0,26% 5,31% 3,47% 0,91% -0,48% 

ATM 44,24% 59,06% 34,00% 23,40% 21,54% 18,62% 8,54% 5,51% 23,47% 3,65% 2,73% 4,07% 27,81% 20,51% 11,56% 8,96% 

OTM 221,09% 254,74% 144,45% 95,32% 81,16% 62,93% 38,43% 24,88% 55,22% 14,92% 12,13% 13,50% 97,07% 78,28% 47,04% 33,76% 

DOTM 74,51% 89,21% 17,50% 50,74% 129,78% 76,70% 43,71% 52,44% 96,32% 20,59% 13,79% 36,51% 104,89% 50,01% 24,77% 44,11% 

Grand 

Total 
58,37% 71,18% 30,13% 29,02% 56,10% 37,35% 18,76% 20,32% 43,51% 9,33% 6,18% 13,19% 50,51% 31,15% 15,15% 18,76% 

 

Tabela 16 – Erros Médios (ME) Percentuais de Precificação”in-sample” por Maturidade e “Moneyness” 

 

 

Tempo Tempo menor que 2 semanas Tempo entre 2 e 4 semanas Tempo maior que 4 semanas TOTAL 

Moneyness Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH 

DITM 3,29% 3,17% 3,16% 3,22% 3,88% 3,92% 3,51% 3,45% 5,45% 4,06% 4,02% 4,04% 4,34% 3,76% 3,61% 3,62% 

ITM 5,48% 7,00% 5,46% 5,02% 8,64% 9,92% 7,48% 5,48% 13,01% 8,26% 7,96% 6,69% 10,01% 8,46% 7,25% 5,95% 

ATM 50,18% 62,89% 40,97% 28,77% 27,57% 25,15% 18,65% 12,30% 28,95% 16,29% 15,29% 12,51% 33,54% 29,49% 22,17% 16,25% 

OTM 229,55% 259,69% 154,93% 101,72% 90,51% 73,60% 54,64% 33,82% 62,68% 33,03% 30,02% 22,47% 105,26% 91,61% 62,92% 42,19% 

DOTM 131,86% 128,82% 83,21% 84,91% 164,99% 111,68% 90,15% 77,50% 120,19% 63,09% 58,32% 49,92% 137,51% 89,47% 73,00% 64,57% 

Grand Total 73,78% 81,69% 48,80% 39,95% 71,14% 52,12% 40,18% 32,54% 54,05% 29,06% 26,64% 22,43% 63,46% 47,39% 35,51% 29,26% 

 

Tabela 17 – Erros Absolutos Médios (MAE) Percentuais de Precificação ”in-sample” por Maturidade e “Moneyness” 
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Figura 24 – Erros  Médios (ME) Percentuais de Precificação ”in-sample”  de acordo com Maturidade e 
Moneyness 

 

 

 

Figura 25 – Erros Absolutos Médios (MAE) Percentuais de Precificação ”in-sample”  de acordo com Maturidade 
e Moneyness 

 

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%
H

is
to

ri
ca

R
e

g
re

ss
O

LS

R
e

g
re

ss
M

e
d

G
A

R
C

H

H
is

to
ri

ca

R
e

g
re

ss
O

LS

R
e

g
re

ss
M

e
d

G
A

R
C

H

H
is

to
ri

ca

R
e

g
re

ss
O

LS

R
e

g
re

ss
M

e
d

G
A

R
C

H

Tempo menor que 2 semanas Tempo entre 2 e 4 semanas Tempo maior que 4 semanas

Erros  Percentuais Médios (MPE) de Precificação In-Sample
Opções da VALE5 Janeiro/2007 a Dezembro/2010

DITM ITM ATM OTM DOTM

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

H
is

to
ri

ca

R
e

g
re

ss
O

LS

R
e

g
re

ss
M

e
d

G
A

R
C

H

H
is

to
ri

ca

R
e

g
re

ss
O

LS

R
e

g
re

ss
M

e
d

G
A

R
C

H

H
is

to
ri

ca

R
e

g
re

ss
O

LS

R
e

g
re

ss
M

e
d

G
A

R
C

H

Tempo menor que 2 semanas Tempo entre 2 e 4 semanas Tempo maior que 4 semanas

Erros Percentuais Absolutos Médios (MAPE) de Precificação In-Sample
Opções da VALE5 Janeiro/2007 a Dezembro/2010

DITM ITM ATM OTM DOTM



103 

 

 

 

6.4 RESULTADOS OUT-SAMPLE (PREVISÃO) 

 
 

Como apresentado anteriormente, os resultados para a utilização improvisada do 

Black-Scholes embutindo-se diariamente a volatilidade do ativo-objeto através das três 

formas distintas de estimativa da volatilidade dentro da amostra (“in-sample”) apresentaram 

melhora significativa em relação à utilização da volatilidade constante calculada a partir das 

observações históricas dos retornos no período da mesma amostra de opções da Vale.  

Dando continuidade, a mesma análise será feita agora para a previsão dos preços das 

opções da Vale negociadas na BOVESPA durante a primeira semana de Janeiro de 2011, 

portanto, fora da amostra utilizada para parametrização dos modelos de volatilidade. A Tabela 

18 caracteriza a amostra de acordo com o número de observações ao longo das faixas de 

maturidade e “moneyness”.  

 

Faixas <= 2 semanas Entre 2 a 4 semanas > 4 semanas Total por “Moneyness” 

DITM 26 5 34 65 

ITM 4 1 9 14 

ATM 8 2 18 28 

OTM 5 2 15 22 

DOTM 5 2 36 43 

Total por Maturidade 48 12 112 172 

 

Tabela 18 – Observações fora da amostra ao longo das faixas de Maturidade e Moneyness. 

 

Vale ressaltar que o número reduzido de observações, principalmente para as opções 

entre 2 e quatro semanas podem influenciar o resultado quantitativamente, portanto, o 

objetivo aqui é ter um noção qualitativa dos modelos para a realização de previsões.  

Na Tabela 19 são apresentadas estatísticas das amostras relativas aos erros ME, MPE, 

MAE e MAPE de precificação de acordo com o modelo de volatilidade de entrada no Modelo 

Black-Scholes. Os dados apresentados são referentes a todas as opções, ou seja, aqui ainda 

não é feita a análise segmentada por faixa de Maturidade e “Moneyness” das opções.  

Como era esperado, os resultados apresentados são em geral piores do que aqueles 

apresentados na precificação dentro da amostra (“in-sample”), a não ser pela previsão por 

GARCH.  

A influência de valores extremos e “outliers” é evidente para os cálculos realizados, 

portanto para uma comparação mais robusta deve-se utilizar os resultados da mediana. 
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Observa-se uma performance de precificação muito melhor através da volatilidade sendo 

prevista pela modelagem GARCH.  

Nas Tabelas 20 e 21 e Figuras 25 e 26 são apresentados os erros médios percentuais 

MPE e MAPE dos erros de precificação através das quatro entradas de volatilidade.  

Da mesma forma que os resultados encontrados dentro da amostra (“in-sample”), de 

uma forma geral, observa-se uma tendência de super-precificação das opções.  

 

Estatísticas Modelo Media Mediana Desvio Padrão 

ME Histórica R$ 1,05 R$ 1,01 R$ 0,78 

RegOLS R$ 0,57 R$ 0,53 R$ 5,55 

RegMed R$ 0,57 R$ 0,49 R$ 5,54 

GARCH R$ 0,16 R$ 0,16 R$ 0,15 

MPE Histórica 361% 52% 620% 

RegOLS 264% 23% 499% 

RegMed 286% 20% 571% 

GARCH 32% 4% 56% 

MAE Histórica R$ 1,07 R$ 1,01 R$ 0,76 

RegOLS R$ 0,59 R$ 0,53 R$ 0,38 

RegMed R$ 0,58 R$ 0,49 R$ 0,41 

GARCH R$ 0,18 R$ 0,17 R$ 0,12 

MAPE Histórica 361% 52% 620% 

RegOLS 265% 23% 499% 

RegMed 286% 20% 571% 

GARCH 35% 6% 55% 

 

Tabela 19 – Estatísticas Média dos Erros de Precificação para todas opções “out-sample” 

 

Também pode-se identificar através dos referidos gráficos e tabelas que a medida que 

a relação S/K reduz, ou seja, a medida que se “entra mais no dinheiro” os erros, pelos 

métodos aqui analisados, reduzem significativamente. Os erros percentuais mais expressivos 

são observados nas opções fora do dinheiro (OTM) e principalmente naquelas muito fora do 

dinheiro (DOTM).  

A não ser pelas opções OTM e DOTM, as opções mais distantes do vencimento 

apresentaram uma previsão de precificação mais próxima dos preços negociados no mercado, 

ou seja, os menores erros médios percentuais.   

Mais evidente ainda que nos resultados obtidos para análise “in-sample”, entre os 

modelos de regressão e o GARCH, em geral a precificação de Black-Scholes com a 

volatilidade estimada por GARCH levou a menores erros. 
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Tempo Tempo menor que 2 semanas Tempo entre 2 e 4 semanas Tempo maior que 4 semanas TOTAL 

Moneyness Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH 

DITM 1.53% 1.24% 1.15% 1.04% 1.10% 0.74% 0.63% 0.51% 7.69% 3.38% 3.06% 1.96% 1.53% 1.24% 1.15% 1.04% 

ITM 12.61% 8.12% 6.47% 2.66% 8.85% 4.99% 3.70% 1.07% 29.62% 9.80% 8.67% 2.61% 12.61% 8.12% 6.47% 2.66% 

ATM 132.00% 101.85% 90.59% 34.23% 58.45% 39.46% 33.14% 6.60% 70.05% 29.18% 27.73% 7.09% 132.00% 101.85% 90.59% 34.23% 

OTM 681.87% 530.35% 478.71% 105.42% 545.08% 389.62% 346.90% 51.31% 186.36% 96.55% 96.01% 28.55% 681.87% 530.35% 478.71% 105.42% 

DOTM 1009.72% 829.44% 774.44% -32.54% 1161.06% 842.00% 772.46% -6.72% 1232.12% 918.93% 1046.52% 113.34% 1009.72% 829.44% 774.44% -32.54% 

Grand Total 200.09% 159.97% 146.80% 14.08% 295.29% 212.57% 192.65% 8.83% 436.97% 314.81% 355.32% 42.20% 200.09% 159.97% 146.80% 14.08% 

 

Tabela 20 – Erros  Médios (ME) Percentuais de Precificação  “out-sample” por Maturidade e “Moneyness”  

 

 

Tempo Tempo menor que 2 semanas Tempo entre 2 e 4 semanas Tempo maior que 4 semanas TOTAL 

Moneyness Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH Histórica RegOLS RegMed GARCH 

DITM 1.89% 1.61% 1.52% 1.43% 1.59% 1.27% 1.17% 1.06% 7.81% 3.54% 3.23% 2.17% 1.89% 1.61% 1.52% 1.43% 

ITM 12.61% 8.12% 6.47% 2.66% 8.85% 4.99% 3.70% 1.07% 29.62% 9.80% 8.67% 3.17% 12.61% 8.12% 6.47% 2.66% 

ATM 132.00% 101.85% 90.59% 34.23% 58.45% 39.46% 33.14% 6.60% 70.05% 29.18% 27.73% 7.32% 132.00% 101.85% 90.59% 34.23% 

OTM 681.87% 530.35% 478.71% 105.42% 545.08% 389.62% 346.90% 51.31% 186.36% 96.55% 96.01% 28.55% 681.87% 530.35% 478.71% 105.42% 

DOTM 1009.72% 829.44% 774.44% 35.88% 1161.06% 842.00% 772.46% 40.09% 1232.12% 918.93% 1046.52% 113.34% 1009.72% 829.44% 774.44% 35.88% 

Grand Total 200.28% 160.17% 147.00% 21.42% 295.50% 212.79% 192.88% 16.87% 437.01% 314.86% 355.37% 42.34% 200.28% 160.17% 147.00% 21.42% 

 

Tabela 21 – Erros Absolutos Médios (MAE) Percentuais de Precificação ”in-sample” por Maturidade e “Moneyness”
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Figura 26 – Erros  Percentuais Médios (MPE) de Precificação ”out-sample”  de acordo com Maturidade e 
Moneyness 

 

 

 

Figura 27 – Erros  Percentuais Absolutos Médios (MAPE) de Precificação ”out-sample”  de acordo com 
Maturidade e Moneyness 
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7 CONCLUSÕES 

 
 
 

A proposta desta pesquisa foi basicamente a de testar empiricamente diferentes 

modelos de estimativa e predição da volatilidade e relaxar a premissa de homocedasticidade 

utilizada por Black, Scholes e Merton para o desenvolvimento do modelo de precificação de 

opções, admitindo que as volatilidades das opções seguissem uma forma-modelo dependente 

do Tempo para o Exercício e do Preço de Exercício da opção ou que seguissem o modelo de 

heterocedasticidade condicional auto-regressivo (GARCH). As evidências empíricas 

encontradas indicam que, independente das medidas de performance obtidas, a consideração 

da volatilidade como variante ao longo do tempo é de suma importância para a melhoria dos 

resultados de precificação do modelo referência Black-Scholes-Merton.  

De uma forma geral, os resultados apresentados corroboram com a afirmação de que 

um modelo com volatilidade heterocedástica condicional auto-regressivo é a melhor 

alternativa para a estimativa e previsão da Volatilidade de entrada no modelos de precificação 

proposto por Black-Scholes-Merton.  

Para todos os quatro tipos de precificação realizados através da aplicação do modelo 

Black-Scholes-Merton, seja baseado na volatilidade (1) Histórica aplicada de forma constante 

ao longo do tempo; ou na volatilidades diárias calculadas pelas forma-funcionais do Modelo 3 

proposto por Dumas et al e (2) regredidos linearmente pelo método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (OLS) ou (3) através da regressão pela Mediana ou na volatilidade (4) modelada 

por GARCH, observou-se os maiores desvios de precificação para as opções mais fora do 

dinheiro (OTM e DOTM) e para as opções mais próximos do vencimento. Comportamento 

este já esperado e observado em outras pesquisas empíricas disponíveis na literatura.  

Quando dentro da amostra (“in-sample”) as três alternativas de cálculo da volatilidade 

variante tiveram desempenho relativamente próximos e todos melhores que a condição de 

assumir a volatilidade constante e igual a volatilidade histórica do período da amostra, 
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observando-se ligeira superação dos modelos baseados em GARCH e Regressão pela 

Mediana em relação ao modelo de Regressão baseado em OLS. Quando fora da amostra 

(“out-sample”) a superioridade do GARCH foi axiomática.  

Ao longo desta pesquisa foram também observados empiricamente alguns 

comportamentos estatísticos típicos para a série temporal de retornos da ação-objeto VALE5. 

Tais comportamentos observados, conhecidos como fatos estilizados e comuns a uma 

diversidade de ativos financeiros, se tornam as principais justificativas para a dificuldade e 

complexidade em se reproduzir e modelar matematicamente o comportamento dos preços da 

ação-objeto e, portanto, dos seus retornos. Estes fatos foram indicados como uma das razões 

principais para a incapacidade do modelo Black-Scholes-Merton para descrever o 

comportamento dinâmico dos preços de opção ou a sua volatilidade implícita.  

As deficiências do modelo de precificação de opções proposto por Black-Scholes-

Merton quando comparado com dados empíricos do mercado de opções tem levado ao 

desenvolvimento de uma considerável literatura sobre modelos de precificação de opção 

alternativa. O que pode ser visto nesta pesquisa é que as formas propostas de utilização 

improvisada do modelo Black-Scholes-Merton permitem resultados melhores e são de fácil 

implementação.  

Entretanto, existem outros aspectos além do descasamento de especificação do 

processo estocástico subjacente,  não avaliados e ponderados nesta pesquisa. Desde a sua 

criação, os mercados de opções têm se tornado cada vez mais autônomos e os preços das 

opções são conduzidos além de movimentos no ativo subjacente, como por exemplo, pelas 

dinâmicas de  oferta e procura. Essa observação pode ser explicada pela introdução de fontes 

de aleatoriedade que são específicos para o mercado de opções e que não estão presentes na 

dinâmica da ação-objeto que podem ser inseridos na evolução deste trabalho.  
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