Operar com derivativos abre um leque de possibilidades
para investidores e especuladores na bolsa brasileira.
Entre eles, as Opções são muito utilizadas tanto para
trades quanto para atividades de proteção — inclusive,
nas chamadas operações estruturadas.
Então, vale a pena entender mais sobre o assunto, certo?
O objetivo deste e-book completo que a Capitalizo
preparou para você é lhe ajudar a aprofundar seus
conhecimentos acerca do Mercado de Opções.
Nesse e-book você entenderá, de uma vez por todas,
como as Opções funcionam na prática. Assim, ficará mais
fácil decidir se elas são alternativas interessantes
para você.

Boa leitura!
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INTRODUÇÃO
Certamente, o mercado à vista é o ambiente mais
conhecido da bolsa de valores. Afinal, além de ser
onde se negociam Ações e outras modalidades
relevantes de investimentos na renda variável, ele
é também o que mais aparece em notícias sobre o
mercado financeiro.
Por isso, é comum que algumas pessoas acreditem
que a bolsa se limita ao mercado à vista.
Entretanto, há diversas outras possibilidades que
podem ser encontradas em ambientes diferentes
— como o mercado de Opções.
As Opções representam derivativos que trazem
oportunidades para investidores e especuladores
interessados no tema. Confira a seguir tudo sobre
elas e entenda como se beneficiar desse mercado!
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O QUE SÃO OPÇÕES?
Como você viu, as Opções não são propriamente um ativo na renda
variável. Elas se encaixam no grupo de derivativos. Ou seja, são
modalidades de investimento que derivam de outros ativos — como
as Ações, commodities, etc.
No caso, as Opções representam contratos de negociação entre duas
pessoas. Cada contrato visa negociar a compra e a venda de um
ativo-objetivo, a um determinado preço (chamado de strike) e em
uma data definida para o futuro.
Logo, dois investidores ou especuladores se comprometem em
uma operação derivada. Quando o prazo estabelecido chegar, a
compra ou a venda do ativo pode ser liquidada. Entretanto, uma
característica da Opção é negociar o direito, e não a obrigação de
compra ou venda.
O que isso significa? Na prática, significa que a pessoa que está
adquirindo a Opção (o titular) recebe o direito de comprar ou de
vender determinado ativo a um preço no futuro. Quando a data
chegar, cabe a ela decidir se a operação está vantajosa ou não.
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Se estiver interessante, ela pode optar por exercer o seu direito. Nesse
caso, a contraparte do contrato (o lançador) tem a obrigação de
cumprir a compra ou a venda, conforme combinado. Logo, o titular é
quem paga para adquirir o direito à decisão (chamado prêmio) — que
deverá ser cumprida pelo lançador.
Se a operação não estiver vantajosa para o titular na data estabelecida
em contrato, ele pode escolher não exercer o direito. Assim, a Opção
expira sem que seja necessário realizar a compra ou venda do ativo
objeto.
Quer receber as melhores recomendações para operar na Bolsa de
Valores? Então, conheça o Full Trader. Com ele, você tem acesso ao
pregão ao vivo para operar com Day Trade, com indicação de compra
e venda de ativos em tempo real. Saiba mais clicando na imagem.
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COMO SURGIRAM AS OPÇÕES?
Tradicionalmente, as Opções foram instrumentos financeiros utilizados para
oferecer maior segurança e estabilidade para produtores rurais em relação às
commodities. Como se sabe, eles estão expostos a altas oscilações nos preços
dos produtos.
Enquanto a produção acontece, não é possível ter certeza de qual será o preço
e se o valor obtido com as vendas será suficiente para cobrir os custos. A
fim de prevenir impactos maiores da volatilidade, os produtores passaram a
negociar Opções.
Ou seja, passaram a firmar contratos de opção de venda das commodities em
um preço determinado para o futuro. Logo, quando o dia chegasse, poderia ser
avaliado se valia a pena exercer o direito ou optar por vender os produtos no
mercado à vista.
Então, as Opções surgiram com objetivos semelhantes aos do mercado futuro.
Ele pode ser bastante utilizado para proteção, mas se diferencia das Opções
por envolverem uma obrigação e não um direito.
Com o tempo, as Opções também passaram a ser utilizadas para especulação.
Isto é, além de hedge, elas são procuradas por quem busca lucro no longo
prazo com a variação de preço de ativos e derivativos na bolsa.
O mercado de opções da forma como se conhece atualmente surgiu na
década de 1970. Antes disso, as negociações eram feitas diretamente entre os
interessados. A partir de então, os contratos foram padronizados e passaram a
contar com a mediação de organizações financeiras.
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PARA QUE SERVEM AS OPÇÕES?
Como você viu, as Opções surgiram como uma estratégia de
proteção, mas também são instrumentos utilizados por traders.
Assim, podemos dizer que elas têm essas duas funções principais:
hedge ou especulação. Saiba mais a seguir!

HEDGE
Operar com derivativos como as Opções pode ser uma forma de se proteger
contra oscilações nos preços. Tradicionalmente, elas foram utilizadas para hedge de
commodities e podem cumprir um papel importante nelas até hoje. Além disso, operar
com Opções também pode ser uma estratégia para se proteger em outros contextos.
Por exemplo, da variação da taxa de câmbio ou mesmo da queda de índices do mercado
financeiro.
No caso de quem tem Ações na carteira, os derivativos podem auxiliar a mitigar riscos de
desvalorização no futuro. Assim, é possível, por exemplo, negociar opções de venda de
seus ativos a um valor maior — caso você tenha medo de uma queda de preços em breve.

ESPECULAÇÃO
Enquanto muitos investidores utilizam as Opções para hedge, os especuladores podem
enxergar oportunidades para lucro no curto prazo. As operações se dão de forma
semelhante às de Ações, por exemplo. Ou seja, comprando e vendendo para obter
ganhos com a diferença de preços.
De modo geral, os preços das Opções variam de acordo com o ativo objeto. Assim, uma
Opção cambial pode aumentar ou diminuir de valor, a depender dos movimentos que
a cotação da moeda está passando — o que pode tornar o derivativo mais ou menos
interessante no momento.
Com isso, é possível montar operações de especulação. Uma vantagem das Opções
para o trader é que elas envolvem custos bem menores do que os papéis na bolsa de
valores. Além disso, é possível tentar impulsionar os ganhos a partir da alavancagem.

COMO FUNCIONAM AS OPÇÕES?
Agora que você já sabe o que são e para que servem as Opções,
vamos conhecer um pouco mais a fundo o seu funcionamento. Para
utilizá-las, é essencial ter as informações básicas sobre o assunto.
A seguir, veja detalhes sobre os aspectos principais das Opções.

Ativo objeto
Como mostramos, o ativo objeto é aquele no qual a Opção está
lastreada. Ou seja, é o ativo negociado no contrato de direito de
compra e venda — aquele que o titular poderá escolher comprar ou
vender quando o prazo combinado chegar.
Diversos ativos podem ser objeto de uma opção. São eles:
• Ações;
• Índices;
• Commodities;
• Moedas.

Partes do contrato
Além do ativo objeto, você também já viu outros conceitos
fundamentais para entender as Opções: o titular e o lançador.
Eles são as partes envolvidas no contrato. O titular adquire a Opção
e, portanto, o direito de decidir. Enquanto isso, o lançador se
compromete a acatar a decisão.
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O contrato é firmado com o pagamento de um prêmio. Então, o
titular precisa pagar determinado valor para adquirir seu direito.
Depois, no momento da liquidação do contrato, há o pagamento pelo
ativo — caso decida realizar a operação.
O pagamento do preço do ativo em si é chamado de strike. Logo, o
contrato especifica o preço de exercício em que o ativo poderá ser
negociado na data estabelecida. Caso a decisão seja por não exercer
o direito, ele não é pago.

Tipos de Opção
As Opções podem envolver o direito de comprar ou vender um ativo,
certo? No primeiro caso, chama-se de Opção de call. Já no segundo,
trata-se de uma Opção de put.
Assim, em uma Opção de call o titular adquire o direito de comprar
um ativo, enquanto o lançador tem a obrigação da venda. Na
Opção de put, o titular tem o direito de venda — e o lançador se
compromete com a compra.

Possibilidade de rentabilidade
Os resultados financeiros das Opções podem ser obtidos de duas
formas: com a compra e venda da própria Opção em atividades de
trade ou com a execução do direto. No primeiro caso, as operações
partem das variações de preço da Opção ao longo do tempo.
Se o titular opta por exercer seu direito de compra ou venda do ativo,
a sua rentabilidade tem relação com a diferença entre o preço dele
no mercado à vista e o strike combinado no contrato de derivativo.
Imagine, por exemplo, que é feita uma Opção de ação para comprar
papéis a um preço de R$ 50,00. Se no prazo estabelecido eles estão
custando R$ 60,00 no mercado à vista, o titular pode exercer seu
direito e ter resultados positivos ao comprar os ativos com preço
descontado.
Na opção de venda, o intuito é o oposto. Ou seja, vender um ativo
por um preço mais alto do que o praticado no mercado à vista no
período. Mas os resultados dependem também, claro, dos custos —
como o pagamento do prêmio e eventuais taxas de corretagem.
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Prazos
Cada Opção tem o prazo específico para exercício. Então, é preciso ficar
atento a ele antes de investir. Em relação a isso, existem dois tipos de
Opções: as chamadas americanas e as europeias.
O primeiro tipo permite que o direito seja exercido a qualquer momento
— até o vencimento. Em contraponto, as Opções europeias só permitem o
exercício no dia estabelecido como prazo final para o contrato.

Riscos
Ao conhecer as Opções e saber como os derivativos funcionam, você
certamente já está percebendo que se trata de uma alternativa de
renda variável. Portanto, envolve riscos mais significativos — sendo mais
adequadas para investidores arrojados.
Elas passam por oscilações no preço de acordo com o mercado. Logo,
exigem cuidado em relação à volatilidade. Quem realiza atividades
com alavancagem deve ficar mais atento ao aumento dos riscos da
especulação.
Apesar disso, as Opções também podem ser utilizadas como maneiras de
reduzir riscos. Afinal, o titular está envolvido em um contrato, no qual ele
tem o direito de decidir ou não pela liquidação. Em casos de perdas,
é possível limitá-las ao valor do prêmio.
Quer receber recomendações de Opções e ter acesso ao produto mais
completo do mercado para operar na Renda Variável? Então, conheça o
Full Trader. Com ele, você recebe recomendações de Day Trade, Swing
Trade, Long&Short, Position Trade, Rastreador de Tendências (estratégia
exclusiva) e Carteiras de Longo Prazo! Saiba mais clicando na imagem.
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COMO OPERAR COM OPÇÕES?
Os derivativos podem ser acessados normalmente a partir da
plataforma que você já utiliza para a renda variável. Caso não
tenha, basta abrir uma conta em corretora de valores ou banco de
investimento para operar no home broker.
A forma de identificar as Opções é por meio do ticker — assim como
investidores e traders identificam Ações e fundos de investimento
imobiliário ou fundos de índice (ETF) na bolsa, por exemplo. O
código da Opção apresenta letras que representam o ativo objeto
dela.
Depois, há um número que representa o strike da Opção. Fique
atento ao fato de que nem sempre o número é idêntico ao preço de
exercício. Ele pode ser formado por algoritmos diferentes, mas que
lhe ajudam a identificar o strike.
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Antes dos números, você encontrará uma letra que não se refere ao ativo
objeto. Na verdade, ela aponta o tipo de Opção (de compra ou de venda)
e o mês de vencimento do prazo estabelecido em contrato. Segundo a
tabela a seguir:

Mês de vencimento
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Opção de Compra
(CALL)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Opção de Venda
(PUT)
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
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QUAIS SÃO AS ESTRATÉGIAS
EM OPÇÕES?
Agora você já conhece o funcionamento das Opções. Além de serem
usadas diretamente para hedge ou especulação, elas podem estar
envolvidas em estratégias mais complexas.
Que tal conhecer algumas delas? Veja a seguir quais são as principais
formas de operar com Opções a partir das operações estruturadas:

Travas
Utilizar as Opções para estabelecer travas é algo comum. Elas podem
ser travas de alta ou de baixa. As estratégias de travas de alta, por
exemplo, são montadas quando se acredita na alta de uma ação.
Então, é possível adquirir uma opção comprada com strike mais
baixo e uma vendida com strike mais alto — as duas do mesmo ativo
objeto e com o mesmo vencimento.
Já no caso da trava de baixa, ela é utilizada quando se acredita que
o ativo objeto pode passar por desvalorização. A montagem da
estrutura se dá com a aquisição de uma opção comprada com strike
mais alto e uma vendida com strike mais baixo.
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Financiamento
O financiamento é outra estratégia que pode ser montada com
Opções, principalmente para aproveitar a valorização de um ativo.
Ele funciona a partir da compra de uma ação, por exemplo, no
mercado à vista e na venda de uma Opção de compra do mesmo
ativo.
A operação pode trazer um retorno positivo para especuladores. Se
o direito da Opção não for exercido, uma vantagem do financiamento
é a diminuição do preço médio da ação — já que há entrada do valor
do prêmio.

Borboleta
Por fim, mais uma estratégia comum nas Opções é a operação
borboleta. Ela consiste, basicamente, na combinação entre uma trava
de alta e uma trava de baixa. As operações são simétricas, então
podem ter custos reduzidos. Podem ser montadas tanto com Opções
de call como com Opções de put — e podem oferecer diversas
possibilidades de lucro para traders.
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CONCLUSÃO
Neste e-book, você conferiu as informações que precisa para
entender o funcionamento das Opções. Tem interesse em operar com
elas? Utilize os conhecimentos que adquiriu aqui para colocar em
prática nas negociações!
Que tal saber mais sobre as estratégias utilizadas com derivativos
na bolsa de valores? Entre em contato com a Capitalizo e veja como
podemos lhe ajudar!
Agora, se você quer operar na bolsa de valores e receber as melhores
recomendações do mercado, conheça o Full Trader. Nosso produto
é ideal para quem deseja ganhar com as oscilações de preços na
Bolsa de Valores. Receba recomendações de Day Trade, Swing Trade,
Long&Short, Position Trade, Rastreador de Tendências (estratégia
exclusiva) e Carteiras de Longo Prazo! Saiba mais clicando na
imagem.
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SOBRE A CAPITALIZO
Somos uma casa de análises e recomendações de investimentos —
de Títulos de Renda Fixa, Tesouro Direto, Fundos de Investimentos e
Bolsa de Valores.
Ajudamos nossos clientes a realizar seus objetivos a partir de
escolhas eficientes de investimentos ou especulação. Nossos
produtos podem contribuir com as suas metas de curto e de longo
prazo.
A Capitalizo acredita que o conhecimento e a experiência fazem
a diferença na conquista de resultados consistentes no mercado
financeiro. Então, contar com análises de especialistas pode ser a
chave para o seu futuro de sucesso!
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Fale com a Capitalizo
e conheça nossos produtos!

Analistas Responsáveis
Daniel Karpouzas Barcellos,
CNPI EM-1855
Ficou com alguma dúvida?
Entre nos links abaixo:
E-mail

Whatsapp

Conecte-se com a Capitalizo

www.capitalizo.com.br

DISCLOSURE
Este material foi elaborado pela Capitalizo Consultoria Financeira e não deve ser
considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 483,
de 6 de julho de 2010. Este material tem caráter meramente informativo, não constitui
e nem deve ser interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra
ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão
de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e
condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas neste
relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas
de fontes públicas consideradas confiáveis. A Capitalizo não dá nenhuma segurança
ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou
exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma
relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os
instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos
os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento,
situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores
devem obter orientação financeira independente, com base em suas características
pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A Capitalizo não se responsabiliza
por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações
divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos
ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Os
desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Este
relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Capitalizo.
Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em
parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Capitalizo.
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