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A  forma  de  precificação  de  uma  opção  de  mercado  futuro  é  um  pouco  diferente  do  mercado  futuro,  e                   
possui   mais   duas   variáveis   que   influenciam:   valor   intrínseco   e   valor   no   tempo.  

O  valor  intrínseco  -  só  ocorre  se  a  opção  es�ver  dentro  do  dinheiro,  e  representa  a  diferença  entre  o                    
preço   de    strike    da   opção   e   o   preço   do   contrato   futuro   correspondente.  

Para  entender:  vamos  considerar  que  uma opção  de  venda  com  preço  de strike  de  R$  50,00  e  preço  do                    
contrato  futuro  é  de  R$  45,00,  assim,  o  valor  intrínseco  é  a  diferença  entre  esses  dois  valores,  que  é  R$                     
5,00.  Por  outro  lado,  se  o  preço  do  contrato  futuro  es�vesse  em  R$  55,00,  a  opção NÃO  teria  valor                    
intrínseco ,  pois  o  valor  está  fora  do  dinheiro,  e  a  opção  não  seria  executada,  uma  vez  efetuar  a  venda  a                     
R$   55,00   é   mais   lucra�va   que   a   opção   a   ser   vendida   a   R$   50,00.   

O  Valor  no  tempo  –  Este  é  outro  fator  que  dá  valor  à  opção,  pois  de  modo  geral,  expressa  o  risco  que  o                        
vendedor  da  opção  tem  em  ser  exercido,  ou  seja,  ser  obrigado  a  vender  ou  comprar  um  contrato  futuro.                   
A  lógica  é  simples,  quanto  maior  o  tempo,  maiores  as  possibilidades  de  acontecer  algo  que  possa                 
influenciar  o  preço,  simples  assim.  São  vários  os  fatores  que  afetam  esse  preço,  porém  os  principais  são                  
a   vola�lidade   do   contrato   futuro   e   o   tempo   restante   para   chegar   até   o   final   do   contrato.   

Para  entender:  supondo  que  o  preço  de  uma opção  de  compra  de  um  contrato  de  boi  ao strike  de  R$                     
140,00,  com  preço  atual  de  R$  142,00  por  arroba,  está  cotada  em  R$  5,00  por  arroba,  essa  opção  está                    
dentro  do  dinheiro  e  o  cálculo  do  valor  intrínseco  é:  preço  do  contrato  futuro  menos  o  valor  de strike ,  o                     
que  gera  um  valor  intrínseco  de  R$  2,00  por  arroba.  Assim,  como  o  preço  total  do  prêmio  é  de  R$  5,00  e                       
o  valor  intrínseco  é  de  R$  2,00,  o  valor  no  tempo  é  R$  3,00,  que  é  o  valor  restante  até  o  vencimento.                       
Quanto   maior   esse   tempo,   maior   será   o   valor,   sempre.  

Aprendemos  como  entrar  em  uma  operação  com  opções,  que  é  através  da  compra  de  um  contrato  de                  
opção,  seja  ele  de  compra  ou  de  venda,  porém como  sair  de  uma  operação  de  opção ?  Para  isso,  existem                    
três   possibilidades:   zerar,   exercer   ou   expirar.  

1. Para  zerar  uma  opção,  basta  efetuar  a  operação  contrária  a  realizada  para  entrar  na  operação,  por                 
exemplo:  se  efetuou  a  compra  de  uma  opção,  pode  sair  dela  efetuando  a  venda  e  deixando  zerado                  
seu  saldo  de  opções.  Essa  modalidade  é  muito  u�lizada  para  sair  das  operações  em  que  a  opção                  
está   rela�vamente   fora   do   dinheiro.   

2. Exercer  a  opção  quer  dizer  exigir  o  direito  de  comprar  ou  vender  um  contrato  futuro  pelo  preço  de                   
strike    de   sua   opção.   Essa   modalidade   é   u�lizada   quando   a   opção   está   dentro   dinheiro.  

3. Expirar:  essa  modalidade  acontece  quando  a  opção  fica  muito  fora  do  dinheiro  e  desta  forma  não  é                  
executada.  Na  gíria  do  mercado,  quando  isso  acontece,  fala-se  que  a  opção  virou  pó,  ou  seja,  está                  
tão  fora  do  dinheiro  que  não  tem  mais  valor  nem  liquidez.  Essa  úl�ma  modalidade  não  é                 
interessante   de   ser   realizada,   pois   será   perdido   o   prêmio   integral   na   operação.   

A  grande  vantagem  da  opção  é  que  o  potencial  de  perda  é  limitado  ao  valor  do  prêmio  pago,  diferente                    
do  ocorre  no  mercado  futuro  que,  além  da  margem  de  garan�a,  tem  a  necessidade  de  valor  financeiro                  
para  cobrir  os  possíveis  ajustes  diários.  É  valido  lembrar  que  para  efetuar  o hedge ,  normalmente  as                 
operações  são  de  compra,  ou  seja,  a  compra  de  uma put  ou  de  uma call ,  porém  quando  se  realiza  uma                     
operação  de venda  de  opções,  é  necessário  o  depósito  da  margem ,  para  dar  garan�a  ao  comprador  de                  
que   o   seu   direito   possa   ser   executado.  
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