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Resumo

Neste trabalho considera-se o apreçamento de uma classe de deriva-
tivos de volatilidade, os swaps de variância. O valor justo de um
swap de variância é igual ao valor esperado da variância realizada a
termo. O valor esperado é calculado a partir do payoff de uma opção
com perfil logaŕıtmico. Mostra-se como replicar estaticamente o payoff
logaŕıtmico em termos de opções de compra e venda. Usando preços
reais de mercado para as opções dos ativos TNLP4 da BOVESPA,
mostra-se como construir uma carteira sintética com exposição pura à
volatilidade.
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1 Introdução

Este trabalho versa sobre o apreçamento de uma classe particular de
derivativos de volatilidade, os chamados swaps de variância. Swaps de
variância são os instrumentos mais simples para permitir a negociação de
pura volatilidade. A proteção contra o risco de volatilidade consiste em obter
um valor justo de mercado para a volatilidade que será realizada a termo,
um benchmark. O desenvolvimento de uma indústria de trading puro de
volatilidade está precisamente alicerçada na definição de um benchmark que
permita a estimativa não-amb́ıgua para a variância realizada, quer dizer, de
uma estimativa que seja unânime para todos os participantes do mercado.
Neste trabalho, analisamos os conceitos teóricos por trás da construção de
um tal benchmark e os problemas de natureza prática que surgem em um
mercado com baixa liquidez como o brasileiro. Uma vez compreendido o
papel deste benchmark, a avaliação dos contratos de volatilidade é imediata,
sendo igual ao preço de referência de um swap de variância.

Além do apreçamento imediato de contratos de variância, este bench-
mark oferece uma série de outras funções interessantes. Em primeiro lugar
pode atuar como um termômetro de risco de mercado, exibindo de maneira
consolidada em uma única grandeza, o consenso da volatilidade a termo do
mercado. Por ser a melhor aposta da volatilidade “realizada”que o mercado
pode fazer usando apenas informação pública, acreditamos que seja um can-
didato natural a desempenhar o papel de um benchmark de volatilidade do
mercado.

1.1 Negociando a Volatilidade: Swaps de Variância

Derivativos permitem aos agentes financeiros tomar posições de acordo
com suas próprias percepções de eventos futuros e podem refletir apostas
direcionais no movimento de um ativo. Tomando posições em derivativos, é
posśıvel também aos participantes do mercado estarem comprados ou ven-
didos em volatilidade. Desprezando efeitos de ordem superior, podemos
calcular o impacto no preço de uma opção dos diversos fatores de risco:

∆C = θ∆t + V ∆σ + ∆ · ∆S +
1
2
Γ(∆S)2 (1)

Assim, uma posição sobre uma única opção implica uma exposição à
fatores econômicos que não somente a volatilidade. Através de posições em
carteiras de opções pode-se construir padrões de retornos que premiam ape-
nas exposição à volatilidade. Por exemplo, tomando uma posição em um
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straddle vemos que flutuações de preços com mesma amplitude podem pro-
duzir efeitos completamente diferentes no P&L de uma carteira de opções.

Posições mais complexas como um straddle ou um butterfly são tentativas
para se tomar uma posição em pura volatilidade, mas continuam sofrendo
da limitação intŕınseca de ainda refletirem efeitos direcionais. São portanto
instrumentos impuros do ponto de vista de volatilidade.

Como uma tentativa de resolver este impasse, foram desenvolvidos no
final dos anos oitenta nos mercados de balcão norte-americanos produtos
com a finalidade de trocar volatilidade pura. São os chamados swaps de
variância. Imaginemos um contrato estruturado a partir dos preços de
fechamento de um ativo com risco. Um swap de variância prevê uma troca
de fluxos de caixa baseada na diferença entre a variância diária realizada
do ativo durante um determinado peŕıodo de tempo e uma aposta feita no
momento da emissão do contrato. Se n denota o número de dias úteis até
o vencimento do contrato de variância, estamos interessados em estimar, no
momento da emissão do swap, o valor da variância que será realizada nos
próximos n dias úteis, isto é, a expressão:

Vn =
1

n − 1

n−1∑
i=0

(
Si+1 − Si

Si

)2

Os valores, Si , para i = 0, 1, . . . , n, denotam os valores diários de
fechamento de um determinado ativo com risco. Se K > 0 é o valor do
exerćıcio do contrato, no vencimento T = n, o contrato pagará ao emissor
(Vn − K) vezes o notional. Normalmente, nos mercados de balcão, o valor
de K é escolhido de forma a zerar o fluxo financeiro, isto é, escolhe-se o valor
K = KSWAP de forma que:

KSWAP = E[Vn]

O valor do swap é exatamente igual ao valor esperado , segundo uma me-
dida de probabilidade que quantifica a dispersão das várias realizações dos
retornos do ativo base, da variância realizada. Assim, se estes contratos
fossem negociados no mercado, teŕıamos uma famı́lia de instrumentos que
poderia ser usada diretamente para se fazer o hedge do risco de volatilidade.

Uma das primeiras questões que devem ser abordadas no tratamento da
volatilidade a termo e no apreçamento de contratos derivativos de volatili-
dade é a dependência no modo como os preços são cotados em volatilidade,
isto é, no preço de mercado para se expor à uma unidade de volatilidade do
ativo subjacente. A prática universalmente difundida nas mesas de trading
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é a de cotar preços em volatilidades usando o modelo de Black-Scholes1.
Um dos principais obstáculos ao trading de volatilidade é a ausência de

uma teoria consistente de volatilidade de um ativo com risco que seja con-
sagrada pelo mercado como um benchmark e disponha de uma aceitação
semelhante à teoria de Black-Scholes para o apreçamento de opções. No
modelo Black-Scholes, a estrutura de volatilidade é a mais simples posśıvel,
uma estrutura plana sem curvatura, exibindo a independência da volatil-
idade impĺıcita no preço de exerćıcio da opção e no vencimento, igual ao
valor constante σ da volatilidade dos retornos normais do ativo subjacente.
Esta simplicidade consolida este modelo como o benchmark universalmente
usado pelos agentes econômicos para cotar os preços em termos de suas
volatilidades impĺıcitas.

1.2 Benchmarks de Volatilidade

O pioneiro na introdução de benchmarks de volatilidade foi o Chicago
Board of Options Exchange (CBOE) com a introdução do ı́ndice VIX em
19932. Este ı́ndice, diferentemente da metodologia proposta neste artigo
para uso no Brasil, é constrúıdo a partir de uma interpolação de preços
de oito opções ĺıquidas próximas ao dinheiro, sintetizando a volatilidade
impĺıcita de uma opção at-the-money fict́ıcia com vencimento em 30 dias.
Propostas semelhantes foram introduzidas em outros mercados, tendo como
exemplos o ı́ndice VDAX de Frankfurt, introduzido em 5 de dezembro de
1994 e medindo a volatilidade para 45 dias e os ı́ndices VX1 e VX6 do
MONEP, em Paris, introduzidos em 8 de outubro de 1997, medindo volatil-
idades para um e seis meses respectivamente. Também o ı́ndice de ações
NASDAQ-100 possui seu ı́ndice de volatilidade VXN e recentemente, em 23
de janeiro de 2001, foi introduzido pelo American Stock Exchange (AMEX)
de Nova Iorque o ı́ndice de volatilidade QQV para o ı́ndice de ações de
tecnologia NASDAQ-100 Unit Trust. Para maiores detalhes, o leitor deve
consultar o artigo de Fleming-Whaley [FOW]. Recentemente no Brasil, a
Bolsa de Mercadorias e Futuros (BMF) iniciou a introdução de contratos
de volatilidade para o ı́ndice IBOVESPA, denominados de (VOI), ainda em
fase de divulgação no mercado brasileiro.

Em mercados pouco ĺıquidos, como é o caso do mercado brasileiro, as
1Semelhantemente, para o modelo de Black nos mercados de renda fixa e para o modelo

de Garman-Kohlhagen nos mercados de câmbio. Todos estes modelos são modelos com
volatilidade local constante.

2A metodologia de cálculo do ı́ndice VIX foi alterada em 22/09/2003 e agora contempla
a metodologia aqui apresentada: www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf
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propostas de ı́ndices como o ı́ndice VIX são francamente imposśıveis de
serem implementadas, face ao número muito elevado de opções ĺıquidas que
à sua alta volatilidade. Para estes mercados uma metodologia alternativa
que lide com o problema da baixa liquidez se faz necessária. A metodologia
deve ser robusta o suficiente para assegurar a qualidade e o poder preditivo
do ı́ndice, bem como substituir estimativas pontuais do smile de volatilidade
por uma estimativa global, isto é, uma estimativa que faça uso de toda a
estrutura de volatilidade observada no mercado.

A solução para este problema foi dada por Neuberger [N] e por Carr-
Madan [CM], através da observação que um estimador da variância realizada
pode ser obtido pelo cálculo de uma opção exótica com perfil logaŕıtmico e
pela observação que esta última pode ser replicada estaticamente por uma
carteira de opções de compra e venda ponderada pelo quadrado do inverso
do preço de exerćıcio.

Como apenas alguns exerćıcios possuem opções ĺıquidas, se faz necessário
um procedimento sintético para se criar os preços das opções européias de
compra e venda. Isto é feito respeitando as volatilidades negociadas e inter-
polando o smile de volatilidade para a criação de uma carteira de opções com
preços sintéticos calculados pela fórmula de Black-Scholes. O estimador de
volatilidade emerge através da integração destes preços sintéticos, tomando
integralmente o smile de volatilidade como base.

2 Apreçamento da Volatilidade a Termo

2.1 Modelos de Volatilidade Impĺıcita

A volatilidade de um ativo financeiro é um dos aspectos mais importantes
a serem considerados na análise de seus retornos. O nó central na questão
da definição de um benchmark de volatilidade reside na inexistência de um
modelo universal de volatilidade que possa ser lido de maneira não-amb́ıgua
pelos participantes do mercado. Nestas condições o mercado faz uso de um
sibstituto, a volatilidade impĺıcita σ(T,K) das várias opções de compra e
de venda escritas para um determinado ativo, isto é, o valor da volatilidade
que reproduz o preço de mercado Cmkt da opção:

C(S,K, r, T, σ(K,T )) = Cmkt

Como o preço da opção depende do preço de exerćıcio K e do venci-
mento T , então, em prinćıpio, a volatilidade impĺıcita é uma função de duas
variáveis que descreve uma superf́ıcie de volatilidade.
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Para maiores detalhes o leitor deve consultar [DDKZ], bem com seus
trabalhos anteriores no assunto [DK].

Como o mercado de derivativos brasileiro apresenta poucas séries de
opções para vencimentos diferentes ( em verdade não mais que duas séries
ĺıquidas, quando muito) vamos restringir nossa atenção neste documento
apenas ao efeito do smile de volatilidade.

2.2 Valor Esperado da Variância Realizada

A pergunta fundamental consiste em calcular o valor da esperança condi-
cional da variância realizada do ativo com risco para um peŕıodo de tempo
igual a T , condicionada ao fato que seu preço S é conhecido hoje. Quer
dizer, vamos calcular o valor da quantidade:

σ2[S0≤t≤T |S0 = S] =
1
T

∫ T

0

(
dSt

St

)2

(2)

O melhor preditor desta variância será obviamente o valor esperado in-
condicional:

σ2
termo = E[σ2[S0≤t≤T |S0 = S]] (3)

Observa-se que tanto as variâncias quanto os valores esperados usados
nas fórmulas acima dizem respeito à uma medida de probabilidade, Arrow
Debreu, já ajustada ao risco.

A observação chave para calcular a esperança acima, deve ser creditada à
Neuberger [N], que, em 1990, observou que o payoff de uma opção com perfil
logaŕıtmico poderia reproduzir a variância realizada. Aliado à observação
de Carr-Madan sobre replicação estática de opções exóticas, isto permitiu a
construção de um estimador de volatilidade baseado apenas em volatilidades
impĺıcitas. Este preditor da variância realizada a termo do ativo base pode
ser interpretado como o custo para montar uma posição sintética de opções
de compra e venda exposta apenas à volatilidade, quer dizer:

σ2
forecast =

2
T

[rT − (
S0

S∗ erT − 1) − log(
S∗

S0
)

+erT

∫ S∗

0

1
K

P (K)dK + erT

∫ +∞

S∗

1
K2

C(K)dK]
(4)

O ponto fundamental para o cálculo do preditor de variância é a con-
strução de uma carteira de opções de compra e de venda com preços sintéticos,
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calculados por meio de uma estrutura de volatilidade igualmente sintética
levantada a partir do smile de volatilidade do mercado. O preditor de volatil-
idade usado aqui é um avanço crucial sobre o resultado de 1994 devido à
Dupire, bem como as árvores impĺıcitas de Derman-Kani, inferindo direta-
mente dos preços das opções o valor esperado da variância realizada a termo
do ativo objeto. Com isso, não somente obtém-se um estimador não-amb́ıguo
e não-enviesado, mas também evita-se interpolações locais, numericamente
instáveis, da estrutura de volatilidade.

Na fórmula acima S∗ denota um valor intermediário entre o preço a vista
e o preço futuro, escolhido através de critérios de liquidez e P (K) e C(K)
denotam preços de opções de venda e compra, respectivamente, calculadas
por meio da estrutura sintética de volatilidade. É posśıvel mostrar que esta
carteira de opções, composta por opções com exerćıcio K na proporção 1/K2

representa uma posição em pura volatilidade cuja medida de sensibilidade
Vega é insenśıvel às flutuações do preço de mercado do ativo base.

Uma implementação prática da fórmula (4) exige uma série de cuidados;
por otro lado, a demonstração pode ser feita em várias etapas. O ponto
fundamental para a construção da carteira sintética de opções consiste em
usar o lema de Itô e mostrar que o cálculo da variância é equivalente ao
preço de um contrato com perfil logaŕıtmico no preço do ativo base. De
fato, considerando a função logaŕıtmica log(S), podemos usar o lema de Itô
para obter:

d(log S) =
dS

S
− 1

2
(
dS

S
)2 = rdt + σdW − 1

2
σ2dt

Isolando o termo com a variância estocástica e integrando até o vencimento
T , temos que:

σ2[S0≤t≤T |S0 = S] =
1
T

∫ T

0

(
dSt

St

)2

=
2
T

∫ T

0
rdt + σtdWt − d(log St)

= 2r + (
2
T

∫ T

0
σtdWt) − 2

T
log(

ST

S0
)

Tomando valores esperados e usando o fato que a integral de Itô é um
martingal, em relação à medida de Arrow-Debreu, com média nula, obtemos
o seguinte estimador da variância realizada:

σ2 =
2
T

(rT − E[log(
ST

S0
)]) (5)
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O cálculo do valor esperado consiste assim no cálculo do valor de uma
opção exótica, com perfil logaŕıtmico. Isto pode ser feito através de um
resultado matemático sobre replicação estática de opções, devido à Carr e
Madan ( [CM]), usando a seguinte identidade para funções f(x):

f(S) =f(S∗) + f ′(S∗)(S − S∗)+

+
∫ S∗

0
f ′′(K)(K − S)+dK +

∫ +∞

S∗
f ′′(K)(S − K)+dK

A prova deste resultado pode ser encontrada no apêndice.
A fórmula acima, uma generalização do prinćıpio de paridade put-call,

afirma que uma posição exótica com perfil f(S) pode ser replicada estati-
camente, quer dizer, sem necessidade de hedge dinâmico, através de uma
posição em numerário, no ativo base e numa carteira de opções européias
de compra e venda, com quantidades apropriadas f ′′(K) de cada opção
necessárias para gerar a curvatura do perfil f(S). Escolhendo um valor
apropriado de S∗ e tomando S = ST , podemos agora calcular o valor da
opção com payoff logaŕıtmico, usando a função f(K) = log K:

log ST =log S∗ +
1
S∗ (ST − S∗)

+
∫ S∗

0
(− 1

K2
)(K − ST )+dK +

∫ +∞

S∗
(− 1

K2
)(ST − K)+dK

Tomando valores esperados segundo a medida de Arrow-Debreu e usando
o fato que relativo à esta medida temos que E[ST ] = S0e

rT , então podemos
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estimar o valor esperado do pay-off logaŕıtmico como segue:

E[− log(
ST

S0
)] = log S0 − log S∗ − 1

S∗ (E[ST ] − S∗)

+
∫ S∗

0

1
K2

E[(K − ST )+]dK +
∫ +∞

S∗
E[(ST − K)+]dK

= log S0 − log S∗ − 1
S∗ (S0e

rT − S∗)

+
∫ S∗

0

1
K2

erT
E[e−rT (K − ST )+]dK

+
∫ +∞

0

1
K2

erT
E[e−rT (ST − K)+]dK

= log S0 − logS∗ − 1
S∗ (S0e

rT − S∗)

+
∫ S∗

0

1
K2

erT P (K)dK +
∫ +∞

S∗

1
K2

erT C(K)dK

= − log(
S∗

S0
) − (

S0

S∗ erT − 1) +
∫ S∗

0

1
K2

erT P (K)dK

+
∫ +∞

S∗

1
K2

erT C(K)dK (6)

Dáı segue claramente o valor do estimador de variância.
Observe que a carteira sintética de opções envolve o cálculo de duas in-

tegrais impróprias: uma, envolvendo preços de opções de venda e exibindo
uma singularidade em zero e outra, envolvendo opções de compra e exigindo
a integração imprópria até o infinito, envolvendo cuidados de natureza com-
putacional. O valor de S∗ marca a fronteira virtual entre opções de venda
e de compra sintéticas e deve ser escolhido cuidadosamente no cálculo das
integrais mencionadas acima, também por razões numéricas.

2.3 A Estrutura a termo da Volatilidade

Quando o mercado negocia opções em um único vencimento, vimos que o
preditor da variância realizada visto na seção anterior faz o papel do bench-
mark de volatilidade. Neste caso, a melhor aposta para a volatilidade em
uma data qualquer é igual ao valor da volatilidade para o horizonte de tempo
dado pelo vencimento desta única série de opções. O problema fundamen-
tal se dá quando o mercado negocia opções para vários vencimentos. Neste
caso, devemos adotar um horizonte padrão na definição do benchmark de
volatilidade.
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Como no mercado brasileiro há falta de um número razoável de venci-
mentos, foi escolhido um horizonte de 21 dias úteis para lastrear o ı́ndice
preditor, praticamente o equivalente a 30 dias corridos. Se o mercado ne-
gociar opções com vencimentos T1, T2, . . . , Tn, determina-se o par de venci-
mentos Ti < 21 < Ti+1 que abrange a data de 21 dias úteis, de modo a
definir o estimador por interpolação linear da variância:

IV OL21 =

√
(21 − Ti)σ2

i+1 + (Ti+1 − 21)σ2
i

Ti+1 − Ti
(7)

Quando duas ou mais séries de opções ĺıquidas são negociadas simul-
taneamente, escolhe-se as duas séries mais próximas da data de 21 dias. A
menos de 21 dias do vencimento da série curta a série longa começa a tomar
liquidez e a interpolação é feita.

3 Implementação no Mercado Brasileiro

Vamos discutir aqui nesta seção alguns exemplos do comportamento do
preditor de volatilidade, exibindo seus valores para alguns ativos e para
alguns instantes de tempo. Usamos os valores do ı́ndice IVOL como base
para os registros qualitativos de mercado. O ı́ndice IVOL pode ser aplicado
à qualquer ativo com opções ĺıquidas negociadas na BOVESPA. Vejamos
algumas fotografias do IVOL para o ativo TNLP4 em vários instantes do
mercado intra-diário.

Vejamos inicialmente os valores do ı́ndice IVOL no final de julho de
2002. As flutuações intradiárias são compat́ıveis com a liquidez das opções
de TNLP4, exibindo variações da ordem de até 20% em um único dia, como
mostra o gráfico da volatilidade intradiária para o dia 17 de julho de 2002.

Neste dia, às 10:00 da manhã, o mercado negociava 8 opções de compra
com exerćıcios variando de 24.00 a 40.00 e faltando 23 dias úteis para o
vencimento da série. No mercado à vista, o ativo TNLP4 era negociado a
um valor de 26.9 . No instante em que o ı́ndice foi calculado, com uma taxa
pré de 18.07%, observamos os preços:

Comparamos os valores do ı́ndice com as volatilidades Black-Scholes e
as volatilidades ATMF para uma melhor percepção de cálculo do ı́ndice
IVOL. Lembramos que de acordo com sua definição, o ı́ndice IVOL deve
reproduzir, para um conjunto de preços Black-Scholes, a volatilidade do
ativo subjacente.

O smile de volatilidade observado está ilustrado abaixo, mostrando a
diferença entre o valor da volatilidade ATMF e o valor do ı́ndice IVOL
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Tabela 1
Smile de volatilidade, Vol. ATMF e IVOL para TNLP4 no dia
17 de julho de 2002 às 10:00h.

Opção Preço Strike Smile (%) Vol ATMF (%) IVOL (%)
call 4,025 24 66,3 41,0 45,8
call 2,005 26 40,2 41,0 45,8
call 1,025 28 41,5 41,0 45,8
call 0,16 32 41,0 41,0 45,8
call 0,08 34 44,6 41,0 45,8
call 0,045 36 48,3 41,0 45,8
call 0,025 38 51,3 41,0 45,8
call 0,015 40 54,2 41,0 45,8

calculando os efeitos de heterocedasticidade desprezados pelo valor ATMF.

Figura 1
Este exemplo sugere que a volatilidade ATMF, por não levar em
conta os efeitos de heterocedasticidade do processo de volatili-
dade, tem o efeito de subestimar a volatilidade em relação ao
IVOL.

Estrutura de Volatilidade - TNLP4 (18/07/02 - 10:00h)

38%

43%

48%

53%

58%

63%

68%

24 26 28 32 34 36 38 40

Strike

vol. implícita vol. ATMF IVOL

Nas próximas seções, vamos investigar algumas situações contendo o
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comportamento do ı́ndice de volatilidade impĺıcita IVOL para várias escalas
de tempo e para dois ativos com opções ĺıquidas.

3.1 Comportamento Diário

Vamos examinar o comportamento de baixa-frequência do ı́ndice IVOL,
quer dizer, para observações das médias diárias.

A Tabela 2 e Figura 2 apresentam a evolução diária da volatilidade a
termo, ou seja, o valor esperado pelo mercado da volatilidade a ser realizada
até a data de vencimento da opção sobre a ação da Telemar (TNLP4) entre
os dias 18/07/02 e 31/07/02. Nota-se claramente no gráfico, uma acentuada
tendência de alta na volatilidade esperada. Este peŕıodo coincide com o acir-
ramento da corrida eleitoral, onde o candidato da oposição registrava uma
larga vantagem sobre o segundo colocado. No campo financeiro a volatili-
dade dos ativos aumentava significativamente, enquanto que o dólar e o risco
páıs disparavam. Os valores diários são computados a partir de médias dos
valores intradiários calculadas diariamente

Tabela 2
Médias diárias do IVOL para TNLP4.

Data IVOL
18-jul 38,7%
19-jul 43,3%
24-jul 63,7%
25-jul 73,9%
26-jul 86,5%
29-jul 96,2%
30-jul 89,7%
31-jul 90,6%
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Figura 2
Médias diárias do IVOL para TNLP4.
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3.2 Comportamento Intra-Diário

Vamos agora examinar o comportamento do ı́ndice em uma escala de
frequência maior, observando seu movimento intra-diário.

Apresentamos na Tabela e na Figura 3 e na Tabela e na Figura 4, à
t́ıtulo de ilustração, o comportamento intra-diário da volatilidade a termo
do mercado, nos dias 24/07/02 e 31/07/02, respectivamente, para as opções
de TNLP4. O cálculo da volatilidade a termo (IVOL) é feito em intervalos
regulares de vinte minutos, utilizando-se informações de mercado geradas
por provedores de informação eletrônicos. Fica evidente dos gráficos acima,
que a volatilidade a termo oscila fortemente durante o pregão, acompan-
hando os humores do mercado.
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Tabela 3
Comportamento intra-diário do ı́ndice de volatilidade impĺıcita
para o dia 24/7/2002 da opção de TNLP4.

Hora IVOL
10:23 67,3%
11:03 66,9%
11:43 65,8%
12:43 62,9%
13:03 63,0%
13:23 61,0%
14:03 64,2%
14:23 62,3%
14:43 63,3%
15:23 62,2%
15:43 64,4%
16:43 62,8%
17:03 62,4%

Figura 3
Comportamento intra-diário do ı́ndice de volatilidade impĺıcita
para o dia 24/7/2002 da opção de TNLP4.
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Tabela 4
Comportamento intra-diário do ı́ndice de volatilidade impĺıcita
para o dia 31/7/2002 da opção de TNLP4.

Hora IVOL
11:03 94,0%
11:43 93,1%
12:43 94,5%
13:03 92,7%
13:23 91,1%
14:03 93,0%
14:23 88,5%
14:43 86,6%
15:43 86,1%
16:03 86,9%
16:23 89,8%
16:43 90,7%

Figura 4
Comportamento intra-diário do ı́ndice de volatilidade impĺıcita
para o dia 31/7/2002 da opção de TNLP4.

IVOL21 TNLP4 Intra Diário (31/07/2002)

84.0%

89.0%

94.0%

99.0%

11:03 11:43 12:43 13:03 13:23 14:03 14:23 14:43 15:43 16:03 16:23 16:43

IVOL21

15



3.3 Smiles de Volatilidade Intra-Diários

Continuando com o processo de análise da volatilidade, examinamos
agora os efeitos do smile de volatilidade e como seus movimentos se co-
ordenam para produzir a volatilidade a termo.

Nas Tabelas e Figuras a seguir (5, 6 e 7), apresentamos o comportamento
intra-diário do smile de volatilidade das opções de TNLP4, juntamente com
a volatilidade ATMF e a volatilidade a termo, calculados em três diferentes
momentos do pregão do dia 2/06/02. Notamos ao longo este dia a execução
de um movimento de curvatura do smile de volatilidade, que se acentua
gradualmente, fazendo com que a volatilidade esperada (IVOL) se distancie
da volatilidade ATMF. A distância absoluta entre a volatilidade a termo e
a volatilidade ATMF depende da curvatura e assimetria do smile. Quanto
maior o efeito de assimetria ou curvatura, maior será o efeito indicativo desta
distância.

Tabela 5
Smile de Volatilidade Impĺıcita para a opção de TNLP4,
2/6/2002 às 11:20h

Vol ATMF 38,67% IVOL 40,22%
Opção Preço Strike Smile (%)

call 4,47 27,18 52,80%
call 2,56 29,18 40,16%
call 1,10 31,18 38,97%
call 0,30 33,18 37,55%
call 0,07 35,18 39,47%
call 0,02 37,18 42,59%
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Figura 5
Smile de Volatilidade Impĺıcita para o ativo TNLP4, 2/6/2002
às 11:20h
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Tabela 6
Smile de Volatilidade Impĺıcita para a opção de TNLP4,
2/6/2002 às 12:00h.

Vol ATMF 37,25% IVOL 39,22%
Opção Preço Strike Smile (%)

call 2,38 29,18 38,12
call 0,96 31,18 37,28
call 0,25 33,18 37,02
call 0,06 35,18 39,68
call 0,02 37,18 43,89
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Figura 6
Smile de Volatilidade Impĺıcita para o ativo TNLP4, 2/6/2002
às 12:00h

Estrutura de Volatilidade - TNLP4 (02/06/2002, 12:00h, 8 dias)
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Tabela 7
Smile de Volatilidade Impĺıcita para a opção de TNLP4,
2/6/2002 às 16:00h

Vol ATMF 37,13% IVOL 39,85%
Opção Preço Strike Smile (%)

call 6,58 25,18 54,45
call 4,64 27,18 54,14
call 2,71 29,18 40,06
call 1,17 31,18 37,38
call 0,32 33,18 36,52
call 0,07 35,18 37,89
call 0,02 37,18 41,35
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Figura 7
Smile de Volatilidade Impĺıcita para a opção de TNLP4,
2/6/2002 às 16:00h

Estrutura de Volatilidade - TNLP4 (02/06/2002, 16:00h, 8 dias)
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A significativa presença de acentuadas assimetrias e curvaturas nos smiles
de volatilidade representados nos gráficos anteriores, justifica a utilização da
volatilidade a termo como benchmark da volatilidade esperada pelo mercado.
Trata-se na verdade do valor forward da volatilidade que apreça os contratos
ou swaps de variância.

Conclusões

Apresentamos neste trabalho as bases teóricas para o apreçamento de
contratos de volatilidade do tipo swap de variância no mercado brasileiro.
Isto se traduz pela análise dos valores de um ı́ndice de volatilidade impĺıcita
que representa o valor justo, ou seja, o valor esperado da volatilidade a termo
que irá se realizar no mercado durante o tempo de vida da opção. A real-
ização de um estudo econométrico aprofundado esbarra em alguns problemas
técnicos e práticos. São necessárias séries temporais de preços de mercado
absolutamente śıncronos. Questões ligadas à qualidade das informações de
taxas de juros e de prêmios de opções efetivamente válidos são fundamentais.
Traders e participantes de pregão com conhecimento preciso das condições
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de mercado teriam condições de filtrar os dados, obtendo valores do ı́ndice
livres de quaisquer tipo de impurezas e imperfeições informacionais.

Apêndice.

Generalizando o Prinćıpio de Paridade Put-Call:
Replicação Estática de Opções

Vamos exibir neste apêndice uma relação de natureza matemática que,
no contexto de derivativos, permite-nos generalizar o prinćıpio de paridade
entre opções de compra e venda ( put-call parity). Podemos entender esta
última relação como a possibilidade de replicarmos uma posição linear em
um ativo com preço S por uma carteira sintética consistindo de duas opções,
uma de compra e uma de venda. Mais geralmente, pode-se mostrar que
qualquer perfil não-linear pode ser replicado em um instante de tempo, dáı o
nome de replicação estática, por uma carteira sintética de opções de compra
e de venda e uma posição em numerário.

Se f : R → R denota uma função real de classe C2, então para todo
número real S e para todo valor S∗, podemos escrever:

f(S) = f(S∗) + f ′(S∗)(S − S∗) +
∫ S∗

0
f ′′(K)(K − S)+dK

+
∫ +∞

S∗
f ′′(K)(K − S)+dK

Quando imaginamos a função f como um pay-off terminal de uma opção,
a fórmula acima permite mostrar que uma posição na opção exótica com
perfil f pode ser replicada por meio de uma posição em numerário (cash),
igual a f(S∗), uma posição no ativo objeto S, representado pelo termo com
a derivada f ′(S∗) e por uma posição em uma carteira de opções européias
com preço de exerćıcio x variando em um cont́ınuo de preços de exerćıcio
[0,+∞) hipotéticos. Estes últimos termos reproduzem a convexidade do
perfil f através da quantidade f ′′(x) de opções com preço de exerćıcio x em
[0,+∞).

A prova deste resultado é feita diretamente através de integrações por
partes. De fato, usando o teorema fundamental do cálculo, podemos escr-
ever, uma das duas seguintes fórmulas para quaiquer valores de S e S∗:

f(S) =

{
f(S∗) − ∫ S∗

S f ′(x)dx, S < S∗

f(S∗) +
∫ S∗
S f ′(x)dx, S > S∗
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Escrevendo de maneira unificada estas duas relações, temos que:

f(S) = f(S∗) + 1{S>S∗}
∫ S

S∗
f ′(x)dx − 1{S<S∗}

∫ S

S∗
f ′(x)dx

Usando novamente o teorema fundamental do cálculo em cada uma das
integrais, temos que:

f(S) = f(S∗) + 1{S>S∗}
∫ S

S∗
[f ′(x) +

∫ x

S∗
f ′′(K)dK]dx

− 1{S<S∗}
∫ S

S∗
[f ′(x) −

∫ S∗

x
f ′′(K)dK]dx

Rearranjando os termos, obtemos:

f(S) = f(S∗) + 1{S>S∗}f ′(S∗)
∫ S

S∗
dx − 1{S<S∗}f ′(S∗)

∫ S

S∗
dx

+ 1{S>S∗}
∫ S

S∗

∫ x

S∗
f ′′(K)dKdx + 1{S<S∗}

∫ S∗

S

∫ S∗

x
f ′′(K)dKdx

= f(S∗) + 1{S>S∗}f ′(S∗)(S − S∗) − 1{S<S∗}f ′(S∗)(S∗ − S)

+ 1{S>S∗}
∫ S

S∗

∫ x

S∗
f ′′(K)dKdx + 1{S<S∗}

∫ S∗

S

∫ S∗

x
f ′′(K)dKdx

= f(S∗) + f ′(S∗)(S − S∗) + 1{S>S∗}
∫ S

S∗

∫ x

S∗
f ′′(K)dKdx

+ 1{S<S∗}
∫ S∗

S

∫ S∗

x
f ′′(K)dKdx

Trocando a ordem das integrais e integrando sobre a variável x:

f(S) = f(S∗) + f ′(S∗)(S − S∗) + 1{S>S∗}
∫ S

S∗

∫ x

S∗
f ′′(K)dKdx

+ 1{S<S∗}
∫ S∗

S

∫ S∗

x
f ′′(K)dKdx

Usando a definição da função indicadora, obtemos finalmente a expressão
desejada. Quando a função f não é duas vezes diferenciável, como no caso de
um perfil de uma opção européia de compra ou venda, é posśıvel mostrar que
a fórmula continua válida neste caso. Obtem-se assim a relação de paridade
put-call.
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