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RESUMO

Apresentamosuma aplicaçãode parte da teoria estatística avançadana solução de um
problema prático no mercado financeiro: a precificação de opções. Iniciaremos definindo o
que são estes instrumentos financeiros conhecidos como opções e quais são os passos que
devem ser seguidos para a construção de um modelo genérico para precificação destas. O

modelo apresentado pode ser generalizado para a precificação de um ativo financeiro
qualquer.

Após esta breve introdução, veremos que este modelo exige o cálculo de uma esperança
matemática para o qual nem sempre há solução analítica. Assim, partimos para resolver este

problema por meio da aproximação de processos estocásticos em tempo contínuo por
processos em tempo discreto. Inicialmente utilizaremos as mesmas premissas utilizadas por
Black & Scholes sobre a dinâmica do processo de preço dos ativos no mercado. Dadas
estas premissas, apresentaremos os principais resultados da teoria estatísticaavançada que

nos garante a qualidade da aproximação. Tais resultados são demonstrados de forma
didática e intuitiva em três capítulos da dissertação.

Prosseguiremos apresentando sucintamente como aplicar estes resultados na precificação
de opções européias e americanas, tanto as tradicionais quanto as exóticas. As aplicações
sempre são efetuadas com dados reais do mercado financeiro brasileiro.

O trabalho é finalizado apresentando um modelo de precificação baseado no modelo
GARCH para a volatilidade. Os resultados sugerem que este apresenta desempenho
superior ao modelo tradicional de Black & Scholes na explicação dos reais preços pelos
quais certas opções foram negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo.

ABSTRACT

We show part of the advanced statistical theory applied to solve a practical financiamproblem:
option pricing. We will start defining what are the financial instruments known as options and

whlch are the steps that have to be followed to build a generic model to price them. The
modem
shown can be generalised and be used to preceany financial asset.

After this brief introduction,we will see that this modem
demandsthe evaluationof a
mathematical expectation whose analytical solution does not exist in all cases. Therefore we

will solve this problem approximating numerically some specific continuous time random
processes by random processes defined in the discrete time space. In the beginning, we will
use the same premises used by Black & Scholes on the dynamics of the market assets price

process. Given these premises, we will show several crucial results in the advanced
statistical theory that guarantee the quality of the approximation obtained. Three chapters of
the present work are used to demonstrate such results in a didactic and intuitive way.
We will continue presenting succinctly how to apply these results to the pricing of European
and American options, dealing with the traditional and the exotic ones. All the calculations are
done based in real data gathered in the Brazilian financial market.

This work is concluded introducing a pricing modembased in the GARCH model for the
volatility. The results obtained suggest that this alternative framework possesses an ability
superior than the tradltional model of Black & Scholes to explain the real precesfor the which
certain options had been traded ín the São Paulo Stock Market.
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INTRODUÇÃO

1.1 . Considerações iniciais
Neste trabalho, buscaremos estudar alguns métodos atualmente utilizados para precificação

de contratos de opções, focando-nos nos aspectos teóricos mas sempre dando a devida
importância aos pontos práticos cruciais. Apesar do texto ser uma dissertação de mestrado,
este foi composto de maneira tal que possa ser útil às pessoas de qualquer nível técnico que
desejarem ter plena compreensão do método por nós analisado, exigindo assim poucos prérequisitos para a sua leitura.

Os conceitos matemáticos exigidos estão resumidos a um ano de curso elementar de

Cálculo, Estatística Básica e Probabilidade. Da parte financeira não há exigências, no

entanto é desejávelque o leitor seja familiar com alguns conceitosbásicos de juros
compostos, capitalização contínua e equivalência de capitais. Estes conceitos são
encontrados em qualquer livro texto de matemática financeira básica. O conhecimento prévio
dos conceitos de ações. derlvativos e opções padrão, americana e européia, também pode

facilitar a leitura do texto. Tais conceitos podem ser adquiridos mediante leitura prévia do
primeiro capítulo de Belitsky, Kimura & Tommasini(2004). Recomenda-se aos leitores mais
avançados a leitura completa de Hul1 (2000).

Um contrato de opções é algo semelhante a um seguro de preços, no qual o
comprador deste (também conhecido como titular) adquire o direito de comprar ou de vender
determinada ativo por um preço preestabelecido (preço de exercício). pagando um valor
chamado prêmio. Se a opção der o direito de se comprar ela é conhecida como opção de

compra, ou ca//,e se a mesma der o direito de se vender, ela é conhecidacomo opção de
venda, ou puf.

Se o contrato só permitir ao titular que o direito de compra ou venda seja exercido em

uma única data prefixada, dizemos que este contrato possui exercício do tipo europeu, ou
simplesmente é uma opção européia. Caso o contrato permita ao titular que este direito seja
exercido a qualquer momento, dizemos que se trata de uma opção americana. As origens
dos nomes "européia" e "americana" são desconhecidas. Tais nomes não estão relacionados
a práticas comuns a alguma região geográfica particular.
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Um contrato de opções se assemelha a qualquer contrato de seguro, onde o
beneficiário paga um prêmio para segurar um determinado bem. Neste caso o objetivo é
segurar um preço para compra ou venda do ativo base.

Por se tratar de um contrato cujo comportamento está intimamente ligado ao de outro

ativo, uma opção faz parte da classe de instrumentos financeiros conhecidos como
derivativos. Existem outros derivativos, tais como os futuros e os swal)s - os primeiros
possuem comportamento muito parecido com o das opções, com a teoria de precificação de

opções podendo ser facilmente adaptada para lidar com os futuros.
O mercado brasileiro de opções ainda é pouco desenvolvido. Em termos de negócios
na Bolsa de Valores de São Paulo, as únicas opções com liquidez considerável (entenda-se
por volume diário de negócios superior a meio milhão de reais, dados da BOVESPA do dia

14 de janeiro de 2005) são as opções de compra americanassobre ações preferenciaisda
Telemar. Contudo, nota-se uma clara evolução neste mercado nos recentes anos. O número
de ações de empresas que possuem opções vinculadas a elas vem aumentando de maneira
consistente, e isto cada vez mais vem se firmando como uma tendência.

Vale lembrar que também existem outras opções além das citadas no parágrafo
anterior. O ativo base do contrato pode ser, a princípio, qualquer um, inclusive um outro
derivativo (as conhecidas opções sobre futuro). De fato, no mercado brasileiro temos opções
vinculadas aos mais variados ativos base, com a maioria não sendo negociada em bolsa de
valores e não estando vinculada a ações de empresas. Portanto, torna-se muito importante
aos investidores brasileiros saberem precificar adequadamente estes contratos.

Ao se precificaruma opção desejamosencontrarqual seria o preço justo que um
investidor deve pagar para adquirir este direito com base no conhecimento de variáveis
importantes, tais como a taxa de rentabilidade de investimentos sem risco (também
conhecida como taxa de juros), as condições em que este direito pode ser exercido (tipo de
exercício, preço de exercício, etc.) e outras características próprias do ativo base da opção
considerada. E prática comum na engenharia financeira obter este preço utilizando-se de um
dentre os três métodos mais conhecidos, a saber:
r

Construir, com base na teoria de Cálculo Estocástico, um modelo de equações
diferenciais parciais estocásticas, cujas soluções ditarão o preço justo exato do
contrato. Um exemplo bastante conhecido é o preço justo da opção européia, que
possui fórmula fechada para seu cálculo, derivada em Black & Scholes (1973).

Devido a sua complexidade e o fato de nem sempre ser possível obter uma
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solução analítica para as equações supracitadas, este método não é o preferido

dos engenheirosfinanceiros,com estes partindo para o uso de métodosde
aproxlmaçaol

)

O segundo método, com certeza o mais intuitivo de todos, se baseia em construir

um modelo de simulações numéricas, assumindo que o preço do ativo base
segue uma determinada distribuição de probabilidade, de modo a obter trajetórias

possíveis para o preço do ativo e a distribuiçãode probabilidadedo valor da
opção na data do exercício.Com base nesta distribuiçãode probabilidades,na
taxa de juros livre de risco e no princípio de precificaçãopor neutralidadeao risco,
estima-se o valor futuro esperado do derivativo e calcula-se seu valor presente

justo. Este método,apesar de intuitivo,agrega complicaçõesao se avaliar
contratos que podem ser exercidos antes de sua data de exercício - tais como as

opções americanas -- visto que. dada uma trajetória para o ativo base, a data
ótima de exercício de uma opção deste tipo é sabida somente se conhecida a
trajetória do início ao fim, mas durante a simulação numérica de uma trajetória, o
ponto final da mesma é desconhecido;

> O terceiro método lida exatamente com este inconveniente,e consiste em
construir uma árvore de cenários representando todas as possíveis trajetórias do
preço do ativo base - algo muito próximo do método anterior. A diferença está no

fato de que o preço ótimo da opção a ser precifícadaé determinadopor recursão
reversa, percorrendo-se a árvore de cenários a partir de seus nós terminais em
direção ao início, associando-se a cada nó desta árvore o preço ótimo da opção
no mesmo dado o futuro esperado. A aplicação mais conhecida deste método é a

árvore binomial descrita em Cox, Ross & Rubinstein (1979). Apesar de tornar
mais fácil o tratamento para as opções onde o exercício antecipado é permitido, a

sua implementação é computacionalmente inviável para algumas opções
exóticas, sendo assim necessário o uso do segundo método.

Podemos verificar que nos dois últimos métodos uma simplificação é feita: embora no

mundo real o tempo seja contínuo, as trajetórias construídas com auxílio do computador
sempre estão delineadas em um ambiente de tempo discreto. A questão inerente a este

processo é se, mesmo com esta simplificação.os valores obtidos com o auxílio do
computador convergem para os valores verdadeiros, pois, do contrário, as simulações
efetuadas não teriam valor algum.
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Além da questão citada no parágrafo anterior, é muito provável que poucos dos que
utilizem todos os dias os métodos de precificação apresentados saibam explicar alguns
pontos teóricos muito importantes inerentes a estes. Por exemplo, explicar o que garante a

qualidade da aproximaçãocitada ou porque e em que condições está correto se obter o
preço justo de uma opção descontando o seu valor futuro esperado pela taxa de juros livre

de risco (lembremosque a opção é um ativo com risco) pode ser uma tarefa ingrata para
muitos, mesmo no ramo acadêmico, apesar de, a nosso ver, o domíniodestes tópicos ser
um passo essencial anterior à criação e o uso de modelos mais sofisticados.

1.2. Um esboço do caminho a ser percorrido
O presente trabalho possui, além deste capítulo introdutório, outros sete capítulos. O

principal objetivo do mesmo é apresentar, de forma intuitiva mas puramente teórica, os
resultados das teorias de convergência em probabilidade e em distribuição necessários ao

nosso problema, de modo a confirmar ou retirar a validade das aproximações citadas
anteriormente e explicar o que garante a qualidade das mesmas. Todavia, antes de
entrarmos na matemática teórica, detalharemos parte do problema prático de interesse no

segundo capítulo, também apresentando o conhecido princípio de precificação por
neutralidade ao risco. Ao final deste capítulo, o leitor terá o pleno entendimentode um
método de precificação que, sob certas condições também detalhadas no mesmo, poderá
ser utilizado para a precificação de qualquer ativo com risco -- não estando restrito apenas às
opções. Parte do segundo capítulo teve como base o apresentado por Chourdakis (2003).

No entanto, o leitor também saberá que este método envolve o cálculo de uma
esperança de uma função, para o qual nem sempre há uma solução analítica. Assim, a partir

deste ponto, deixaremos de lado temporariamenteos aspectos práticos, focando-nos no
objetivo principal do texto. O terceiro, o quarto e o quinto capítulo estarão destinados a
cumprir este objetivo. Ao final do quinto capítulo, o leitor terá perfeito entendimento da teoria
de convergência fraca, tendo inclusive provado o Teorema de Donsker, essencial para a
validação dos resultados desejados. A base das explicações dadas nestes capítulos são os
livros de Billingsley(1968) e Billingsley(1999), no entanto muitas outras referências também
foram utilizadas, as quais serão apresentadas no decorrer dos capítulos.
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A partir do capítulo seguinte retomaremos aos aspectos práticos. Para não tornar o
texto cansativo e extremamente longo, em alguns momentos a apresentação destes
aspectos não terá o mesmo rigor matemático que foi aplicado nos capítulos anteriores.
No sexto capítulo toda a teoria apresentada será aplicada à precificação de contratos

de opçõescom exercíciodo tipo europeu.O leitor encontrará
um algoritmopara a
precificação destes contratos, além de um estudo detalhado do mesmo algoritmo. Exemplos

práticos de precificação destas opções a tempo discreto também serão apresentados.
Iniciaremos por casos onde os modelos a tempo contínuo têm solução analítica para o
problema, de modo que esta poderá ser comparada com os resultados do modelo a tempo

discreto implementado, comprovando empiricamente a convergência. Concluiremos o
capítulo apresentando opções exóticas para as quais, mesmo com exercício europeu, não

há uma solução analítica para o problema a tempo contínuo, sendo necessário o uso do
modelo a tempo discreto.

O sétimo capítulo será dedicado à aplicação de toda a teoria para os contratos de
opções com exercício do tipo americano, onde a possibilidade de exercício antecipado
introduz um fator de complicação na precificação, impedindo que, para a grande maioria dos
tipos de opções, exista uma solução analítica para o problema considerado.Apresentaremos
dois métodos que podem ser utilizados para lidar com a dificuldade adicional.

Tudo estaria concluído,se não fosse o fato de que algumassuposiçõesefetuadas
sobre a distribuição de probabilidade do preço do ativo base na prática normalmente não são

válidas, sendo muito restritivas. O oitavo e último capítulo apresenta as falhas destas
suposições e detalha um modelo de precificação proposto por Duan (1995) que tem a

possibilidadede captar um grande número de característicasda distribuiçãode
probabilidade
do preçodo ativo base, incorrendoem menoserros oriundosde uma
excessiva simplificação.

Além dos oito capítulos, há outros três anexos onde são apresentadostópicos não
menos importantes, mas para os quais julgamos dar tratamento separado para tornar o texto

principal menos cansativo para o leitor. Os dois primeiros anexos se tratam de
detalhamentos de resultados matemáticos utilizados no decorrer do texto. Já no último anexo
são apresentados todos os algoritmos propostos nos últimos três capítulos implementados
em linguagem C++, devidamente comentados.
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PRECIFICANDOUM ATIVO QUALQUER

Durante todo o trabalho estaremos interessados em estudar modelos matemáticos para a
obtenção do preço justo, ou preço de mercado, de uma opção. Assumiremos que, no nosso

mercado, sempre haverá vendedores e compradores para tudo o que for negociado no
mesmo. Assumiremos também que o nosso mercado possui um número infinito (ou pelo
menos muito grande) de compradores e vendedores.

Definiremos o preço de mercado de alguma coisa como aquele preço tal que, sempre
quando houver algum agente de mercado interessado em vender esta coisa pelo preço de

mercado,haverá um outro agente de mercado interessadoem compra-la.Da mesma
maneira, sempre quando houver algum agente tentando comprar a mesma coisa pelo preço
de mercado dela, haverá um outro agente interessado em vendê-la.

A "coisa" a que nos referimos no parágrafo anterior doravante será chamada de ativo.

Na área de contabilidade,um ativo é definido comotudo aquilo que pode gerar algum
benefício económico futuro ao seu possuidor. O nosso ativo não fere esta definição contábil.
Como nossos ativos sempre serão negociados no mercado, qualquer possuidor de um ativo
poderá vender o mesmo no mercado e, com o fluxo de caixa líquido obtido na venda, ter o
benefício de consumir o que desejar.

Por enquanto, o lucro obtido entre a compra e a posterior venda do mesmo será
definido como retorno deste ativo. O conceito de retorno será apresentado com maior rigor
matemático posteriormente.

2.1. Precificando um ativo qualquer com o auxílio de cenários
Antes de entrarmos diretamente na questão de precificação de opções, vamos
discutir um caso semelhante que ilustrará perfeitamente o problema envolvido.O objetivo é o
mesmo: encontrar o preço Justo que deve ser pago em uma determinada data para adquirir
um ativo qualquer Á, cujo retorno futuro é incerto (lembremos que uma opção, apesar de ser
um derivativo, também não deixa de ser um ativo). Assumiremos que o retorno futuro deste
ativo é dependente dos cenários vislumbrados para a data seguinte à da avaliação. Para um
perfeito entendimento, considere a seguinte definição:
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DEF//V/Ç402.7. Um cenário é um conjunto de valores possíveis para todas as variáveis
económicas e não económicas em um determinado instante de tempo.

Por exemplo, considere um mundo onde só existem dois possíveis cenários, um
'bom" e outro "ruim", com as seguintes configurações:

Figura 1 - Uma estrutura de Cenários
Hoje - Cenário Atual
Bo[sa a 25[JDt]pontos
Taxa livre de risco a 17 .75% a.a
Desemprego a 13% da PEA

Disputadas Eliminatórias para a Copa2[Jt]6

Urn ano depi:iis- CenárioFiam

Ur-n ano depois - Cenário Ruim

Eiü[sa a 35[JtJt] pcJntos

Ejü[saa 185üC]pontos
Taxa livre de risco a 25% a.a
Desemprego a 17% da PEA
Argentina é campeã do mundo

Taxa livre de risco a 12% a.a

Desemprego3 B% da PEA
Argentina náú se classiülca para a CrJpa

A suposição de que apenas os dois cenários acima são possíveis pode ser relaxada
para uma suposição de que todos os agentes do mercado concordam que apenas os dois

cenáriosacima são possíveis. Vamos considerar, no entanto, uma situaçãoem que não é
conhecida a probabilidade de ocorrência de cada um destes cenários, não havendo
consenso no mercado sobre qual seria a real probabilidade de que um destes cenários
ocorra.

Também é assumido que todos os agentes do mercado concordam que, no cenário
bom, o ativo ,4 gerará um benefício futuro, ou fluxo de caixa líquido, igual a F'Benquanto que
no cenário ruim o mesmo ativo gerará um fluxo de caixa igual a Fx. Logo após a data futura,
o ativo é extinto, não possuindo nenhum valor residual.

Para prosseguir com a nossa discussão, vamos apresentar uma definição económica
de um tipo de mercado. Um mercado como o definido pode ser visto como um mercado em
um grau bem alto de desenvolvimento e perfeição:

8
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DEF://V/Ç,Ã02.2. Um mercado é como/efo se, para qualquer cenário possível, é possível
comprar um ativo (ou uma coleção de ativos, doravante chamada de carteira) tal que ele
gere um fluxo de caixa positivo e conhecido F neste cenário, para qualquer valor de F, e gere

fluxo de caixa nulo para todos os demais cenários.
Vamos exemplificar um mercado completo utilizando os cenários apresentados na

Figura l. Imagine que o mercado que visualiza os cenários apresentadosnesta figura é
completo e queremos fazer uma aposta com relação ao desempenho da Argentina na Copa
do Mundo. No entanto, não há casas de apostas onde possamos fazer tal aposta. de forma
que deveremos nos recorrer ao mercado.

A aposta que desejamosefetuar pode ser definida por dois ativos, B e R. O ativo B
seria uma aposta contra a Argentina, pagando uma unidade de dinheiro caso o cenário bom

se realizasse.Já a aposta a favor da Argentina seria denominadacomo o ativo R, pagando
uma unidade de dinheiro caso o cenário ruim se realizasse. Em um mercado completo, estes

ativos estariam disponíveis para negociação ou então, na pior das hipóteses, seria possível
construir uma carteira que geraria o mesmo fluxo de caixa que estes ativos, gerando assim o
mesmo efeito que a compra dos mesmos.
Note agora que, como o mercado é completo

e só exfsfem os do/s cenãHos descr7fos

na figura, é possível construir os ativos Z?e R tomando outros dois outros ativos, ./ e K, onde
o ativo J possui o mesmo fluxo de caixa de um investimento na bolsa de valores, ou seja, um

investimentode $25.000,00na data atual valeria $35.000,00(uma rentabilidadede 40%) no
cenário bom e $18.500,00(uma rentabilidade de --26%) no cenário ruiml já o ativo K é um
título de renda fixa do governo federal, sendo na nossa economia hipotética isento de riscos
- nada de risco de crédito, risco legal, risco cambial, risco de flutuação nas taxas de juros ou

qualqueroutro risco que possa espantaro investidormais consewadorde todos que irá
resgata-lo apenas no vencimento, um ano depois. A rentabilidadedeste ativo até o
vencimento, conforme visto na Figura 1, é de 17,75%, e portanto um investimento de
$1.000,00 neste ativo na data atual valeria $1 .775,00 em qualquer um dos cenários. Vamos
supor adicionalmente que o ativo K seja negociado por preço unitário, ou seja. cada unidade

comprada do ativo K a um preço PKgarantirá, em qualquer um dos cenários,um fluxo de
caixa de uma unidade de dinheiro.

Assumindo ser possível a compra de frações de ativos, é fácil obter uma carteira com

os ativos J e K que possua comportamentoexatamente igual ao do ativo B. Para tal, seja
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CB=(X/B,Xm)
um vetar cujos componentes sejam o montante que deve ser gasto na compra
dos ativos J e K respectivamente para que o resultado global da compra seja exatamente

igual ao de se compraruma unidadedo ativo B. Os valores de X/Be de XKBsão obtidos
resolvendo o seguinte sistema de equações lineares:

l X,, x 1,40 + X K, x 1,1775 = 1

(2.1.1)

IX,, x 0,74+ X Kax 1,1775= 0
A primeira equação dita que o fluxo de caixa do investimento deve ser igual a uma unidade
de dinheiro no cenário bom e a segunda equação dita que o fluxo de caixa do investimento
deve ser igual a zero no cenário ruim. Resolvendo este sistema obtemos que X,, = 1,5151 e

X., =--0,9522, ou seja, deve-se investir $1,5151 no ativo J (bolsa de valores) e
posteriormente se vender $0,9522 do ativo K (ou seja, tomar.dinheiro emprestado a uma
taxa igual à taxa de juros sem risco).

Analogamente, é possível montar outra carteira que possua comportamento
exatamenteigual ao do ativo R. Tomando Cx=(X/x,Xm)como um vetor cujos componentes
sejam o montante que deve ser gasto na compra dos ativos J e K respectivamente para que

o resultadoglobal do compra seja exatamenteigual ao de se compraruma unidadedo ativo
B, temos que os valores de XJXe de Xm são obtidos resolvendo-se o seguinte sistema de
equaçõeslineares:
r'.

- '.~

fx,,

xl,40+xK,

xl,1775

= o

IX,a x 0,74 + X KBx 1,1775= 1
E resolvendo este sistema obtemos que X.,, = --1,5151 e Xx, = 1,8014, ou seja, deve-se

vender $1,5151 do ativo J (o que é conhecido no mercado como venda a descoberto ou
short sa/e - você vende o ativo J sem tê-lo mas fica com a obrigação de entrega-lo em uma
data futura) e posteriormente se investir $1,8014 no ativo de renda fixa X. Assim, concluímos
a prova de que é os ativos Z?e R existem e podem ser obtidos no mercado.

Se a única forma de se obter os ativos B e R fosse construindo uma carteira composta

por outros ativos do mercado de comportamentofuturo exatamente igual aos mesmos. é

trivial que o preço de mercado destes ativos B e /? seria obtido calculandoo preço de
mercado das carteiras construídas. Assim, o preço de mercado do ativo B, por exemplo, que

doravante chamaremos de P/f, seria igual ao preço da carteira montada anteriormente (ou
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seja, X/B+Xm),sendo assim igual a $0,5629. Analogamente temos que o preço de mercado
do ativo R, doravante denominado de Px, seria igual a XJx+Xm=$0,2863.

No entanto,se existissemoutras formas de se obter os ativosB e R além de se
montar as carteiras apresentadasanteriormente (por exemplo, se estes ativos fossem
diretamente negociados no mercado ou se existissem outras carteiras de comportamento

idêntico a eles), sem hipóteses adicionais haveria a possibilidade de que existisse um
desbalanceamento no mercado. Por exemplo, poderíamos ter um ativo sendo negociado a

um preço diferente do preço de mercado da carteira de comportamento idêntico ao do
mesmo ativo.

O leitor deve se atentar ao fato de que a afirmação de que o preço de mercado de um

ativo deve ser igual ao preço de uma carteira montada que possua o mesmo efeito que
comprar este ativo não é válida por si só. E necessário se assumir uma nova hipótese, a de
que o mercado é livre de oportunidades de arbitragem:

DEF//V/Ç40 2.3. Uma opodun/dada de ar6/aragemé uma situação em que um agente pode,
com um investimento inicial igual a zero. apresentar em todos os cenários um retorno não
negativo, sendo que em pelo menos um deles este retorno é positivo.

Uma discussão mais detalhada sobre as oportunidadesde arbitragem e sobre

mercadoslivre de arbitragemé dada no Anexo 2 do presentetexto. Intuitivamente,
um
mercadoserá livre de arbitragemse não existir a possibilidade
de se obter um lucro
esperado positivo sem que exista a possibilidade, por menor que seja, de que se ocorra uma
perda. Uma oportunidade de arbitragem pode ocorrer em um mercado onde os agentes não
possuam o conhecimento completo de todas as estratégias de lucro sem risco possíveis de
serem montadas.

Apresentamos agora o seguinte teorema, também conhecido como a Lei de um Unico
Preço:

TEOR?E/14H
2.7. Em um mercadolivre de oportunidades de arbitragem,o preço de mercado
de qualquer ativo Á deve ser igual ao preço de qualquer carteira teórica C+montada de forma
que esta gere o mesmo fluxo de caixa gerado pela compra do ativo Á.

f)nova. Suponha que existam apenas dois cenários possíveis (a prova pode ser facilmente

adaptadapara o caso onde o númerode cenários possíveisseja superior a dois). Seja P.\o
preço do ativo A e P(.t o preço da carteira C..\que gere o mesmo fluxo de caixa gerado pela
compra do ativo A. Temos dois casos a analisar:
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r'

C.

= Á . Neste

caso,

segue

trivialmente

que

.fl:n = PA l

C. # A. Neste caso, suponha que .r:h>PÀ Construauma carteira obtida
vendendo uma unidade de CAe comprando uma unidade de ,4. O investimento
inicial nesta carteira foi zero, já que todo o capital necessário para a compra de .4
foi obtido com a venda de CA.Além disso, para qualquer instante futuro, o fluxo de

caixa desta carteira sempre será igual a zero, visto que C.4e Á geram o mesmo
fluxo de caixa. No entanto, o retorno desta carteira é, em todos os cenários, igual
a /}*--Pa

>0

(o capital que sobrou

ao comprar

uma unidade de Á com o

montante obtido na venda de uma unidade de CA).Segue assim que este
mercado não é livre de oportunidadesde arbitragem,o que contradiza nossa
hipótese. Analogamente, se .rh. < PÀ, a carteira construída vendendo uma
unidade de Á e comprando uma unidade de C,i oferecerá lucro sem risco, portanto
concluímos que Pc. = PÁ. =

/

A partir deste momento. assumiremos que o nosso mercado, além de completo, é

livre de oportunidadesde arbitragem.A prova do Teorema2.1 mostraque esta hipótese
adicionalpareceser muito razoável,visto que, se existissealguma distorção,como o nosso

mercado possui um número infinito de agentes, com certeza alguns perceberiam a
oportunidade, e a demanda por lucro sem risco geraria um número muito alto de vendas do
ativo que estivesse com o preço superior ao devido, puxando para baixo o preço deste até o
ponto em que não existisse mais nenhuma oportunidade de arbitragem.
O Teorema 2.1 e as hipóteses assumidas implicam que com base nos preços PBe Px
é possível avaliar qualquer ativo - inclusive o ativo Á que motivou toda a discussão efetuada

sobre precificação. Isto porque sempre será possível construir um ativo com fluxo de caixa
futuro exatamente igual ao do ativo a ser avaliado, já que os ativos B e R existem. Note que.
no caso do ativo Á, o agente que adquirisse Fo unidades do ativo B e FRunidades do ativo /?
estaria tendo, na prática, um retorno futuro exatamente igual ao do ativo A. Portanto, pelo
Teorema 2.1 , denotando como P..lo preço do ativo Á, temos que:
(2.1 .3)

P* = Pa X F',, + PX X f'.

Assim, o preço do investimento Á pode ser facilmente derivado de(2.1 .3), sendo igual

a 0.5629x/:, +0,2863xF..

Raciocínio análogo pode ser efetuado para se obter o preço
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justo de qualquer investimento em uma condição de incerteza. Note que não foi necessário
nenhum conhecimento sobre a probabilidade de ocorrência de algum cenário em particular
ou nenhuma hipótese sobre o perfil de aversão a risco dos investidores.

2.2. Um paradoxo interessante
O leitor deve, concluída a seção anterior, estar intrigado com a informaçãode que a
obtenção do preço de mercado de um determinadoativo não dependeda probabilidadede
ocorrência de um determinado cenário. Afinal, deixando o humor de lado, todo apostador
esportivo sabe que, no mundo real, uma aposta de que a Argentina não irá para a Copa do

Mundo é muito mais barata do que uma aposta de que ela irá para a Copa do Mundo,
exatamente por ser muito mais improvável que a Argentina não vá para a Copa do Mundos

Para esclarecero que, em um primeiro momento,pode parecer uma incorreção,
iniciaremos definindo um investidor racional.

DEF//V/Ç,402.4. Um investidor racional é aquele que prefere, fixado um nível de risco, mais
retorno a menos retornou e fixado um nível de retorno, menos risco a mais risco.

Vamos agora verificar que fatores podem afetar o valor que um investidor racional
aceitaria pagar pelos ativos B e R definidos na seção anterior:

> A chance de ocorrência de um determinado cenário em detrimento de outro:
claramente, se o cenário /i parece ser mais verossímil que o cenário R, então o

investidor racional estaria mais disposto a pagar mais por algo que terá algum
valor se o cenário B ocorrer do que pagar mais por algo que não terá valor
nenhum se o cenário B ocorrer. Note que os cenários da Figura l deixam implícito
que pelo menos há um consenso de que o cenário B é o mais provável de ocorrer,

já que, se ambos os cenários tivessem a mesma probabilidade de ocorrência, o
retorno esperado da bolsa de valores seria de 0,5x40qü+0.5x(--26%ü) = 7qü e

nenhum investidor racional iria investir na bolsa de valores, um investimentode
maior risco, uma vez que a taxa de juros garante sem risco um retorno de 17,75%

Por isso, quando calculamos os valores de PB e de PP obtivemos que o
investimento /J é mais caro que o investimento R.
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> O perfil de aversão a riscos do investidor: dois investidores podem ser racionais e
aversos a riscos, mas ambos podem ter perfis diferentes, ou seja, um ser mais
averso do que o outro. Um investidor mais idoso e já aposentado tem muito mais
medo de perder capital do que um investidor mais jovem, com mais tempo para

recupera-lo.O jovem não gosta de jogar o seu dinheiro fora (atenção: estamos
assumindo investidores racionaisl), mas aceita correr um pouco mais de riscos se
for convencido de que os retornos compensam. Portanto, para que o investidor

dose aceite adquirir um investimento mais arriscado, este tem que estar muito
mais barato do deveria estar para que o jovem aceite adquiri-lo, ou seja, ele vale

menos para o idoso do que para o jovem. O conceito de aversão a riscos é
facilmente ilustrado com o auxílio de curvas de utilidade', ilustradas na Figura 2

para o investidor jovem e o investidor idoso. Desta figura podemos notar duas
coisas: a primeira delas é que variações negativas de mesma magnitude no
consumo de ambos os investidores geram no investidor mais jovem uma variação
negativa em sua utilidade de menor magnitude do que a gerada no investidor

mais idososa segunda delas é que, para ambos os investidores,uma queda no
consumo tem um efeito muito mais drástico na utilidade dos mesmos do que um

aumento no consumo. Assim, se os cenários de aumento e de queda fossem
igualmente prováveis, o ativo que garantisse fluxo de caixa somente no cenário

de queda valeria mais do que o ativo que garantisse fluxo de caixa somente no
cenário de aumento.

O leitor deve se lembrar dos cursos básicos de contabilidade e matemática financeira,

nos quais ele foi ensinadoque, ao se avaliar se um investimentode fluxo de caixa
determinístico deve ser tomado ou não, ele deve especificar uma taxa de retorno aceitável e
verificar se a taxa interna de retorno implícita no fluxo de caixa deste investimento é maior ou

l

A utilidadeé um conceitona teoria económicaque buscaexpressaro quão valioso para um

investidor é um determinado nível de consumo. Acredita-se que a utilidade em função do consumo
para um investidor de comportamento padrão (racional e averso a riscos) é uma curva como a
descrita em Chourdakis [16] e ilustrada na Figura 2, crescente e côncava. mostrando que aumentos
no consumo não têm efeito proporcional na satisfação do investidor. com a magnitude deste efeito
sendo sempre menor do que a do aumento no consumo, apesar de, ao mesmo tempo, quedas no
consumo gerarem um efeito negativo na satisfação de magnitude sempre superior à da queda no
consumo. Isto é um pouco intuitivo. Normalmente não ficamos tão felizes quando ganhamos
R$1.000.00 quanto ficaríamos tristes se perdêssemos a mesma quantia.
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igual à taxa especificadaanteriormente. De fato, ao fazer isto, o leitor está utilizandoo seu
perfil de aversão a riscos para determinar o que é uma taxa de retorno aceitável.
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Além disso. se o leitor for confrontado com um investimento cujo fluxo de caixa não é
determinístico, ele fará o possível para conhecer o seu fluxo de caixa esperado, calculando a

média de algumas projeções e efetuando o cálculo da mesma maneira que para o fluxo
determinístico. Nesta parte do procedimento, além de seu julgamento subjetivo sobre o que
é uma taxa de retorno aceitável, ele está construindo cenários (as projeções) e utilizando as
probabilidades de ocorrência destes cenários.

Portanto, é razoável imaginar que todos os agentes do mercado, ao tentarem
preciflcar algo que está no mercado, irão, em uma primeira instância. seguir procedimentos

próximos aos citados nos parágrafos anteriores. Assim, não há como negar que tanto as
probabilidades reais de ocorrência dos cenários quanto o perfil de aversão a riscos de todos

os agentes do mercado impactam os preços PBe Px dos ativos B e R definidos na seção
anterior e, por conseqüêncía,o preço de qualquer ativo que seja negociado neste mercado.
No entanto, lembremos que, por hipótese, existem infinitos agentes no mercado e.

portanto, infinitos perfis de aversão a risco. Também lembremos que, por hipótese, a
verdadeira probabilidade de que um determinado cenário ocorra não é conhecida. Por fim,
lembremos que, se o mercado é completo e livre de arbitragem, os preços PPe Px são únicos

e bem definidos, a despeito desta infinidade de fatores conhecidos e desconhecidos que os
afetam, o que soa um tanto paradoxal.
O paradoxo até agora apresentado é esclarecido ao observarmos que os preços P/j e
Px podem ser decompostos da seguinte maneira:
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n/r&,

(2.2.1)

onde zB é a verdadeiraprobabilidadede ocorrência do cenário Z?e /zrBé o preço que um
agente pagaria para receber, livre de riscos, uma unidade de dinheiro sabendo qt/e na data
falara o cenãr/o que /M ocorrer é o cenár/o B (zR e //zxsão definidos analogamente).

É muito importante observarmos que, apesar de serem preços para se receber um
retorno livre de riscos, nem /lzae nem /}?Rserão necessariamente iguais ao preço do ativo K
da seção anterior (o título de renda fixa do governo federal). Estes preços são determinados
por cada agente e são intimamente ligados à função de utilidade do agente, sendo assim

ligados ao perfil de aversão a riscos do mesmo. Isto porque, conforme apresentado
anteriormente, a ocorrência de diferentes cenários tem diferentes impactos na função de
utilidade de um investidor racional. Lembremos que, olhando para os cenários da Figura l .
um investidor aceitaria pagar muito mais pelo direito de ter seu consumo assegurado na data
futura sabendo que a taxa de desemprego iria subir para 17% - e. portanto, a sua chance de

estar desempregado nesta data e precisar deste dinheiro seria maior - do que se ele
soubesse que na data futura a taxa de desemprego cairia para 8%.
Desta forma, concluímos que, em um mercado completo e livre de arbitragem, onde
todos os cenários futuros são conhecidos (ou pelo menos há um consenso sobre o conjunto

de cenáriospossíveis),
as reaisprobabilidades
de ocorrência
destescenáriose as
preferências dos agentes de fato afetam os preços dos ativos B e R definidos na seção
anterior. No entanto, tais favoresestão em uma condiçãode equilíbriotal que o preço de
mercado daqueles ativos não depende dos valores assumidospor estes fatores para um
determinado agente, não sendo assim necessário conhece-los para efetuar a precificação
daqueles ativos (e, portanto, para a precificação de qualquer ativo deste mercado).

2.3. O conceito de probabilidades neutras ao risco
Obsewe que, de(2.1 .3) e(2.2.1), podemosafirmar que:

l2.3.1)

P*= z,/lz, x Fn+z,ni~ x Fx = E']/}zxF].

Assim, como //í/te /lrpnão são necessariamenteiguais ao preço de um título de renda

fixa, a equação (2.3.1) deixa bem claro que o preço de mercadode um ativo não é
encontrado obtendo-seo valor presenteesperado do seu fluxo de caixa futuro. O preço de
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mercadode um ativo é o valor presente esperado de seu fluxo de caixa descontado por um
fator que depende do perfil de aversão a riscos do agente que o estiver precificando.

Vamos lembrarque, até o momento, nada da teoria discutida pode ser aplicada no
mundo real. Os ativos B e R definidos anteriormente não são obsewáveis, sendo apenas
ativos imaginários.A obtenção destes ativos seria impraticávelvisto que, no mundo real, o
número de cenários possíveis é muito grande, na verdade infinito. E mesmo que fosse
possível efetuar uma lista de cenários possíveis, a tarefa de precificação continuaria um
tanto complicada, pois teríamos que inferir nas probabilidades de ocorrência destes cenários
e no perfil de aversão a riscos do agente precificador

A equação (2.3.1) nos mostra como resolvermos este problema. Para isto, observe
que, para PKigual ao preço unitário do título de renda fixa, é válido que:
(2.3.2)

P, - -5-(PBX FB + PRX FR)= e(q, X &. +q* XFR),
A

R

P

com q, - -=- e q, - --J
A

X

Vamos agora observar alguns fatos importantes:
>

Pa + Px = & . Suponha que um agente decide comprar ao mesmo tempo os atívos

B e R. Como ele estará garantindo um fluxo de caixa de uma unidade de dinheiro
em qualquer cenário, ele estará montando uma carteira que gera o mesmo fluxo
de caixa que o ativo X'. Portanto, como o mercado é livre de arbitragem, segue
que o preço desta carteira é igual ao preço do ativo K;

)

q, +gx = 1, vistoque qB+qx =-;lf-+-!-L=-!-L=

)

q,>0

e q,>0,pois

Paço

1;

e Px>0, umavezque,pormais

improvávelque

seja a ocorrência de um cenário qualquer, ninguém em sã consciência entregaria
de graça (e muito menos pagaria para entregar) o direito de receber um fluxo de
caixa de uma unidade de dinheiro se este cenário ocorrerá
r

Se /' é a taxa de juros livre de risco expressa em termos anuais sob o conceito de

capitalização contínua, temos que Pk = é'''' , onde / é o tempo em anos entre a
data atual e a datafutura

Precificando um Ativo Qualquer

77

Com base nas três primeiras observações, concluímos que os valores qó e q, satisfazem os

requisitos necessários para serem chamados de probabilidades. Agregando a quarta
observação, teríamos a seguinte fórmula para o cálculo do preço justo de um investimento .4:

(2.3.3)

P.= e'''Eo]F]

onde 11'edenota a esperança com base nas probabilidades qõ e q, e F' é o fluxo de caixa
futuro do ativo,'l.
Note que só está correto obter o preço de mercado do nosso ativo .4 descontando o
seu fluxo de caixa esperado pela taxa de juros livre de risco se esta esperançafor calculada

com base em outras probabilidades-- e não as probabilidadesreais, as quais assumimos
serem desconhecidas. Estas novas probabilidades, além de não envolverem as
probabilidades reais, não envolvem nenhum perfil de aversão à riscos dos agentes, sendo
por este motivo chamadas de probabilidades neutras ao asco.

2.4. A necessidade de simplificação
Até o momento trabalhamos apenas com um conjunto de cenários possíveis composto por
apenas dois cenários, mas o leitor pode verificar que é fácil generalizar este conceito para

qualquer conjunto enumerável de cenários. Mesmo assim, no mundo real o conjunto de
cenários, ainda assumindo que este é conhecido por todos, normalmente não é nem mesmo
enumerável, sendo representadopor uma distribuição contínua de probabilidades.
O advento das probabilidades neutras ao risco resolve de maneira eficaz este

problema já que, mesmo quando os cenários são representadospor uma distribuição
contínua de probabilidades. é possível encontrar uma nova distribuição que faça o papel das

probabilidades neutras ao risco. E claro que esta nova distribuição tem que satisfazer alguns
requisitos matemáticos

para fazer este papel. Como ainda não apresentamos

muitas

definições matemáticas formais que farão parte deste trabalho, optamos por apresentar
estes requisitos no Anexo 2
Conhecer a distribuição das probabilidades neutras ao risco de /: não é suficiente
para garantir que sabemos resolver o problema de precificação. O cálculo da esperança

definida em (2.3.3) pode não ter uma solução analítica. Esta complicaçãopode surgir se
descobrirmos que a distribuição cuja esperança desejamos calcular possui uma forma
complicada, de difícil tratamento.

Preclfícando um Ativo Qualquer

Isto pode ocorrer mesmo se assumirmos que os retornos do ativo a ser precificado
seguem uma distribuição de fácil tratamento, como a distribuição normal. Devemos observar

que em todos os exemplos até o momento utilizamos um ativo com fluxo de caixa
uniperiódico(ou seja, com apenas dois estados de tempo, a data atual e a data futura) e
dependente apenas do cenário que se tornar real na data futura. No mundo dos derivativos,
sabemos que somente algumas opções com exercício do tipo europeu possuem um fluxo de
caixa desta forma.

As opções com exercício do tipo americano, por exemplo, geram um fluxo de caixa
que, apesar de ser pago em apenas um instante de tempo, não pode ser modelado de forma
uniperiódica porque ele pode ser gerado a qualquer momento entre a data atual e a data

futura, dependendoda trajetória que o preço do ativo base seguir entre estas datas. Isto
exige um modelo multiperiódico a tempo contínuo, o que é um grande fator de complicação
para o cálculo da esperança definida na fórmula (2.3.3).

Uma das saídas mais utilizadas pela comunidadede engenheirosfinanceiros no
cálculo da esperança acima para a precificação de uma opção é fazer uma simplificação do

modelo real para um modelo a tempo discreto e com um conjunto discreto de cenários.
Conhecida a distribuição das probabilidades neutras ao risco para a evolução do preço do

ativo base, quebra-seo intervalo de tempo em um númerosuficientementegrande de subintervalose simula-seum número grande de vezes as trajetóriasdo preço do ativo base e o
fluxo de caixa gerado pela opção em cada uma destas trajetórias, obtendo-seassim uma
distribuição empírica de probabilidades neutras ao risco para o fluxo de caixa futuro gerado
pela opção. A esperança então é calculada em cima desta distribuição empírica obtida.

A partir do momento que deixamos o mundo real e partimos para uma aproximação,

precisamos nos certificar de que esta aproximação funciona, ou seja, converge para o
resultado real. Adicionalmente, precisamos conhecer plenamente os fatores que garantem a
qualidade desta aproximação.

Até o momento lidamos apenas com a teoria de finanças por trás do problema prático
que queremos resolver. No entanto verificamos que é necessário agora nos recorrermos à
teoria matemática para resolvermos satisfatoriamente o nosso problema de finanças. Assim,

prosseguiremoso nosso texto apresentando em termos matemáticos o nosso problema
inicial, para posteriormente o resolvermos com todo o rigor matemático necessário.
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SIMULANDO TRAJETORIAS A TEMPO DISCRETO

3.1. Definindo a convergência desejada
Vamos começar apresentando o tipo de convergência desejada no nosso estudo. Para
apresentar este resultado, consideremos distintas trajetórias, em diferentes pontos, de
distintos passeios aleatórios:
(3.1.1)

onde xi/ é uma variável que vale l com probabilidade 0,5 e --l com probabilidade 0,5,./ é o
número da simulação e q é o número de passos da simulação ./. Para este exemplo, sem

perda de generalidade, vamos tomar j = 1, ..., 8. Assim, os valores de S,{; podem ser
entendidoscomo os pontos finais de oito passeios aleatórios de mesma distribuição para um
passo, mas cada um deles com um número diferente de passos.

No âmbito de finanças, também podemos interpretar S,Í,como a j-ésima simulação

do incrementototal no preço de um ativo após /z]passos, sendo que entre cada passo o
preço deste ativo pode aumentar em uma unidade de dinheiro entre um passo e outro com a
mesma probabilidade de que ele pode cair uma unidade de dinheiro. Chamaremos, apenas
neste capítulo, esta soma de retorno acumulado.

Cada passo pode ser entendido como um instante de tempo. Sendo assim,
estaríamos obtendo, em cada simulação j, o retorno acumulado do ativo ao final de /zj
instantes de tempo.

Vamos agora calcular a distribuição de probabilidades das simulações definidas em
(3.1.1). Para tal, consideremos:

(3.1.2)

Note que ):,' é uma variável que vale l com probabilidade 0.5 e 0 com probabilidade

E fato conhecido que
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(3.1.3)

BÍn(/zj,+)::> EÍS*j,]

- -L ;Var]S*],]

=:

e portanto

>.1(.x/
+ l)

J

[3.1
.4) :llt;}...l
=

2 i/z(/zj,-})-/zl
:+E[S,/,]
=O;Varas,Í,]
=n,

Como os pontos finais dos passeios definidos anteriormente possuem todos a mesma
média, podemos querer comparar estes valores e tentar chegar a alguma conclusão. No

entanto, note que os oito pontos finais provavelmenteestarão muito diferentesem escala
porque cada trajetória tem um comprimento diferente e, conforme apresentado em (3.1.4),
apesar de possuírem a mesma média, a variância do ponto final de um passeio aleatório

depende do número de passos ocorridos até este ponto. A Figura 3 apresenta uma
ilustração básica do que deve ter acontecido com os oito pontos definidos em (3.1.1)

Figura 3 Trajetóriüs definidas em (3 1 1)
5

O mais correto para comparar estas as trajetórias seria consideremos cada um dos
valores de:

l3.1.s)

S :K#/

=

,[ - r]s,í ]
rVrl/']S,Í ]
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para as oito trajetórias. Isto é equivalente a pegar os oito pontos finais e normaliza-los a um
número de passos comum.

A nossa intuição diz que estes valores convergem para algum ponto, já que todos
estarão na mesma escala e o Teorema Central do Limite diz que a soma normalizada de
variáveis aleatórias identicamente distribuídas converge sempre para alguma coisa quando
tomamos um número grande de variáveis na soma. Em outras palavras, a nossa intuição diz
que, para /z/ --> "
-+

a

-.> b
)
--> /z

com la -õl = la --cl = ... = Ig - /zl = O. No entanto, veremos que a nossa intuição está errada

e não é isto que ocorre. Observe a Figura 4.

Figura 4 As Trajetórias Definidas em(3.1 5)

D.5
Ü

8

-0.5

A Figura 4 ilustra os resultados obtidos em (3.1.5) para as 8 simulações, com /z/'s
crescentes e maiores que 100 (ou seja, suficientemente grandes para já ter ocorrido alguma

convergência).Neste gráfico, estão as trajetórias da soma, sendo que o último valor (no
ponto 100) é o valor das somas padronizadas por seus respectivos desvios padrão.
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Isto aconteceu porque, na verdade, a convergência esperada que aprendemos nos
teoremas básicos é outro tipo de convergência. Não há uma convergência para um único

ponto, e sim uma convergência para uma distribuição de probabilidade. Para entender
melhor, considere a região hachurada do gráfico apresentado na Figura 5. A convergência
que esperamos afirma que o número de passeios que terminam dentro desta região em
relação ao número total de passeios efetuados converge para o número de variáveis normais
padronizadas (ou seja, com esperança igual a O e variância igual a 1) selecionadas ao acaso

que estariam dentro da mesma região em relação ao número total destas variáveis, para um
número razoavelmente grande de passeios gerados. Em termos mais técnicos, a medida de
probabilidade dos passeios que terminam dentro desta região converge para a medida de
probabilidade das variáveis normais padronizadas dentro da mesma região.

Figura 5

Comparação entre a Normal e os passeios gerados

No nosso caso, em que temos apenas 8 passeios,era esperado que a fração de
passeios que caíssem dentro desta região fosse de O,1914, o que implicaria 1.5317 passeios

terminando dentro da região. Observa-se no gráfico dois passeios, o que é um número
razoavelmente próximo do esperado. Neste caso, dizemos que houve uma convergénc/a em
distribuição de probabilidades, ou s\mp\esmen\e convergência em distribuição.
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3.2. A convergência em distribuição definida para passeios aleatórios
Até o momentotrabalhou-seapenas com o ponto final da trajetóría, e concluiu-seque o
mesmo convergia em distribuição para uma variável aleatória normal. Vamos agora dar um

passo adiante, trabalhando com a trajetória inteira, ou seja, com toda a seqüência de
variáveis .xi/ que definem (3.1 .1) e não apenas com a sua síntese.

Para os leitores com pouca familiaridade na nomenclatura, esta seqüência pode ser

chamada de processo esrocásf/co. De fato, qualquer coleção de variáveis aleatórias
Indexadas recebe o mesmo nome. Um processo estocástico envolve um elemento aleatório
e um elemento temporal. No caso anterior, o tempo é definido pelo índice 1, sendo uma

variável inteira não negativa (tempo discreto). Não há problemas em definir o elemento
temporal como uma variável real não negativa, e no caso teríamos um modelo de tempo
contínuo.

Há um teoremaque afirma que a seqüênciade processosestocásticosdefinida
anteriormente também converge para um processo em comum, conhecido como processo
de W/Crer ou mov/mento l)rown/ano. O mot//mento Z)/own/anotambém é conhecido na física

como o movimento aleatório de partículas microscópicas suspensas em um fluido. A
definição matemática de um movimento l)ron'njano W(r)é dada por:
DEF7/V/Ç.403. 7. - Se W(r) é um movimento órown/ano, então:
>

W(O) = 0 , com probabilidade ll

)

W(r) é uma função contínua de r;

>

W(/+/z)--W(r) - ]V(O,/z),Vr 20,/z >0;e

r

) w(/,.,. )
Para 0Ér. Éf: É...Éf,.., }y(r:)--l,V(r.),W(/,)--W(r:), ,w(/,,,

sao

independentes

A convergência desejada é regida pelo teorema a seguir, ainda apresentado com um
menor rigor técnico, e cuja formulação foi atribuída a Donsker:
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TEOREMA 3, 1. Se\a S

j

é tal como definidoem (3.1.1) e seja W(/zf) um

movimento órownhno conforme a definição 3.1. Se n. -->.a. então S,Í, converge em
distribuição para W(n/)

A interpretação qualitativa do teorema acima é a seguinte: Suponha que ((f) é o
retorno acumulado de um ativo no tempo / (ou para os físicos, a posição de uma partícula no
tempo r). Se este retorno acumulado for sujeito a deslocamentosaleatórios e independentes

em sucessivas vezes f.,/z,... e os intervalos r.,rz--/t,r3 /z,... forem razoavelmente
pequenos,

os

retornos acumulados

resultantes

((r,),e(/:),...

irão

desempenhar

aproximadamente um movimento órowr?/ano.

3.3. Algumas contribuições do Teorema de Donsker
No capítulo introdutório citamos três métodos amplamente utilizados pelos
engenheiros financeiros para o cálculo do preço de mercado de uma opção. Voltando a
estes métodos, lembremos que Black & Scholes (1973) encontraram o preço Justo exato de
uma opção européia assumindo que o logaritmo da taxa de variação acumulada do preço do

ativo base seguia um movimento órown/ano. No entanto, mesmo com esta hipótese, o
cálculo se torna bastantecomplicado quando envolve outros fatores, como por exemplo a
possibilidade de exercício antecipado. A primeira contribuiçãodo Teorema 3.1 está em
garantir que, se a taxa de variação do preço do ativo base realmente seguir um movimento
órown/ar?o,a aproximação da trajetória do ativo base em uma árvore de cenários em tempo

contínuo (como a feita por Cox, Ross & Rubinstein (1979)),se construída com um número
razoavelmente grande de passos e com aberturas de mesma média e variância que as
assumidas na construção do modelo de tempo contínuo, irá convergir para um movimento

órown/ano, validando assim o método. Em outras palavras, os cálculos efetuados na árvore
a tempo discreto convergem para o valor exato que seria obtido com um modelo de Cálculo

Estocástico a tempo contínuo. Isto facilita a precificaçãode opções envolvendo exercício
antecipado, já que este fator pode ser lidado de forma razoavelmentesimples em um modelo
de amores, como veremos no decorrer deste trabalho.
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A segunda contribuição do Teorema 3.1, também muito útil para os agentes do
mercado, está em garantir que, se as variações percentuais que ocorrem nos preços de
mercado de um determinado ativo durante os diversos instantes de tempo realmente forem
independentese identicamente distribuídos, não está se errando muito ao se assumir que o
logaritmo da taxa de variação acumulada do preço deste mesmo ativo siga um movimento
brown/ano, principalmente se o nosso objetivo for inferir apenas nesta variação acumulada
decorridoum número razoável de instantes de tempo (e não em todo o processo estocástico
que define a variação acumulada). Um exemplo de situação onde só estamos interessados

no ponto final da trajetória é a precificaçãode uma opção européia padrão,já que o único
fator que afeta seu preço na data do exercício é o preço final do ativo base.

Esta segunda contribuiçãoé importantevisto que a premissade que um movimento
t)rown/ano rege a taxa de variação acumulada do preço de um ativo não é utilizada apenas
na derivação do modelo de Black & Scholes (1973). Ela também ainda vem sendo também

utilizada por muitas tesourarias, cujo pessoal normalmente não possui conhecimentoda
teoria estatística necessária para o uso de modelos mais sofisticados, ou então
simplesmente não dispõe do tempo necessário para se dedicar à construção destes
modelos. Um exemplo de uso desta premissa é o cálculo do conhecido Va/ueaf R/sk (V@R)
paramétrico, o qual indica, com um determinado nível de confiança, qual o pior resultado que

um montante aplicado em ativos com risco pode obter em um intervalo de tempo. O leitor
que desejar conhecer esta aplicação é encorajado a consultar Jorion (1997).

Uma outra aplicação desta segunda contribuição do Teorema de Donsker está na

definiçãode mercadoeficiente,que será passadaao leitor nas própriaspalavrasde um
distinto estudioso da teoria de eficiência de mercados (Fama (1964)), que em seu trabalho
afirma:

DEF//V/ç,40 3.2. "Um mercado 'eficiente' é definido com um mercado onde há um numero

suficientemente grande de investidores racionais e buscadores de lucro, competindo
ativamente, cada um tentando prever futuros valores de mercado de ativos individuais,

sendo que as informaçõesatuais importantesestão livrementedisponíveisa todos os
participantes. Neste mercado, a competição entre os muitos participantes inteligentes levará
a uma situação onde, a qualquer ponto no tempo, os preços atuais dos ativos refletirão todos
os efeitos de informações baseadas em eventos que já aconteceram ou em eventos que, no
momento da avaliação, o mercado espera que ocorra no futuro. Em outras palavras, em um
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mercado eficiente a qualquer ponto no tempo o preço de mercado de um ativo será uma boa
estimativa de seu valor intrínseco."

Lembremos que, em qualquer mercado, são as informações disponíveis sobre um
ativo com risco que guiam os preços de mercado deste, pois são com base naquelas que os

agentesprojetamseus cenáriosfuturos para o fluxo de caixa do mesmo. Por exemplo, a
chegada da informação de que houve uma descoberta de um novo poço de petróleo no Rio
de Janeiro irá instantaneamente deslocar o preço da ação da Petrobrás para cima, visto que

os agentes irão projetar maiores lucros para esta empresa, o que a fará um ativo de maior
valor
No entanto, em um mercado eficiente, apenas novas informações irão guiar os
preços dos ativos negociados neste mercado, já que, a qualquer momento, todas as
informações disponíveis neste momento estão refletidas nestes preços do momento.
Portanto, se a chegada de novas informações for algo realmente aleatório, então os preços
dos ativos também sofrerão deslocamentos aleatórios.
Da mesma forma, com base no Teorema de Donsker, poderemos afirmar que, se as

novas informações, além de se tornarem disponíveis de maneira aleatória, forem
independentesentre si e identicamentedistribuídas:, os preços dos ativos em um mercado
eficiente convergirão para um movimento órown/ano.

O debate sobre mercados eficientes resultou em centenas ou até milhares de estudos
empíricos com a intenção de determinar se os mercados de fato são eficientes. Muitos
investidores de pouca experiência no mercado são surpreendidos ao aprender que há uma
quantidade alarmante de evidências suportando estas hipóteses

: O termo "informações identicamente distribuídas" pode ser interpretado como informações que

possuem a mesma distribuição de probabilidade para o impacto que elas gerarão no preço dos ativos
no mercado em geral. Por exemplo, se as novas informaçõesforem sempre de mesma relevância
para o mercado, ou de graus de relevância parecidos. elas satisfarão a definição de informações
identicamente distribuídas". No entanto, se o processo da chegada de novas informações for
constituído por informações de pequeno grau de relevância para o mercado (por exemplo,
informações que afetam apenas algumas empresas e/ou setores individualmente) misturadas com
uma quantidade esporádica de outras informações mais fortes como, por exemplo, a ocorrência de um
ataque terrorista em uma grande economia(ou seja, algo de forte impacto no mercado como um
todo), não será possível afirmar que estas informações foram "identicamente distribuídas'
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Os fatos expostos nesta seção nos levam a estudar mais a fundo a convergência
verificada no Teorema de Donsker, cuja prova envolverá conceitos avançados de topologia e
teoria da medida, sendo o objetivo dos nossos próximos dois capítulos. Acreditamos que o

pleno entendimento destes dois capítulos permitirá ao leitor não apenas conhecer as
situações onde este teorema é válido, podendo aplica-lo de forma proficiente em seus

problemas financeiros, como também entender outras definições matemáticas muito
importantes, as quais também são utilizadas em uma gama de aplicações práticas que vai
muito além da teoria de precificação de opções.
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A TEORIA DE CONVERGÊNCIA FRACA EM R"

Uma definição matemática mas ainda não muito formal para a convergência em distribuição

de uma sequênciade variáveis aleatóriasse baseia em dizer que, se X.,i= 1,2,3...são
variáveis aleatórias com valores reais e respectivas funções de distribuição de probabilidade

rl,i=i,2,3... e X; converge
em distribuição
para X conformeí-+m, temosque
e(x) --> F'(x) conforme

1 -+ m , para todos os valores de x onde F' é contínua.

Tal convergência, como implícito no nome, envolve apenas as distribuições das
variáveis aleatórias. Isto significa que uma variável pode convergir em distribuição para outra
que não precisa nem mesmo estar no mesmo espaço de probabilidade, ou seja, ser definida
pelo mesmo experimento aleatório. Isto difere um pouco de outros modelos de convergência
conhecidos.

Outra maneira, mais formal, de definir o mesmo tipo de convergência,reside em
defini-la a partir de medidas de probabilidade. Antes de efetuar tal definição, é necessário
apresentar alguns conceitos teóricos.
Os termos "medida", "mensurável", etc. possuem definições precisas e extremamente

técnicas na teoria da medida, envolvendo anéis e outros conceitos mais complexos como aálgebras. Por estar fora do escopo deste trabalho estudar a teoria da medida, em alguns
momentos trabalharemos com estes conceitos de maneira mais informal, deixando para o
leitor que busca maior formalidade o livro de Rao (1987) como referência bibliográfica.

Adicionalmente, caso o leitor deseje conhecer de uma maneira mais profunda outros
conceitos básicos, sugerimos que o mesmo consulte Mood, Graybill & Boes (1974) e
Munkres (2000).

4.1. Definições formais de convergência

Um modelomatemáticopara um fenómenode realizaçãoaleatóriadeve refletiras
concepções intuitivas atribuídas à probabilidade de ocorrência deste fenómeno e outros
conceitos ligados a ela. Uma das concepções intuitivas com a qual trabalhamos desde o
ensino fundamental diz que a probabilidade deve ser adltiva: se não é possível que dois
eventos A e B aconteçam ao mesmo tempo, ou seja, se eles não possuem interseção, então
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a probabilidadede que se aconteça o evento Á ou o evento B deve ser igual à soma das
probabilidades de ocorrência de ,4 e de Z?.

Outra concepção intuitiva diz que a probabilidade de que nada aconteça tem que ser
igual a zero; ao mesmo tempo, a probabilidade de que aconteça qualquer coisa tem que ser
igual a um. Por fim, uma outra concepção intuitiva diz que a probabilidade de que o evento Á
não aconteça é igual à probabilidade de que qualquer coisa aconteça com exceção de A, ou
seja, um menos a probabilidadede ocorrer o evento Á.

Estas três concepções implicam toda a definição de um modelo matemático de
probabilidades de ocorrência de fenómenos aleatórios para uma coleção de subconjuntos de

um conjunto completo (correspondenteao evento "acontecerqualquer coisa") se este for
fechado em relação às operações de união, interseção e complemento e contiver os
conjuntos vazio (o evento "nada acontecer") e também o próprio conjunto completo.

Para tornar a discussão um pouco mais precisa, apresentamosuma definição
matemática para o significado do conjunto completo a que nos referimos, o qual doravante
será denominado de espaço amostral:

[)EF//V/ç,40 4. 7. - O conjunto Q é chamado de espaço amostrar se este possui todos os
possíveis resultadospara um possível experimento aleatório. Por exemplo, o experimento de

se lançar um dado possui como seu espaço amostral o conjunto Q=Í1,2,3,4,5,6}. O
conjunto total de cenários possíveis apresentado no segundo capítulo também é um exemplo

de espaço amostral.
Também é importante definirmos o significado do conceito de fechado em relação a

operações com conjuntos. Para isso, definimos de forma mais precisa a coleção de
subconjuntos do espaço amostral que estamos interessadosem estudar.
DEF//V/ÇÁ0 4.2. -- Seja Q um conjunto e E uma coleção de subconjuntos de Q. Chamamos
E de a-álgebra sobre Q se E possui as seguintes propriedades:
r

O espaço amostral (Q) pertence a E;

r

Se o conjunto E pertence a EI então o complemento de E também pertence a EI

r

Se E,, E:,... é uma seqüência em E então sua união enumerável também está em
E
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A exigênciade que a coleção de subconjuntosdo espaço amostrarseja fechada com

relaçãoà uniãoenumerávelé feita para atendera necessidadepráticade estudar a
probabilidadede limites de eventos. No caso do nosso estudo, essa necessidade surge no
objetivo de aproximar a probabilidade de um certo evento envolvendo um processo em
tempo contínuo por probabilidades de eventos envolvendo processos em tempo discreto. E
claro que para poder formalizar qualquer afirmação que envolve, por exemplo, o conceito de

limite, precisamosque a probabilidadepossa ser atribuídanão somentea cada conjunto da
seqüência como também ao conjunto limite desta seqüência.

As considerações apresentadas no parágrafo anterior fazem com que o modelo
matemático com o qual iremos trabalhar envolva a coleção de subconjuntos que forme uma

a-álgebra sobre o espaço amostral. Além disso, permite que uma probabilidade esteja
definida para todos os conjuntos de tal coleção.

Durante o nosso trabalho não estaremos trabalhando com espaços amostrais de
estruturas completamente genéricas. O espaço amostral com que trabalharemos tem uma
propriedade especial, a qual nos permite definir uma nova estrutura matemática, conhecida
pelo nome de espaço métrico. A definição formal de espaço métrico é dada a seguir:

DEF/N/ÇÁ0 4.3. -- Seja Q um conjunto e d uma função tal que, para quaisquer elementos
x,y c Q temos que d(.r,y) c %* . Chamamos o espaço S = (Q,d) de espaço métrico e a
função d de métrica.

A idéia desta definição é simples: se para o conjunto Q é possívelmedir a distância
entre dois elementos quaisquer do mesmo, o par composto pelo conjunto e pela função em
questão é chamado de espaço métrico. A métrica acima apresentada, apesar de parecer um
tanto artificial e desnecessária, será importante para a definição do conceito de continuidade

de uma função, o qual será muito utilizado no próximo capítulo. Além disso, nos espaços
métricos de interesse estaremos focados em estudar uma a-álgebra sobre o mesmo que é
construída de maneira especial. A métrica, apesar de não ser essencialmente necessária
para a construção desta a-álgebra, nos auxiliará nesta tarefa. Para tal, considere a seguinte
definição de conjunto aberto:
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DEF//V/çÁ0 4.4. - Seja ç um subconjunto de um espaço métrico. Dizemos que ç é aberto
se para cada ponto x de ç é possível definir uma vizinhança de x (ou seja, um conjunto de
pontos y tais que d(.r,y)<cpara algum e) cujos pontos da mesma também estejam em ç (a
vizinhança definida neste parágrafo também é conhecida como bola aberta de raio e).

A a-álgebra de nosso interesse é definida com base nos conjuntos abertos. conforme
definido a seguir:

DEF//V/ç,Ã04.5. -- Seja (Q,d) um espaço métrico. Considere a menor a-álgebra que
contenha todas as bolas abertas de Q. Denominamos esta por a-álgebra de Borel sobre Q.

O conceito de "menor a-álgebra" está relacionado ao sentido de inclusão. O leitor

deve observar que, para uma dada coleção de subconjuntos de Q, existem diversas aálgebras que contenham esta coleção. Assim, a menor a-álgebra que contenha a coleção de
interesse é definida como a coleção de subconjuntos Á de Q tais que ,4 pertence a cada uma

das diversas a-álgebras que contenham a coleção em questão. Em outras palavras, a menor
a-álgebra que contenha uma dada coleção é obtida pela interseção de todas as a-álgebras
que contenham tal coleção.

Até o momento citamos várias vezes que iremos atribuir probabilidades a eventos,
mas sem dar a definição formal de probabilidade para o nosso modelo matemático. Com

base nas primeirasdefiniçõesdeste capítulo, podemosagora definir uma medida de
probabilidade como segue:

DEF7/V/ÇÂ04.6. - Suponha que temos um experimento aleatório, com espaço amostrar Q.
Uma medida de probabilidade P é uma função de valores reais definida em uma a-álgebra E
que satisfaz os seguintes axiomas:

>/'(Á)

é não negativa para qualquer evento Ac :l

> Se A;,/ = 1,2,... é uma coleção enumerável de elementos disjuntos dois a dois,
então:

p U,\ l- :p(J,);
1. 2
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)' P(Q)

l (e portanto, do axioma anterior, temos que P(O)

0)

Se a função P não satisfizer apenas a exigência de que P'(Q) = 1, ainda poderemos

dizer que esta função é uma med/dn. Neste caso, P((2) poderá assumir qualquer valor,
inclusive + .o , como na medida de Lebesgue para o conjunto dos números reais.
Após definirmos todos os elementos

básicos do nosso modelo matemático,

precisamosdefinir as ferramentas a serem utilizadas nos cálculos envolvidos neste modelo.
O conceito de /nfegra/ de R/emana é bastante utilizado em cálculo e estatística básica. Como
ilustrado na Figura 6, ao calcular a integral de Riemann de uma função em um intervalo,

estamos particionando o mesmo em diversos sub-intervalos de comprimento infinitesimal dx

e somandoas diversasáreas abaixo da curva da função, obtidas pelo produto do valor da

funçãopelocomprimento
do intervalo,ou seja, ./(x)dx. O particionamento
é feito no
domínio da função.

f:igura 6 - Integral de Riemann

Todavia o comportamento da integral de Riemann quando se deseja trabalhar com
teoremas limite ou com determinadas funções é difícil de analisar, sendo em alguns casos
nem mesmo definido. Este tipo de análise é de vital importância quando trabalhamos com

séries de Fourier, transformadas ou mesmo em outros casos de estatística avançada.

A Teoria de Convergência Fraca em 'R"

33

Destarte, a /nfegra/ de Leóesgue foi definida de modo um pouco diferente, mais fácil de
calcular, para viabilizar estas situações.

Conforme ilustrado na Figura 7, ao calcular uma integral de Lebesgue de uma função
sobre um intervalo, estamos particionando a imagem da função neste intervalo em diversas
partes de comprimento infinitesimal onde, para cada parte, a função tem aproximadamenteo
mesmo valor. Para cada uma destas partes da imagem encontramos o sub-intervalo

correspondente do domínio da função e calculamos o seu comprimento. O valor da integral

será a soma das diversas áreas obtidas com o produto do comprimento do intervalo pelo

valordafunção nesteintervalo.

Figura 7-lntegralde Lebesgue

sub-intervalos que não necessariamente
têm o mesmo comprimento

A integral de Lebesgue pode ter o seu conceito generalizado, podendo ser calculada
sobre não só um intervalo como também sobre mas com qualquer subconjunto do domínio

da função -- na verdade sobre qualquer espaço Além disso, não é necessário usarmos
sempre o comprimento do intervalo para o cálculo da integral. De fato, qualquer medida pode
ser utilizada para o cálculo da integral de Lebesgue.

A notação utilizada para uma integral de Lebesgue de uma função .f, sobre um
espaço Q utilizando uma medida P é:

34
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Pelas figuras anteriores fica evidente que, se o espaço for um intervalo nos reais e a
medida for o comprimento.as integrais de Riemann e de Lebesgue coincidem. No entanto,

isto só é válido para funções contínuas. No caso de outras funções, nem sempre isto é
válido, como veremos no exemplo a seguir.
Considere.P(.r), para .r real, definida como:

x c tl't'acioliats
(4.1.1)

.f * (x) =

0

se

X C /'aCZ0/2aZS

Figura 8 - Gráfico da função f''

Para estafunção,

f*(x)dx

não é definido

0

Mas, tomando Q=]O,l] e P o comprimento do intervalo, temos que:

lr*ap
Q

Esta diferença se deve ao fato de a definição formal da integral de Riemann rezar
que, particionandoo intewalo de integração em diversosintervalos l.r.,.r;...) de comprimento
infinitesimal como apresentado na Figura 9. temos que
(4.1.2)

./' * (a. )l.r.

.l,l-->1./'* (.t)dr

para qualquer a. c l.t,,.r...), independente da escolha dos a. 's.
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Figura 9 Integral de Riemann de f''

an-l

No entanto, neste caso se escolhermos todos os a;'s irracionais, a soma definida em
(4.1.2) converge para 1, e se escolhermos todos os cr.'s racionais, a soma converge para O.

Desta forma, não há convergência independente da escolha e portanto a Integral de
Riemann não é definida.

Para o cálculo da integral de Lebesgue, particionamosa imagemda função, que no
caso é o conjunto formado pelos pontos {0, 1}. O valor da integral será
J./' + dp = o'/']úo :/*(o)

Q

- o]+ ]' P]o : ./' +(o) - i] -

= 1. P [ todos os pontos irracionais do intervalo [0;1)] = 1

A integral de Lebesgue será útil para definirmos a convergência que desejamos
estudar no nosso modelo matemático. conforme apresentado a seguir:

DEF/N/ç,40 4.7. -- Seja S::(Q.(/)um espaço métrico e P é uma medida de probabilidade
definida em (Q,E). onde E é a a-álgebra

de Borel sobre Q (tomando a métrica í/ para a

obtenção das bolas abertas). Dizemos que uma seqüência de medidas de probabilidade P,
converge fracamente para P se:
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/ae, -,
S

1./UP
S

para toda função/limitada. contínua e real em S. Também podemos denotar que e. ::> P

A notação .l/aP na verdade significa jnld/' , lembrandoque a métrica d determina

E, na qual, por sua vez esta definidaa medidaP. No entanto,a partir deste ponto
utilizaremos para esta integral a notação .LJaP apenas para mantê-la uniforme com a
encontrada na literatura, em particular com os livros de Billingsley (1968) e Billingsley (1999).

Vamos agora definir todo o "ambiente de trabalho" do modelo matemático. Este
ambiente também é conhecido como espaço de probabilidade e utiliza todas as definições
dadas anteriormente:

DEF//V/Ç,Ã0 4.8. -- Um espaço de probaó///dado é uma tripla (Q, E, P) onde Q é um conjunto,
E é uma a-álgebra sobre Q e P uma medida de probabilidade sobre E.

Este conceito pode ser visualizado melhor considerando o espaço de probabilidade
associado ao lançamento de uma moeda justa. Neste caso, temos que:
>

Q

>

E = {@,{H},{T},{H,r} } ; e

> pé umafunçãota]que p]p] =o,p]{/í]]

= pllrll=

,1,<,PtlH,rll =l

Os conceitos de variável aleatória e distribuição de probabilidades estudados nos
cursos de estatística básica também devem ser redefinidos para a nossa linguagem formal.
Apresentamos nas próximas definições estes conceitos.

DEF//V/ç,404.9. -- Seja X um mapeamentode um espaço de probabilidade((2'. E*, (2) em
um espaço métrico S=(Q,(/).Se este mapeamento é mensurãv'e/,ou seja, X'(Á)c E* para

todo ÁC S (e portanto Q[,r'(À)] é definido),então X é um e/emenfoa/eafór/o.Além disso.
tomando (/ como a distância euclidiana, se S = $J{', diz-se que X é uma vadãu'e/a/ea/órfã e
para S = S)t' diz-se que X é um valor a/eafórfo.
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Voltemos ao exemplo do espaço de probabilidade associado ao lançamento de uma
moeda justa. Se definirmos o mapeamento X deste espaço aos reais correspondente a

11 s-e cara--H
10 se coroíz
--7

(4.1.3)

x =q

temos que X definido em (4.1.3) é uma variável aleatória.

DEF//V/çÁ0 4. 70. -- Seja S=(Q,d) um espaço métrico, E a a-álgebra de Borel sobre Q e X um

elemento aleatório definido pelo mapeamento do espaço de probabilidade (Q', E*, <2) no
espaço métrico S. A distribuição de X é a medida /' definida em (S, E) tal que, para todo
,4c E, /'[.41=Qt.r'(Á)].

Em nosso exemplo do lançamento de uma moeda justa, a distribuição de X é a
medida P ta[ que P(o : x(o):

o) - p]Íx]]

= ,1,'Í e P(o : x(o)

- ]) : p]Ír]]

= ,1,{

Após as diversas definições dadas anteriormente, estamos aptos para definir a
convergência em distribuição de variáveis aleatórias a partir de medidas de probabilidade.

DEF/N/Ç40 4. 77. -- Uma seqüência de elementos aleatórios {.Xln}converge em d/sfdóc//ção

para o elemento aleatório X se as distribuições {P«}de {.X.} convergem fracamente para a
distribuição P de .X. Denotamosesta convergência por Xn ---.e--.>X.

O leitor pode notar que a convergênciaem distribuiçãoé um caso particular de
convergência fraca. Um exemplo intuitivo da definição de convergência em distribuição dada
acima é o mesmo que o dado ao final da Seção 3.1. Além deste tipo de convergência,
durante o decorrer do capítulo utilizaremos outro conceito, definido a seguir.

DEF:/N/Ç40 4. í2. -- Para um elemento aleatório a de um espaço métrico S=(Q.ía, se

P[(/(X,..a) 2 e]

"''

>0

para todo f positivo, temos que X,,conta'ergoem prol)aó///dada para a, escrevendo:
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A idéia central da convergência em probabilidade é que, para qualquer € positivo, é
possível achar um certo valor de /z tal que, a partir deste valor, a probabilidade de termos um
valor de X,.superior a apeou inferior a a+Ctende a zero.
Podemos visualizar facilmente esta definição tomando X,,como a seguinte seqtlência
de variáveis aleatórias:

X,, - N(0,-=)
/z

(4.1.4)

Conforme /z aumenta, a variância de X,. é reduzida, apesar da média continuar a
mesma. Para esta sequência, X/ é uma variável normal de média igual a zero e desvio
padrão igual a três, X2é uma variável normal de mesma média, mas com desvio padrão igual
a um e meio e assim por diante. Assim, quanto maior o valor de /t, mais centrada em torno

de sua médiaé a distribuiçãode X«.
Tomemos a igual a zero e € igual a 0,9. Para /zigual a dois, temos que
P[d(X,.,a) » e] = PtlX: - 012 0,9] - 0,55

Já para /z igual a oito, temos que:

P[d(X,,,a) 2 e] =/'tlX* - 01à 0,9] = 0,016
Enquanto que para /zigual quinze, verificamos que:

P[d(X,.,a) 2 e] - P]lX.s -q 2 0,9] É IO's
A Figura 10 ilustra este conceito. Nesta figura, temos um gráfico de cinco realizações
aleatórias de X,,,para /zvariando de l a 8. As realizações obtidas são plotadas em função de
/z. O interva]o da ]inha ponti]hada é [-0,910,9].

6

Figura 10 - Exemplo de Convergência em
Probabilidade

Xn '

S

4

?

'1

E

Í
'1

4

6
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4.2. Conceitos iniciais importantes de topologia
As demonstrações dos teoremas das próximas seções exige um conhecimento prévio de

topologia comum a quase todas as hipóteses assumidas. Definições específicas a um
teorema em particular não serão apresentadas nesta seção, sendo apresentadas apenas
quando forem necessárias. Estas definições também podem ser encontradas nos trabalhos
de Munkres(2000), Billingsley(1 968) e Billingsley(1999). Visto que o escopo deste trabalho

está limitado a espaços métricos, as definições serão focadas a este tipo de estrutura,
embora na matemática teórica formal estas definições sejam mais abrangentes.

DEF//V/ç,Ã04.73. - Seja y um subconjuntode S. Uma coleção C=lC,}:..:...de
subconjuntos de S é uma col)educa de r se y c UC, . Se todos os subconjuntos desta
1.2

coleção são abertos, então dizemos que esta coleção é uma cozedura azeda de r. Uma
suócoóeNura da cobertura C é uma coleção de subconjuntos de C que também é cobertura

de y

Figura ll

llustraçÉâode uma cobertura
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Umexemplo
de cobertura
é dadona Figura11. Tomando3
S=S)t!e y igualao
primeiro quadrante, temos que os conjuntos
l(x,y)c

R: :x2 0,y21}

e C. ={(x,y)c

C. ={(.x,y)c%:

%: :x+y2

:.là--l,O$1y$1},

C: =

2,.x 2 0,y2 0} formam uma cobertura

de r. A área em azul na figura correspondeao conjunto r. A área com listras verticais
engloba o conjunto C. , a área com listras transversais engloba o conjunto C: e a área com

listras horizontaisenglobao conjuntoc3. Note que a área da união destestrês conjuntos
;cobre" a área do conjunto r.

Além disso, é possível verificar que Ci, C! e C3"cobrem" y com folga. Mesmo que
retirarmos o conjunto C3da cobertura ainda poderemos com os conjuntos Ct e Cz"cobrir" a
área de y e, desta forma, temos que Ct e C2formam uma suócoóedura de CI, Cze C3.

Outras definições de propriedades de conjuntos importantes para o nosso modelo
matemático são dadas a seguir:

DEF://V/ÇÁ04.74. - Um subconjunto Á de um espaço S é denso se o único subconjunto
fechado de S contendo ,4 é o próprio S. Isto também significa que o fecho de Á é S.
Em outras palavras .4 é denso em S se qualquer ponto de S pode ser aproximado por

um ponto de .4 com qualquer nível de precisão. Um exemplo clássico de um subconjunto
denso é o conjunto dos números racionais, que é denso nos reais.

DEF//V/çÂ0 4.75. - Um espaço S é dito separava/ se ele contém um subconjunto denso e
enumerável.

Informalmente, podemos dizer que um espaço é separável se for possível construir

uma lista de elementos deste espaço suficiente para aproximar qualquer elemento do

3 Como já apresentado, para que um espaço métrico seja bem definido, além do conjunto devemos
citar a métrica entre estes elementos. No caso de $1t", habitualmente omite-se a referência à métrica.
deixando

implícito que a função em questão é (/ =1.t -- \l = .\l}.';.

(-l.

\. ): . Doravante, ao se omitir

a métrica e os conjuntos em questão forem os reais e/ou os racionais, deve-se entender que a métrica

em questão é a padrãosupracitada,ou seja. a igualdade S= i)t: deve ser entendidacomo S=(i)t: .(/)
Novamente, esta simplificaçãona notação tem o objetivo de torna-la mais uniforme com a
apresentada nos livros de Billlngsley(1968) e Billingsley(1999).
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mesmo com a precisãoque for desejada. Esta definição não é multo restritivasde fato, a
maioria dos espaços que conhecemos são separáveis. 9t" é separável, visto que possui um
subconjunto denso e enumerável -- os racionais.

DEF//V/ç;,40

(4.2.1)

4. 76. -- Uma seqüência

{x.. } é dita fundamenta/ou

de Cauchy se

sup d(x. ,.r/) -->,.0

Conforme ilustrado na Figura 12, uma seqüência com esta propriedade é uma
seqüência que converge para algum ponto. No caso da ilustração, a seqüência converge
para o ponto x'. Esta tipo de seqüência já é bastante comum ao leitor de maior familiaridade

com cálculo.

Figura 12 Exemplo de sequênciade Cauchy

DEF//V/ç,40 4. 77. -- Um espaço S é dito como/efo se qualquer seqüência de Cauchy em S
tem seu limite em S, ou seja, converge para um ponto de S.
Os racionais são um exemplo de um espaço que não é completo. Para verificar isto
tomemos como exemplo a conhecida série de Gregory e Leibniz:
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(4.2.2)
-''----'

.-«:
''" 4E-Ç:]2=.
f:Í 2k--1. -..!+!.-+
1 3 5 7 ' 11

Apesar da série definida em (4.2.2) apenas assumir valores racionais, é fato
conhecidoque esta série convergepara n, que não é racional. Portanto,temos que os
racionais não são um conjunto completo.

Intuitivamente podemos interpretar um espaço completo como um espaço tal que se
andarmos por pontos deste conjunto nunca poderemos convergir a um "buraco", mas sim a
um elemento do próprio conjunto. Entre dois números racionais sempre existirá um "buraco"

correspondentea um número irracional. Por esta razão eles não são um conjunto completo.
Como exemplo de conjunto completo temos os reais.

Todavia é importante salientar que a definição dada anteriormente depende
fortemente da métrica definida para o espaço. Assim, um espaço métrico pode ser completo
para uma métrica e não o ser para outra. Por exemplo, o espaço S= SRé completo para a
métrica padrão, enquanto que para a métrica:
(4.2.3)

este espaço não é mais completo. Para ver isso, basta tomar a seqüência:

(4.2.4)

.x,.= /z

para a qual, é fácil verificarque, quando/z tende ao infinito, a condiçãodada em (4.2.1)

passaa ser válida, ou seja, a distânciadefinida em (4.2.3)calculadaentre dois pontos
"próximos"tende a zero. No entanto, também é fácil verificar que esta seqüência não tem
limite em S. Mais precisamente, esta seqüência não possui limite.

Uma propriedade semelhante é definida a seguir. Tal propriedade não depende mais
da métrica, apesar de ser mais restritiva.

DEF//V/ç,40 4. 78. - Um espaço S é dito compacto se toda cobertura aberta de S possui uma
subcoberturafinita.

Em outras palavras, um espaço é compacto se ele for "pequeno"em um certo sentido
e se ele contiver todos os seus pontos limites. As propriedadesde compacto e completo são
relacionáveis. Isto porque se S é completo e existe um conjunto finito de pontos PÁ=1.xx.}
tal
que para todo c positivo

e para todo .\- em S sempre

há um elemento

de Px com (/(.\.-tx)<c
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então pelo menos o fecho de S é compacto (Hofmann (2004». Por isto que em %" um
subespaço é compacto se o mesmo for fechado e limitado, como a Figura 13 ilustra para S)i'

com a métrica padrão. O fato deste conjunto ser fechado garante que ele continua completo
e o fato dele ser limitado garante que ele é equivalente à união de um número finito de bolas

abertasde centros {x*} e raio e, já que S)t" é separável. Esta união faria o papel da
subcobertura da definição.

Figura 13 - Conjunto compacto

4.3. A convergência fraca em espaços métricos
Nosso objetivo nesta seção é estudar detalhadamente o conceito de convergência fraca,
para no capítulo posterior demonstrarmos o Teorema 3.1. Para tanto, durante o resto do
presente capítulo vamos utilizar a seguinte notação:
)'

S=(Q,d) é um espaço métrico, e d é sempre uma distância (ou métrica)l

,k E é a a-álgebra de Borel em SI e
)'

(íl) , E, /') é um espaço

de probabilidade,

onde

Q é o espaço

amostral,

E é uma

a-álgebra sobre Q e P uma medida de probabilidade sobre E.

Também no decorrer deste capítulo, iremos sempre assumir que S é separável e
completo, embora parte dos teoremas a serem demonstrados valha mesmo que a hipótese

assumida sobre S não seja válida. Quando for necessária alguma propriedade mais
restritiva. esta será apresentada no enunciado do teorema a ser demonstrado.

Teorema 4. 7. Para todo ,4 c E e f> 0 existe um conjunto fechado f e um conjunto aberto G
tal que f c Ac G e P(G-f)<e,

onde Pé uma medida de probabilidadeem(S, E).
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Prova.Vamos primeiro consideraro caso em que Á é fechado. Seja x um elementode S e
d(x, Á) a distância entre xo .4.Agora tome F = A e G=]x :d(x,A) < õ]. Neste caso, temos

que G tende a F quando atende a zero, ou seja, G--F J, O conforme õ L O. Assim, da
definição de probabilidade (Definição 4.6), temos que P(G--/')

J,o conforme õ J, O. Em

outras palavras, para qualquer valor de € será possível encontrar um .5tal que P(G -- r') < €

Considere agora a classe I' dos conjuntos ,4 tais que sempre exista um conjunto
fechado F e um conjunto aberto G tal que F c .4 c G e P(G -- F)< € (ou seja, a classe dos
conjuntos onde a propriedade deste teorema é satisfeita). Note que:

1) A união finita de elementos de I' está em r. Para verificar este fato, tome os

conjuntos ,\.cl',

F,, fechados e G« abertos tais que 4.c4.cG,.

e

p(c«--e.)< c/2"'' , e seja F =U,,.,..,rl., com «. tal que PQU,,e.--r')<c/2.
Para G = U,.C,. , temos que F c U,.4: c G . Além disso.

p(c

pQU,.c,.-U,,e. --U,.e. -

« pQU.c,. -U,. e. )-- ./2 ' púU,,[c.

r)«
])-- ./2 '

}'. P(G,, - e. )+ e/2 = IEI,,.e/2""' + e/2 = e/2 + e/4 + e/8 + ... + e/(n + l) <e

2) Se À c I' então também .4c c r. Isto é trivial, pois se existe um conjunto fechado
F e um conjunto aberto G tal que F c.4cG

e P(G-r')<e,

então

G' c ,'!' c r' e Plr'' -C'l< € . sendoqueC' é umconjunto
fechadoe r' é
um conjunto aberto.

Portanto, concluímos que a classe I' é uma a-álgebra. Mas o leitor deve lembrar que
a propriedade deste teorema é satisfeita por qualquer conjunto fechado Àc E . Portanto, a

classe r contémtodos os conjuntosfechados À c E.
Considere um conjunto fechado F e tome o conjunto aberto G,. = ]x : d(.r, F) < ,q]. Se

G,,c E , então U.;.C,, = F c E . Note que E é a menor a-álgebra gerada pelos subconjuntos
abertos de Q (Definição 4.5), e assim podemos concluir que todos os subconjuntosfechados
de Qtambém estão em E. Analogamente podemos concluir que todos os subconjuntos

abertos de Q também estão na menor o-álgebra gerada pelos subconjuntosfechados (basta
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observar que qualquer conjunto aberto G = U.:.e.
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, com c. = lx : d(x,Gc) É ,KI). Assim,

concluímos que E também é a menor a-álgebra gerada pelos subconjuntos fechados de C2.

Como a classe I' contém todos os conjuntos fechados Á c E , concluímos que esta

classe também contém a menor a-álgebra gerada por estes. Mas do parágrafo anterior
temos que esta a-álgebra é E, e assim concluímos que I' contémE, ou seja, todo A c E
satisfaz a propriedade do teorema. E

O teorema anteriormente demonstrado também pode ser interpretado como segue:
para qualquer conjunto .4, é possível aproximar o valor de P(Á) por um valor de /'(n com /?
fechado, com o nível de precisão que for desejado.

Apresentamos no próximo teorema condições úteis equivalentes à convergência
fraca; qualquer uma destas condições é equivalente à definição. O teorema também é
conhecido como Teorema de Portmanteau.

Teorema4.2. Sejam P,,,P medidas de probabilidade em (S, E). As seguintes afirmações são
equivalentes:

(i)

e, :+ p ;
lim,, jlae.
S

= JJaP para toda função real./limitada e uniformemente contínua em si
S

(iii)

lim sup,,e,(r) É P(r') para todo conjunto fechado F;

(iv)

lim inf,, e,(C) 2 P(G) para todo conjunto aberto G;

(v)

lim,. e.(A) = P(A) para todo conjunto .4 tal que os pontos de sua fronteira tenham
probabilidade zero (tais conjuntos também são conhecidos como conjuntos de Pcontinuidade

Para entender estas condições, considere a medida de probabilidade P definida em
i)i como:
.çe
(4.3.1)

(}elltclis

.t = (1:1)
c(tios
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Ao mesmotempo,seja P«a medida de probabilidadedefinidaem S)izcomo

(4.3.2)

e,(.x)

={.(1detltais

+,K;l - ,K)

cctsos

E seja P#«a medidade probabilidadedefinida em %: como:

(4.3.3)

P *,. (x)

10

de/?tais

(X;i- %)
cczsos

É fácil verificar que P,,converge fracamente para P. Para tal, verifique na Figura 14 os
pontos que formam uma reta pontilhada transversal (pontos em azul na versão colorida do
presente texto), correspondentes à seqüêncla de pontos x,, tais que P,.vale um. Neste caso,

os pontos em que a medida P,.dá peso unitário se aproximamdo ponto x : (1;1), que é o
ponto para o qual P dá peso unitário. Assim, para qualquer função real contínua
IÍ/a/i.

= lx ./(x«) --> 1x /(.x) - JJaP , portanto a condição (ii) vale.
S

S

Considere agora os pontos que formam uma reta vertical (em vermelho na versão
colorida), correspondentes à seqüência de pontos x+,. tais que P#,.vale um, e a função
./'(x';x:)

= sen(x' +x:)

, limitada e uniformemente

IJaP' *,,= lx

contínua em R: . Neste caso,

./(x *,,)-+sen(Z) ;' sen(2) = lx ./(x)

S

: l JaP
S

Assim, como não vale a condição (ii), temos que /'+,. não converge fracamente para

P. De fato, neste caso lim,.IJap#,,=IJap somentepara as funções./ tais que
S

S

./(1;1)= ./(%;l) . Como existem infinitas funções limitadas e uniformementecontínua em S)i:
tais que isto não é válido, a condição (ii) não é válida e portanto não há a convergência.
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Figura 14 - Ilustração do Teorema 4.2

y

Prova do Teorema 4.2. A implicação(i) --> (ii) é trivial, já que toda função limitada e
uniformementecontínua também é contínua, e portanto esta implicação segue da definição

de convergênciafraca.
Para provar a implicação (ii) -->(iii), tome qualquer € positivo e a função:

(4.3.4)

g(x) = max '©;l - d(x,F)/c}

É fácil verificar que limsup«e.(r)Slnnsup«.lide,
caso, .lgap

/

limitada

É p(r')

e

f. gdP É p(r')

- Seja

r'

. Mas a condição (ii) implica que lim,, .IJae.

uniformemente

contínua,

portanto

={.x:d(x,F)<c}.
= .IJaP

Neste

para toda função

lunsup«e,(F)Élimsup«J.sêde.

;

. Se F é fechado, então para € J, 0 temos a desigualdade dada em (iii). Já

a equivalência entre(iii) e(iv) segue facilmente tomando o complemento.
Além disso (iii) & (iv) --> (v). Sejam respectivamente

As condições(iii)

,4o e ,4' o interior e o fecho de A.

e(iv) juntas Implicam que:

P(A) 2 limsup..e,(,4') à limsup,./?,(A)
2 liminf,.e,(Á) 2 liminf,,e,(Áo)2 P(Áo)
Se .4 é um conjunto de/'-continuidade então P(Á)
(v) é válida

= P(Ào) = P(A) e portanto a implicação
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Por fim, (v) -+ (i). Sem perda de generalidade,assuma que 0<.f<1.
.IJup

= j p[./ > r]dr = Jlp[./' > f]]/r , e similarmente

Então

o mesmo é válido para Js]ae. - Se ./'é

contínua, então a fronteira do conjunto [/ > r] está contida no conjunto [./- = r] e portanto
b > /] é um conjunto de P-continuidade exceto para um conjunto enumerável de r's. Assim,
pela condição(v) e pelo Teorema da Convergência Limitada(Wheeden & Zygmund(1977»,
temos que:

.lJde. Jle,t./>fiar --,Jlpt./' >rld/
O Teorema 4.2 possui uma versão correspondente utilizando conceitos de elementos
aleatórios, definidos anteriormente. Esta versão afirma que as seguintes afirmações são
equivalentes:

(i)

x,. " >x;

(ii)

lim,. ZÍ[/(x,,)]]=

rq./(x,.)]'

para toda função real /

limitada e uniformemente

contínua em SI
(iii)

limsup,, P{X,, c F}É /){X c F} para todo conjunto fechado FI

(iv)

lim inf,. P[X,, c GJà P{X c G} para todo conjunto aberto GI

(v)

lim,, P{X,. c Ál= P{X,. c ..'!} para todo conjunto .4 tal que a probabilidade de que x

pertença à fronteira de .'\ seja igual a zero (tais conjuntos também são conhecidos
como conjuntos de X-continuidade.

Esta versão do Teorema 4.2 nos permite formular outro teorema, útil para a
demonstração de convergência fraca para elementos aleatórios. No teorema a seguir, além
da hipótese comum de que S é separável, assumimos que, para cada /z,X,, e y., são definidos
no mesmo espaço amostral. Desta forma, é possível definir a distância a(x,.,x,)

-- a função

com valor (/(X,. (co),X,(co))para um dado ©.

Teorema 4.3. Se X,, ---2-+X

e í/(X,.,X,)

então X,

Prova. Seja F, = {r : (/(..t,F') $ e}. Temos que P{X. c Fl$ P{(/(X,.,X,) 2 €1+ /'iX,. c Fr } e

que, como f.. é fechado. pelo Teorema 4.2, P{X,. c C.}» limsup« P[X,: c /\}.

Além disso,
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como

P{ZcFcl2P{Zc

F'},VZ

e a(x,,,t,)---e-->o,
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também é válido afirmar que

limsup,. P{X,. c F..}2 limsup,, P{X. c F}. Sem perda de generalidade, para Ffechado, então
tomando € J, 0 temos que Fc l F e o resu]tado segue novamente pe]o Teorema 4.2. []

Tomando X

X obtemos o seguinte corolário

0 então }'

Coro/ãdo 4. 7. Para X e y,. elementos aleatórios cle S, se d(X ,X. )-

Prosseguindo com a apresentação dos teoremas básicos para a construção da nossa
teoria, demonstramos o teorema a seguir:

Teorema 4.4. Seja % uma subclasse de E. Se as três hipóteses abaixo são válidas:
(i)

# é fechada sob a formação de interseções finitas;

(ii)

cada conjunto aberto em Q é uma união enumerável de elementos de %l e

(iii)

e.(Á)

---:==--)P(.4)

para todo Á em @.

Então e, ::> P
Prova. Considere os elementos ,4/, ,4z,

Á«, pertencentes à subclasse #. Pela fórmula de

inclusão-exclusão.
(4.3.5)

e, U4 = }1,e.(4)-E,e.(4'lí) + :,
lí=i

J

l

e. (4ÁJÁ* )

i/

Mas, por (i), todas as interseções entre os elementos AI estão em # e assim, por (íii), temos
que (4.3.5) converge para }.,. P(4)
/

(4.3.6)

/}l

-- 1E:.,P(4ÁJ)
\

+ IE:P(4Á/Ak)
/

/}l

-- ... e portanto

\

e, UÁ, "'' ;p U.q .
Agora, considere um conjunto aberto C. Por (ii), G : U.Á.

para alguma seqüência

{Á.} de elementos de #. Conforme ilustrado na Figura 15, para um dado € podemos obter um
novo conjunto G:: composto por quase todos os elementos da sequência supracitada tal que
sua medida de probabilidade só difira da medida de G em uma quantia menor que e, ou seja
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c*=U,:.,X:P(C*)>P(C)--c.

Assim,

aplicando (4.3.6), temos

que

P(G)- € < P(G*) = lim,,.. e.(G#) É lim inf,, e.(C) . Como € foi escolhido arbitrariamente,
podemos toma-]o tendendo a zero, o que torna vá]ida a condição (iv) do Teorema 4.2. []

Figura 15 - Os conjuntos G e G*

Uma aplicação prática do Teorema 4.4 está no espaço 'Jt' , o espaço gerado pelas
seqüências infinitasx = (x/, xz, ...) de números reais (ou seja, cada ponto .xé uma sequência).
A vizinhança de um ponto em %' é definida pelos conjuntos da forma:
(4.3.7)

N*.(x) = 'b :lx; -P.l <e,

i= 1,...,k}.

DEF//V/ÇÁ0 4.79. - Em U' , chamamos de um con#unfode dimensões /h/fas um conjunto
da forma zl,'H

, onde zÁ é projeção natural de R'

Em outras palavras, zi'/{

a R* , definida por z*(x) - (.h,...,x*)

, e

é o conjunto das seqüênciasinfinitas de números reais

tais que o vetor (-r/,...,.rl) está em H. Tomando, por exemp]o, H c R: = [0;11x]--];]] , temos
que z;'//

é o conjunto das seqüências infinitas de números reais tais que .r/ está no

interva[o]0;1] e .rz está no interva]o]-];]].

DEF//V/Ç40 4.20. -- Dadas as medidas de probabilidadeP,, e P, dizemos que há
convergência

e,(.4)

das

distribuições

de

dimensões

finitas

de

P« para

para todos os conjuntos de dimensõesfinitas Á.

as

de

P se
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No espaço %' , se houver convergência das distribuições de dimensões finitas de P,.
para as de uma determinada medida de probabilidade P, então e. ::> P . Para verificar a
validade desta afirmação, denote como 7 a classe dos conjuntos de dimensões finitas e R'"

a menor a-álgebra gerada por todos os conjuntos abertos de S)t' . Para qualquer H igual a
um subconjunto aberto do 9t* , é válido afirmar que zi'H = H xRi xR' x... c R' , ou seja
z;'.17 é resultante do produto entre o conjunto H e uma "cauda" qualquer, sendo que este
produto está contido em R' . Ou seja, zl:'f7

c 2''

e portanto 7 é uma subclasse de P'

Como R'" é separável, para cada conjunto aberto G de 2'" há em 7 uma seqüência
finita ou infinita de conjuntos {.4i}, onde cada Áí é subconjunto de G, tal que G está contido no
interior da união destes conjuntos, o que implica que G é igual a união destes conjuntos. Ou
seja, como cada conjunto da forma (4.3.7) está em 7 e R'' é separável, 7 gera P'

e assim

7 satisfaz as condições necessárias para ser tomada como a classe @do Teorema 4.4.

Figura IB - Uma aplicação do Teorema 4.4

H

r
!'nÊ;'q

Para visualizar o que foi delineado no parágrafo anterior, considere o que é ilustrado

na Figura 16. Nesta figura, o espaço a'

é denotadopor um quadrado.Nas bordasdo
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quadrado teríamos os espaços R* . Em (i), podemos ver os conjuntos H/ e Hz, que seriam
intewalos na borda do quadrado. Neste caso, a projeção z (um dos conjuntos de dimensões

finitas) seria a faixa horizontal gerada pelo conjunto da borda. Este conceito pode ser
generalizadopara todas as bordas, assim teríamos em (ii) o conjunto 7. contendo todas as
faixas- verticais e horizontais.

Em (iii) são ilustrados os conjuntos abertos do espaço, com a tipologia retangular

comodada em (4.3.7).No entanto,como pode ser visto em (iv), qualquerum destes
conjuntos pode ser gerado por uma quantidade enumerável de interseções das faixas. O
mesmo continuaria válido ainda que os conjuntos fossem circulares, visto que um círculo é
uma união enumerável de retângulos.
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EM C

5.1. O espaço C

Como já previamente dito, estamos interessados em estudar convergências de funções de
trajetórias. Para tanto, vamos definir um novo espaço métrico onde seus elementos não são
números nem vetores, e sim funções contínuas.

Seja C = C[0,1] o espaço gerado por todas as funções contínuas x(f) com domínio no
interva[o [0;1]. Para um e]emento x' deste espaço, definindo a norma do mesmo como

.rll= sup.lx(/)l e para elementos .t e p, a distância entre estes dois elementos é definida
como:

(5.1.1)

d(x, y) = llx - Pll= suP.lx(/)- y(/)
As trajetórias apresentadas no terceiro capítulo introdutório (e ilustradas na Figura 4)

são exemplos de funções pertencentes ao espaço C se ajustadas para possuir domínio entre
zero e um -- na figura elas foram ajustadas para que seus respectivos domínios estivessem

entre zero e cem. A convergência fraca entre estas trajetórias é o alvo do Teorema de
Donsker, que será provado no final do presente capítulo.

Assim como os números reais, o espaço C é separável. Para verificar isto, particione
o interva[o [O;]] em k subinterva]os /lí = [(/-1)/Ê; ]/k]. Seja /'k o conjunto de funções./'tais que

./(//k)é um númeroracionale que os demais pontossejaminterpolações
linearesdos
extremos de cada subintervalo. A Figura 17 ilustra dois elementos de Pt para k = 8. E fácil

verificar que U*& é um conjunto enumerável, visto que os racionais são um conjunto
enumerável. Além disso, seja x um elemento qualquer de C - ilustrado na Figura 18 como a
[inha preta. Como o interva]o [0,1] é compacto, qua]quer função com domínio neste intewalo
e que seja contínua também é uniformemente contínua, ou seja, sempre é possível, para

qualquervalor de e,escolher um valor de k tal que lx(r) -- .r(í/k)l < e, com / € /.;,1 É/$ k

' Apenas para não tornar a notação extremamente carregada em alguns momentos uma função \(/)
pertencente ao espaço C pode ser referida apenas como -t.
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Figura 17 - Ilustração :lo conjunto r:L

x(t)
g/4
2

B

t

1./4

Assim, escolhendo k da maneira citada no parágrafo anterior, é possível escolher
y c € tal que ly(i/k)--x(i/k)l

< € para cada 1-- ilustrado na Figura 18 como a linha azul.

Como também pode ser visto na mesma figura, y(//k) está a um raio de 2€de x(r) para / c /*,
sendo o mesmo válido para y((/-1)/k). Como y(r) é uma combinação convexa de y«/-l)/k) e
y(l/t), ele também está a um raio de 2€ de x(f), de modo que d(x,y) = sup.lx(/) -- y(r)l É 2€,
o que prova que U* /t é denso em C e portanto C é separável.

O espaço C também é completo:se x. é fundamental,o que ocorre se
e,, : sup«,»«
d(x,.,.x,,.)---;F-)O
, então, para cada r, {x«(r)} é fundamental na reta real. tendo
portanto um limite ,r(r). Assim, l.x,.(/) uniformemente

.r«, (r)1---;;:;:;--4x,.(r)

-- x(r)l g e« , portanto x,.(/) converge

para .x(f), que está em C pois .r é contínua, com d(.x,, ,.r) --> 0.

Em C os conjuntos de dimensões finitas são definidos de forma muito parecida com a
dada na seção anterior para R'" . Para defini-los, considere o conjunto 7=Ír/,/?,...rx.}de pontos

ordenados no interva]o [O;]] e seja zr o mapeamento que leva o ponto -\ de C ao ponto
(.t(r/),.....\(rt))de a' . Os conjuntos de dimensões finitas são definidos como os conjuntos da
forma z;'H

, com H c R'
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Figura 18 Aproximando um elemento de C
por um elemento de PK

/

.J

l

h

Isto significaque z;'H

t

é o conjunto das funções contínuas.l(r) com domínio no

interva[o [O;]] tais que o vetor (x(f/),...,x(rt» está em H. Tomando, por exemplo,
.17c S)t2- [O;]]x]--];]] , temos que z;'/7

é o conjunto das funções contínuas com domínio

no intervalo [0;1] que "passam por dentro" do interva]o [O;]] quando /=r/ e que ao mesmo
tempo "passam por dentro" do interva]o [-1 ;1 ] quando r=f2

No espaço R' , vimos que se houver convergência das distribuições de dimensões

finitas das medidas de probabilidade P« para as de uma determinada medida de
probabilidade P, então e, ::+ P . O mesmo não é válido para o espaço C. Para verificar isto,
considere a função
(5. 1 .2)

.t«(r) = /zf/[o; i/«](r)+(2-/zr)/í]/«:

z/«](f),

a qual está ilustrada na Figura 19. Note que, para qua]quer / no interva]o [0;1], .T,,(r)converge
para zero, o que significa que .r«(/) converge para a função constante 0 pontualmente. No

entanto, para todo n, (/(-r«,0)=1
pois para qualquer valor de /z existirá um valor de / tal que
r.,(r)

Considere agora as medidas de probabilidade P«=1l para .r«,O para as demais} e P =

11 para a função constante0, 0 para as demaisl. É fácil verificarque as distribuiçõesde
dimensões finitas de P« convergem para as de P, pois para qualquer seleção de intervalos
[a,:/u,],a partir de um certo /i tendendo ao infinito, a função .\«"passará por dentro" ou deixará
de "passar por dentro" do intewa]o

[a,;/u,] no instante / somente se a função constante 0
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também o fizer. Portanto, para qualquer se]eção de interva]os [a,;b.], o valor da medida P,.

para o conjunto das funções que "passam por dentro" destes intervalos converge para o
valor de apara este mesmo conjunto.

Figura 19 - A função definida em(5.1 .2)

Isto está ilustrado na Figura 20, onde temos três intervalos selecionados

arbitrariamente.
Seja A=]xc C:x(/.)e]a.;b.],x(r:)c]a:;b:],x(r3)cla3;b3l}.
Em (i) é
possível ver que a função .x8"passa por dentro" dos três intervalos, pertencendo portanto ao

conjunto,4, o que implica P.v(Á)=1.
Mas a função constante0 não "passa" pelo primeiro
intervalo, o que implica P(A)=0. No entanto. (ii) mostra que a função x/ó já não "passa" mais

pelo primeiro intervalo,o que implica Pzo(Á)=P(Á)=0.
Além disso, qualquer função x«com /z
superior a 16 possui o mesmo comportamento,não "passando" pelo primeiro intewalo e
"passando" pelos demais. Disto também fica claro que, mesmo trazendo o primeiro intervalo
para qualquer lugar próximo do zero, é possível encontrar uma função .r«que não "passará

pordentro" dele.
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Figura 20 - Ilustração da convergência

No entanto, apesar de haver a convergência entre as distribuiçõesde dimensões
finitas, não é verdade que haja a convergência fraca de P«para P. Para ver isto, considere a
função

/

: C -.> %definida

por .P(x)=1-d(x,O).

Se houvesse

a convergência

fraca, então

teríamos que:

JJue,
--,J/a'
C

C

para toda função./limitada, contínua e real em C. Mas, neste caso,
l .f 8 a/l, = ./ *(x,,)

/l.(x.) + ./ *(demais

funções)

e.(demais

funções)=1-d(x«,0)=0

C

enquanto que

1./'+dP = ./'4'(0) P(O) + ./'8(demais funções) P(demais funções)=1«/(0,0)=1.
C

Como J./' 8 (//l. # J./' #(/P , P,. não converge fracamente para PC

C

Ao passarmos do espaço %'

para o espaço C (ou seja, ao passarmos de

seqüências para funções reais), perdemos a garantia de convergênciafraca com a
convergência das distribuiçõesde dimensões finitas. Intuitivamente,a causa desta perda
está no fato de que uma seqüência é algo enumerável, não havendo nada entre o k-ésimo e
o (k+l)-ésimo elementos de uma seqüência. Nas funções reais, mesmo que o conjunto dos
números reais seja um conjunto separável, podendo assim ser aproximado por um conjunto
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enumerável,sempre haveráao menos um ponto entre o k-ésimo e o (k+l)-ésimo pontos da
aproximação,e neste ponto pode acontecer um "escape de massa", como no exemplo
anterior. Desta forma, para que a convergência das distribuições de dimensões finitas
determine uma convergência fraca em C, é necessário obtermos uma condição adicional
garantindo que o "escape" citado também não esteja ocorrendo. Qual seria esta condição?

5.2. Os conceitos de relativamente compacto e apertado
É evidente que a condição que buscamos está relacionada às medidas de probabilidade
para as quais desejamos provar a convergência. Se as medidas P. não atribuíssem massa
às funções que geram este escape de massa (por exemplo, se estivéssemos estudando
P«={1 para x+«(f)=x«(r)//z,0 para as demais}) a convergência das distribuições de dimensões

finitas teria sido condiçãosuficiente para haver convergênciafraca. A busca pela condição
inicia-se na seguinte definição:

DEF://V/ç;405. 7. -- Seja ll uma família de medias de probabilidade em (S,E). Para uma dada
medida de probabilidade Q, se toda seqüência {P.} em ]] contém uma subseqüência {P«rlJ}ta]

que e,o, :+;.. <2 dizemosque ll é re/af/vamenfecompacta.

Para entendermos no que esta condição pode nos ajudar, é necessário recorrermos a
alguns conceitos de Teoria da Medida. Tais conceitos estão resumidos no teorema abaixo:

7EORE/WH5. 7. Seja d uma coleção de subconjuntos do espaço amostral Q. Se é é fechado

sob interseções finitas, dizemos que d é um n-sistema. Já se QcÓ, é é fechado sob
diferenças de dois elementos se um deles está contido no outro e é é fechado sob uniões
enumeráveis monotonamente crescentes, dizemos que Z é um À,-sistema. Dadas estas
definições, as seguintes afirmações são válidas:

(i)

Se d é ao mesmotempoum 7r-sistema
e umÀ-sistema,
entãoZ é uma aálgebra.

(ii)

Se 41 é um it-sistema e ê2 é um À.-sistematal que dl está contido em d2, então
a a-álgebra gerada por él também está contida em da.
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(in)

Se duas medidas de probabilidade P e Q definidas em (Q, E) coincidem em

todos os elementos de Z, onde é é um n-sistema e E é a menor a-álgebra
gerada por é, então P e Q são iguais.

Prova de (7).Como Z é um X-sistema,o espaço amostrar pertence a a. Além disso, se o
conjuntoE pertence a é, então o complemento de E também pertencea d visto que E está
contido no espaço amostrall portanto a diferença entre o espaço amostral e o conjunto E

(que é o complementode E) também pertence a Z (pela segunda propriedade de um À,sistema). Logo, resta apenas provar que se E/, E?,... é uma seqüência em Z então sua união
enumerável também está em é.

p;'; *"*',

.: "-j-"*"

«-:

",. - Ul; .'; -

(RI':.'D' ("''. . ' . "p'''-''

complemento). Tais conjuntos pertencem a é, já que este é fechado sob interseções finitas

(por ser um l-sistema) e também é fechado sob complementação,como já provado. Mas,

{,4,.}é umaseqüência
monotonamente
crescente
(vistoque4... = U,;.'Z. U,':..e,= 4. )e
portanto

Ui:.4cd.

Como

Uí::.4

=Ui:.Uj:.Elj=

=Ui::.E.,

temos

que

a

união

enumerável dos conjuntos E/, Ez,... também está em é. o que completa a prova.

Prova de aO. Seja G o menor À,-sistemaque contém êl. Como toda a-álgebra também é um

À,-sistema,segue trivialmenteque G está contido na a-álgebra gerada por ÓI. Agora
considere o conjunto:
éIA:{ Z?c (r : B n ,4 c G , para todo ,4c él}

Como él é fechado sob interseções finitas, para todo Z?que está em dl sua interseção

com ,4 também está em dl, estando também em G visto que G contém dl. Portanto éIA
contém él. Além disso, dIAtambém é um À.-sistemapois:

>

Í12cdtAumavezque

QcGe quandoAc ól, í12nÁ=,4 também pertence aG,já

que G contém êll
para B/ e B= em áIA tais que B. c B: , (B: -B.)nA=(B!

nÁ)--(B.

nA)

, que

está em G (e, portanto,também em ZIA) uma vez que G é um À.-sistema
e

(B.n Á) c (B.n Á)l e
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)' se {B«} é uma seqüência monotonamente crescente de conjuntos em éIA, então
U..(.e;

nA)-(U..B.)r"M:

Z?nÁ,

com z?=U..n.

=lim,...B,.,

e portanto

sua união enumerável está em éIA.

Pela definição de G como o menor À,-sistemaque contém él, temos que G está
contido em éIA, o que implica que Z?nAc G para quaisquerÁc él e Bc G. Agora considere
o conjunto:

é2A;{ B c (; : B r-\ .4 c (; , para todo .4c G}

Como todo Á que está em G também está em dl e, como provado no parágrafo
anterior, para qualquer Ác él, Br"\Ác (l; quando Bc G, temos que é2Acontém éIA. Mas,
como já provado, éIA contém Ói, o que implica que élcé2A. Além disso, seguindo um
procedimento análogo ao efetuado para dIA, prova-se também que ézAé um À-sistema, o
qual contém G pela definição deste como o menor À.-sistemaque contém éi, fato que implica

que BnÁc

G para quaisquer 4 e Bc G. Portanto, G além de À,-sistematambém é um lt-

sistema. o que implica que G é uma a-álgebra. Por conter toda a classe êl, G também
contém a a-álgebra gerada por él Portanto G é a a-álgebra gerada por élFinalmente, por hipótese d2 é um À,-sistemaque contém él. Assim, pela definição de
G, claramente Gc éz, o que completa a prova.
Prova de Ú/4).Seja G o conjunto:

G = {Á c E : P(A) = Q(A)}
Como. por hipótese,P e Q coincidemem todos os elementosde d, d está contido em
G. Mas G é um À-sistema pois:

>

Q c G uma vez que /'(O)=Q(O)=ii

) para B/ e B] em G tais que B.cB:, P(B:-B.)=P(Z?:)/'(B:nB.)= p(B: )-/'(

B.) = Q( B:) -- Q( B.) - <2(B: - B.), portanto B:- B/ está em GI e

se {B,.} é uma seqüência monotonamente crescente de conjuntos em G, então

,LJi:.,.l-p@:eM: eLJl:.«,l,««
sua união enumerável está em G

« :Ul:.",

: "«,,..",,,

. p'""''
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Como G é um À-sistema contendo a, por (ii) G também contém a menor a-álgebra
gerada por é. Portanto, P e <2coincidem em E. []

Com base nos conceitos apresentados e discutidos no teorema anterior, é possível
demonstrar o seguinte teorema:

7EO/?EM,45.2. Se P(,'\)coincide com e(Á) em todos os conjuntos de dimensões finitas Á de

C (ou seja, se as distribuiçõesde dimensões finitas de /' e Q são iguais) então /' e Q são
iguais.

Prova. Considere os conjuntos de dimensões finitas Á = Í'l,{y:lx(/)--y(r)

lç €1}, com f

variando em todos os racionais do intervalo [O;]] (ou seja, o conjunto das funções que.
quandor é racional,"passam por dentro"do intervalo [xi(f)-e;xí(/)+E])
e com .r c C escolhido
arbitrariamente. O fecho de cada um destes conjuntos é igual a B(x;e) a bola fechada de

raio E em torno de .t. Desta forma, a a-álgebra gerada pelos conjuntos A contém todas as
bolas fechadas B(x;e),contendo também todas as bolas abertas de mesmo raio em torno do

mesmoponto x. Como C é separável,cada conjunto aberto em C é uma união enumerável
destas bolas abertas, de modo que a a-álgebra em questão também conterá todos os
conjuntos abertos de C.

Além disso, como zr é um mapeamento contínuo então ele também é mensurável
(Billingsley, 1968), e assim a a-álgebra gerada pelos conjuntos da forma z;'H (ou seja, os

conjuntos de dimensões finitas) está contida na a-álgebra gerada por todos os conjuntos
abertos em C. Conclui-se, portanto, que a a-álgebra gerada pelos conjuntos de dimensões
finitas é igual à a-álgebra gerada pelos conjuntos abertos de C.

Por fim, dados os conjuntos 7L:tr/,rz,...,fx}
e S=tr/,rz,...,fi,s}de pontos ordenados no
interwa[o

[0;1]

é sempre

possíve]

definir

uma

projeção

@ de

S)t**'

para

'Ji*

tal que

Zr=@ns e

portanto ZT'H =ÓZs'H (o que, intuitivamente, significa dizer que o conjunto de pontos
definindo um conjunto de dimensões finitas em C pode sempre ser aumentado, de modo que
dois conjuntos .4 e ÀW podem ser representados

como

mesmo conjunto de pontos 7). Como ,4n.4$=z;'(HnHÕ)

.4 =z;'H

e .4$=z;'H

+ para o

temos que os conjuntos de

dimensões finitas são um 7t-sistema.Como as medidas P e Q coincidem em todos os
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elementosde um lt-sistema e a a-álgebra na qual elas estão definidas é a mesma que a a
álgebra gerada pelo n-sistema, segue pelo item (iii) do Teorema 5.1 que /' e Q são iguais. E

Após tantas definições e teoremas (cujas provas provavelmentetomaram tempo
considerável do leitor menos familiarizado com a Teoria da Medida), vamos voltar à pergunta

formuladana seção anterior e cuja busca pela resposta levará toda a atual seção do
presente texto: qual condição adicional deve ser obedecida para que a convergência das
distribuições de dimensões finitas implique convergência fraca?

A resposta
a esta perguntasurgecomoaplicaçãodiretada Definição
5.1 e do
Teorema5.2. Pois suponha que P« e P sejam medidas de probabilidadetais que as
distribuições de dimensões finitas de P,,convergem para as de P e que, além disso, a família

de {P«) é relativamentecompacta (note que agora estamos lidando com uma família de
seqüénc/as - o que, pela Definição 5.1 , significa que toda suóseqüênc/a {P«ÜJ}contém uma

outra suóseqüénc/a{P«rir«,D}
tal que C.oo«»:+",-- !12, onde e é alguma medida de
probabilidade).Neste caso, teremos que e. :e>P
A demonstração deste fato depende de dois teoremas adicionais. No primeiro, seja P
uma medida de probabilidade em (S, E) e /zum mapeamento mensuráve/do espaço métrico
S para outro espaço métrico S'. Temos que:

TEOR?E/14H
5.3. Se /?é contínuo, então e: o P implica que e./z'' :+ P/z''
Prova. Como

e. :õ P implica

.l./(/z(x))e,(dx)

--> .1./(/z(x))p(ax)

e, se /l é contínuo,

então

j(/z(.t» é limitado e contínuo em S sempre que X.v) for limitado e contínuo em SI por
transformação de variáveis nas integrais, temos que J./(p)e,/z''(dp) -> J./(y)/'/z''(ay)
S

, ou

S

seja, e./z'' :::>P/z

A contribuiçãodo Teorema5.3 ao nosso caso original está no fato de que, como
então e,.,.,,,.,/r;' ::>,,,.. Qz;' , pois os conjuntos de dimensões finitas são
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definidos por um mapeamento contínuos. Mas, como sabemos de antemão que

e.z;':0,...PZr,então
<2zr'
=PZr,ouseja,
asdistribuições
dedimensões
finitas
de/)e
de Q são iguais. Mas o Teorema 5.2 garante que, neste caso, /) e Q são iguais. Isto significa

que toda subseqüência {P,.ro} contém uma outra subseqüência {P.íir«,»} convergindo
fracamente para P -- e não para um limite qualquer (2.

Mas isto também implica que a seqüência inteira {P«UJ}
converge fracamente para P,
como iremos provar no teorema a seguir:

7EORE/U,45.4. Para uma dada medida de probabilidade P e uma sequência de medidas de

probabilidade {P«} definidas em (S, E), se toda subseqüência {P«o} contém uma outra
subseqüência

{P,,íir,w)}tal que e.(fo«» :a',,. ,. P então e, :+,,..}. P

Prol/a. Suponha que P« não converge fracamente para P. Isto significa que, para alguma
função ./ limitada,

contínua

e real em

S,

lim,...Jade,

#JJap.

Logo existirá

subseqüência {P«ío} tal que, para algum E positivo, j/ae,..,--J/aP
S

uma

>e , não contendo.

S

portanto, nenhuma outra subseqüência que esteja convergindo fracamente para P, o que nos
leva a uma contradição. E

A Figura 21 apresenta duas seqüências onde apenas uma delas é convergente,
ilustrando claramente a prova do teorema anterior. Note que na sequência não convergente

E possível enfraquecer a hipótese de continuidade. Para isto, tome por Z)/ o conjunto dos pontos de
descontinuidade de/l. O seguinte teorema é válido:
7EOREM,4

5.5. Se /'(1)/,) = 0, então

e :+ P implica

P,/z ' -> P/7 '

Prova. Seja F um subconjunto fechado de S' e (/z 'F)' o fecho de /i''/;. Neste caso, temos que

(5.2.1)

1imsup,,
/l,(/í''f) g limsup,,/l,((/?''/:)')

pois/i '/=c(/z''F) . Além disso, como e, n P. peloTeorema4.2temosque
(5.2.2)
Por fim, como P(Z)/.) = 0 e (/I''f)'

limsup,, e.((/z '/:)')
c /),, u(/i

if),

É P((/z''F)')

.

temos que P((/r '/:)')

(5.2.1) e de (5.2.2) concluímos que limsup/?,/i''(/=) É P/z'*(f),

Teorema4.2, implicaque e./i'' = P/l

= P(/z''/:),

e portanto, de

o que, aplicando novamente o

64 - A Teoria de Convergência Fraca em C

{e.z} não existe um momento em que, a partir dele, os valores da integral calculado em { e.2}
- as cruzes

azuis na figura - fiquem

próximos

do valor da integral calculado

em

/',

distanciando-se deste em no máximo e, para qualquer e. Assim, basta tomar como {e,{n } a

seqüênciacompostapelospontos em que o valor da integralem {e.z} se distancia por mais
de e do valor da integral em P - na figura são as cruzes dentro da elipse. Claramente, é
impossível que {e.to} contenha alguma subseqüência se aproximando do valor da integral

em P, já que os valores da integral em {e.i,,} estão sempredistantes dos valores em P por
mais de e.

Figura 21 - Ilustração do Teorema 5.4

j.#'e'
5

. J.,".E;
5

Portanto, resumindo todas as informações obtidas até o presente momento, podemos
enunciar o seguinte teorema:

TEORE/ÜH5.6. Se P,,e P são medidas de probabilidade em (S,E) tais que as distribuições de

dimensões finitas de P«convergem para as de P e que, além disso, a família de {P,.l é
relativamente compacta, então e. :o P

A condição estabelecida no parágrafo anterior, apesar de efetiva, ainda não ajuda
muito, já que em alguns casos pode ser muito complicado provar que toda subseqüência
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possui uma outra subseqüência convergente. Por enquanto não encontramos nenhuma
condição fácil de ser aplicada na prática garantindo que a convergência das distribuições de
dimensões finitas implique convergência fraca. O conceito dado abaixo irá nos ajudar nesta
árdua missão:

DEF//V/ç,Â05.2. - Uma família rl de medias de probabilidadeem (S,E) é dita dReNadase
para todo € existe um conjunto compacto X.tal que /'(K)> 1--epara todo P em n.
O teorema abaixo, provado por Prohorov, garante uma maneira efetiva de se provar
que uma família é relativamente compacta:
TEORE/W,45.7. Se n é apertada, então ela também é relativamente compacta

Como o principal objetivo do presente trabalho é mostrar de forma didática e ilustrada
a teoria de convergência fraca, apresentaremos e ilustraremos a prova deste teorema
apenas para o caso em que o espaço métrico S é o conjunto dos números reais. A prova
para o caso geral seguirá procedimento análogo, reduzindo todos os casos mais complexos
ao caso dos conjunto dos números reais. Caso o leitor deseje conhecer a prova formal deste

teorema, a mesma está transcrita no Anexo l deste trabalho.

Iniciamos a demonstração apresentando o que é conhecido como Teorema de
Seleção de Helly:

TEORE/U,45.8. Qualquer seqüência {F..} de funções de distribuiçãoem R contém uma
subseqtlência {F«.tJ}tal que C..*)(x) --> F'(.r) conforme k --> m , para todos os valores de .r

onde r

é contínua,sendo que F é uma função qualquercontínuaà direita e não

decrescente.

Lembrando que as funções de distribuição possuem direta relação com as medidas
de probabilidade definidas, o teorema acima nos auxilia a redefinir o conceito de relativa
compactação apresentado anteriormente para o caso dos números reais: haverá relativa

compactação se a função qualquer /: do Teorema 5.8 também for uma função de
distribuição. Ou seja, neste caso teremos que a seqüência das medidas de probabilidade
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{P«}associadasàs funçõesde distribuição{F«} é relativamente
compacta(a medidaQ da
Definição 5.1 será a medida de probabilidade associada à função F, a qual existirá somente
se a função F for uma função de distribuição).
Prova do Teorema 5.8. Construa uma tabela como a apresentada na Figura 22, onde a/, íz2,

cz,,... é uma enumeraçãoqua]querdos números racionais.Como F«(af)está no intewalo [O;]]
para qualquer /z e qualquer f, então sempre será possível definir uma subseqüência
convergente F«.U(ai),cujo limite também sempre estará no intervalo supracitado. Portanto,

defina a função F+(a.)=innie..u(ai). F'* é não decrescente
pois para íit>q a
subseqüência
{F«W(ai)}
dominaráa subseqüência
{F«w(q)},já que cada /?. é não
decrescente.

Agora defina a função F(x) = inf{ F' * (al) : aJ > x,x c R}

(ou seja, para cada x

irracional defina F'(x)como o valor de /;# no primeiro racional maior que x e para cada x
racional defina F'(x)como o valor de Fe no próximo racional da lista se a mesma estivesse

em ordem crescente).Esta função é contínua à direitapor definiçãoe em todos os pontos x
racionais ou irracionais tais que ela é contínua e]a também é o limite de F«W(x).[]

Figura 22 - Construindo a função limite

R(-1) P!("J) F3('1)

j' :' (al )

F.(a2)

F :':(al )
P''':(aj )
.F:*(a,f)

.%("2)

5("2)

$('3)

E?('3) p.(a3)
F.(a4)
.%('4)

.%('4)

Prova do Teorema 5.71)ara S=S){. Em iR , se a sequência das medidas de probabilidade
l/',,l é apertada, então para todo E existe um interwa]o [-a;a] ta] que e,([-a:a])

> 1-e para

todo /z. Escolhaa tal que P«(a)=P«(a)=0.
Entãopara as funçõesde distribuiçãolr«}
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associadastemos que e.(-cz) $ € , C,(a) 2 1--e para todo /z. Portanto,para todo /z,segue
que lim...

e.(x) = O e lim..... C.(x) - 1, de modo que qualquer que seja a subseqüência

escolhida para a construção da F':Pdo Teorema 5.8, lim ..... F #(x) - O e lim .... F H'(x) - l

e assim segue que /;# é uma função de distribuição. ]

Agora resta definir como verificar no espaço C se uma família é apertada ou não.
Conforme apresentado no exemplo do final da seção anterior, intuitivamente a diferença
entre o espaço das seqüências e o espaço das funções reais estava no fato de que sempre
haveria ao menos um ponto entre o k-ésimo e o (k+l)-ésimo pontos de uma aproximação, de

forma que neste ponto poderia acontecer um "escape de massa". De fato, ao se considerar o
espaço C, para que uma família de medidas de probabilidade possa ser tida como apertada
é exigido que esta atribua medidas cada vez menores (assintoticamente iguais a zero) para
as funções que não sejam uniformemente limitadas e uniformemente equicontínuas.
Para entender melhor as exigências delineadas no parágrafo anterior, vamos definir
algo que nos ajude a medir "o quão equicontínua" uma função é.
DEF//v/Ç;,405.3. - Seja x um elemento de C. O módu/o de confiou/dada de x é dado por:
(5.2.3)

w..('5) - suPI,-.l«õlx(s) -- -x(r)l , com O<õ<l

Em outras palavras, o módulo de continuidade de uma função para um dado valor de

õ é o valordo maior"salto"que esta funçãopossadar dentrode um intervalode
comprimento õ.
Definido o módulo de continuidade de uma função, o teorema a seguir apresenta qual

condiçãouma família de medidas de probabilidadedeve obedecerpara que esta seja
considerada apertada. Neste teorema, d é a a-álgebra de Borel gerada pelos conjuntos
abertos de C.

Telef?f/MH 5.9. A seqüência {P«} de medidas de probabilidade em (C,é) é apertada se as
seguintes condições são válidas:

(5.2.4)

(5.2.5)

limo--sup«{C.(.r: l-r(0)l> À)l- 0

limo-.sup«l
e.(-t: lç'.(õ)>e)}- 0,Ve> 0
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Prova. Suponhaque (5.2.4) e (5.2.5) são válidas. Para um dado e, construao conjunto
n. = {x : l.x(O)l É Â} escolhendo À tal que sup,- e-(x:lx(O)l

diferente
sup,, /l.(x

e,(Kc)

de zero construa

o conjunto

: }". (õ*)

+1

> k

$ 1:.*.../1.(z?i)

') É 9<*

-lE.*..,lidt*.

Para

=e ,

}t,..(õ*)Ék''}

B*

o

> Â) g 9'/

conjunto

portanto

e para cada k natural

escolhendo

Ã'=Í)*...B*,

/'«(JO>1-c.

Resta

õt tal que

temos

provar

que

que

K

é

compacto.
Note que, para k+ arbitrário e para qualquer elemento .r de C
(5.2.6)

*ml g l.:ml

-'"
: {'j&

.x

slx(0)l + }v.(r /k*)k

*

ou seja, o valor absoluto de uma função no instante r é no máximo o seu valor absoluto no
instante Osomado com o valor absoluto de todos os "saltos" dados pela mesma entre o início
e o final dos X#intervalos precedentes de tamanho //k#

Da construçãode K, temos que 11(0)1
irá valer no máximo À. Mas tambémda
construçãode K, para qualquervalor de k naturaldiferentede zero existe um õt tal que
W..(õ*) É k'' em todos os elementos -r de K, isto é, para quaisquer r e € positivos é possível
achar um valor de X:#tal que vt,..(r/k#) $ € . Portanto, de (5.2.6) temos que
(5.2.7)

lx(/)l É À + ek*,Vx C K:+

suP.suP.'.Klx(/)l <

O resto da prova é semelhante ao efetuado para provar que o espaço C é separável.

Iremos encontrar um conjunto finito de elementos de C Pt=lxt} tal que para todo € positivo e

para todo -r em K sempre há um elemento de Pt com í/(x,-xl)<c,o que garantirá que pelo
menos o fecho de K é compacto.
Seja a = sup.sup..x lx(r)l , v um inteiro tal que «/v < e/2 e H o conjunto finito de

pontosda forma arí/v,com zr=-v,....-l.o,l,...,v.
Agora,ache o valor de A* tal que
}t'..(l/k8) É e/2 em todos os elementos -r de K e tome como Px o conjunto composto pelos

elementos de C que são lineares em cada subinterva]o[(f-])/A+://k#],/=1,....1*,e assumem
valores em H nos pontos //k*. /=0.1....,k:*.Claramente H possui um número finito de pontos (a
saber,

(2\+ l )' *').
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Para todo elemento .r de K, lx(i/k+)l É a , o que implica que existe um ponto y em Pt
tal que:

(5.2.8)

lx

#
À < 9<, Í= O,l,...,k

À

Umavez que }t,.(l/k#)Éc/2 e y é ]inearem cada subinterva]o
[(1-1)/k*;]/k*],
de
(5.2.8) segue que d(x,y)-

sup.lx(r)-- y(r)j < c, ou seja, é possível aproximar qualquer

elementode X. por um elementode Pt de maneira análoga à ilustrada na Figura 18, com o
nível de precisão que for desejado. Fazendo uma analogia ao espaço S)t2
, ilustrado na
Figura 13, os elementos de Pt são os centros das bolas de raio € que formam a subcobertura
finita de K.
Como os conjuntos Bt são fechados, a interseção dos mesmos também o é. Desta
forma, K é igual ao seu fecho (que é compacto), sendo assim compacto =

5.3. Um princípio de invariância provando o Teorema de Donsker
A busca pela prova de que podemos utilizar um processo estocástico a tempo discreto para
aproximar corretamente um processo estocástico a tempo contínuo direcionou o capítulo
anterior e o capítulo presente. Após tantas definições e teoremas. finalmente podemos

provar o teorema de interesse destes dois capítulos. Para tal, vamos definir uma nova
medida de probabilidade:

DEF//V/ç,40 5.4. -- Seja W uma medida de probabilidade definida em (C,é), onde d é a aálgebra de Borel gerada pelos conjuntos abertos de C. W é uma medida de Wiener se, para .r
um elemento de C, temos que:

(i)

Sob l,y, para cada r, a variável aleatória .t(f) segue distribuiçãoNormal com média
zero e variância r, ou seja,
a

}y{.r(r)ça} = --7-- le ";':'(/ir

(5.3.1)

2m .{

Sob }r, o processo estocástico {.t(/) : 0 $ / É 1} possui incrementos independentes.
ou

seja,

para

0Ér.,Ér.$...$r*ÉI,

.\'(/.) -- .t(r.),.t(r:) - -\(/t),...,.x(/1)

as
as

-T(rA
-.) são independentes.

variáveis

aleatórias
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Note que, sob W, os incrementos são, além de independentes,estacionários,visto
que, para s < 1, a distribuição de x(r)-x(s) depende apenas da diferença r-s, sendo normal de
variância /-s.

Como exemplo de um uso prático da medida de Wiener, o leitor pode tomar .r(r) como

o preço (ou então o logaritmo do preço) de um ativo na bolsa de valores no instante de
tempo r. A função x pode ser vista como o histórico da trajetória deste preço entre os
instantes de tempo r = 0 e f = 1. A medida de Wiener associa a esta trajetória x uma
distribuição apropriada para a descrição de um movimento órown/arco.

De fato, a Definição 5.4 apenas cria a medida de Wiener, sem efetivamente provar se
é possível construí-la apenas com base nas especificações arbitrariamente dadas para suas
distribuições de dimensões finitas. Isto nem sempre é possível fazer, por exemplo, não existe

uma medidade probabilidadeP tal que sob a mesmax(r) seja uma variávelaleatória
degeneradaconstantee igual a zero para / < % e igual a um para r 2 %.
Felizmente existe a medida de Wiener, o que nos possibilita continuar. Uma prova da
existência desta medida e sua construção detalhada se baseiam intuitivamente em encontrar
uma sequência de medidas e, em (C,é) que aproxima a suposta medida W . Como trabalho

semelhante já será efetuado durante a prova do Teorema de Donsker, para não tornar
repetitivo o texto do presente capítulo optamos por deixar a construção da medida W fora do
mesmo, estando a mesma detalhada no Anexo l deste trabalho.

Durante o resto do capítulo. trabalharemos com uma seqüência infinita de variáveis

aleatórias i.i.d. ei, e2,... de média zero e variância oz finita definidas em um espaço de
probabilidade ((2 , E, P). Para cada natural t, defina
(5.3.2)

St - IE.* .e. para k>0 e sk=o para &:O.

Agora para cada natural /z e 0 $ / É l defina o seguinte elemento aleatório:

-,.m - -:Jr-(s.,,,.
--b. - L:..b€1,.,,.
),

(5.3.3)

onde lxJ denota o maior inteiro menor ou igual a .-.

Noteque .r,,(r)é o elementode C obtidoparticionando
o intervalo[0:1]em n
subinterva[os

/,,, = [(/-i )//z; //n] e tomando a função .r tal que .t(//k)

= J,5/ r.- e que os demais
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pontos sejam interpelações lineares dos extremos de cada subintervalo. Como para cada r,
x,.(f) é uma variável aleatória, diz-se que .x é uma função a/eafórla.

Vale lembrar que as trajetórias apresentadas no capítulo introdutório (e ilustradas na

Figura 2), se ajustadas para possuir domínio entre zero e um - na figura elas foram
ajustadas para que seus respectivos domínios estivessem entre zero e cem, são valores que

x,. pode assumir. Se cada ei assume os valores l e -l com probabilidade ly2cada um, então
#=1 e x,. é a trajetória de um passeio aleatório simétrico.
O seguinte teorema nos auxiliará a compreender o comportamento de x«(r):

7'CORE/UH
5. 70. Seja 0=/o<fi<...<r*.
O vetor de dimensão k e componentesx«(Ü)-x«(fJ-/),
com
./=1,...,kconverge em distribuição, conforme /z tende ao infinito, para um vetor aleatório com
componentes independentes zi, onde cada zj segue distribuição Normal de média zero e
variância /F-fJ-i.

Prova. Para r fixo, temos que lim,,..lnrJ=nr.

Desta forma, para todo € positivo,

p']dl(nr
- in/.be}«[...
,o)à e]= pll("r- Lnr.b€1«,.F.l
2 cl---z:!=-->o
:+d(x«
(r),1:1
a../
ou seja, o termo em €1«..Ficonverge em probabilidade para zero. Mas pelo Teorema Central
do Limite,

l"'=1/' r.--.e--)/y(o,LnlJ/)---e--)Àr(o,r)

. Assim, do Teorema 4.3 segue que

N(O,r) . Além disso, nos valores de r tais que /zfé inteiro,S«.e S«.*i-S,,,=e,,,...
são
independentes (pois as variáveis Ci são independentes).
(l«'j-i

converge em probabilidade

Novamente, como o termo em

para zero, assintoticamente

ele pode ser ignorado,

portanto temos que os incrementos da função aleatória x«(f) são assintoticamente
independentes, ou seja x«(rJ)-x«(çl)é assintoticamente independente de .r«(rJi)-l«(ç-z) para r+

!<rJ-i<Üe portanto .r.(rJ)=r.(G-/)
converge em distribuição para uma Normal de média zero e
variância fF-rJ-i'u

O Teorema

5.10 afirma que .r«(f) converge

pontualmente

para um movimento

brown/ano. Desta forma, o mesmo pode ser rescrito como: "As distribuições de dimensões

finitas das medidas de probabilidade P«em (C,é) associadas às funções aleatórias .r«(r)
convergem para as de }tr, onde }y é a medida de Wiener". Para comprovar que estas
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medidas convergem fracamente para W - o principal objetivo dos últimos dois capítulos,
resta provar que as mesmas são apertadas.

Em outras palavras, devemos provar que assintoticamente P«atribui medida zero a
todos os elementos de C cuja trajetória apresente um ou mais "saltos" drásticos. Isto também

significa que, observandox«(r)como um processo estocástico,a probabilidadede que este
processo oscile muito dentro de um determinado intervalo de tempo vai se tornando cada
vez menor quanto menor é o intervalo de tempo considerado.
O lema a seguir nos ajudará a entender e provar a validade da condição necessária
para que as medidas de probabilidade associadas x«(f)sejam apertadas:

l.E/14H5.7. Considere St, k 2 0 , definido conforme (5.3.2). Sejam a, /3e 7'números reais com

aà /j zo.J2 / -1) e sejam lz e /v números naturais com nàl e N'2/z. As seguintes
desigualdades são válidas:

(5.3.4)

P(maxi.«is,l > a) É 2P(is«l > a-/3)
N

\

P(max../.,, IS,..* -- S* > r)Él--+ 3 k'(m«,.«is,1 :»% )

(5.3.5)

QÇkÇN

/

A Figura 23 nos ajudará a compreender a importância do lema proposto- Nesta figura

é apresentada uma trajetória possível da soma definida em (5.3.2) para 0Ék É N+/z
Intuitivamente,a desigualdade (5.3.5) trata com a probabilidade de que, dentro de qualquer
"subintervalo

de comprimento

/z" (em aspas porque a soma só está definida para valores

naturaisde k) esta trajetóriadê um "salto"de magnitudesuperiora 7, limitando-aa uma
constante multiplicada pela probabilidade de que esta trajetórla dê um salto de magnitude

superior a /3 dentro do primeiro subintervalo de mesmo comprimento. Note que a
desigualdade(5.3.5) trata com um conceito próximoao de módulo de continuidadepara a
soma

Fica evidente que no nosso caso estaremos interessados em trabalhar com valores

de /ze .'Vtais que /z/N -->O já que um dos nossos interessesé verificar se a soma possui
trajetórias uniformemente equicontínuas. Assim, a desigualdade (5.3.5) por si só não é muito

útil, vistoque a constantemultiplicativa
no limitesuperiordado tenderáa +.o. A
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desigualdade (5.3.4) servirá para mostrar que a probabilidade que está sendo multiplicada
pela constante em (5.3.5) irá para zero mais rapidamente do que a constante para +'

l í jí n Sj*N-SNI

E,,illmjí nSi+n'Snl
2n

k

rnax ISj...o-Sol
lí jí n

max
í n ISil

Figura 23 - Desigualdades do Lema 5.1

Prova do Lema 5.í. Seja r = mina./ : IS, > a) (r denota a primeira vez que s* ultrapassa a
em módulo). Então:

(5.3.6)

P(maxi.«lsj

>a): P(r É n) - P(r É /z,IS,.l >a-/3)+P(r Én,IS.l É a-/3)

Sendo que P(l $n,IS.IÉcr-/3):

P(U,:.(Í

= j,IS,,l ça--/3»-

Como r=/leIS.l

(7 = i) n (r = J) = © paral # ./ , então
(5.3.7)

P('r É n,IS.lÉa - /j) = IE..'P('r : j,IS,.lÉa - /3).

Uma vez que se IS,.lça-/3

então com certeza IS. --S.l 2/3, temos que

(5.3.8) P(t-J,IS,.IÉa-/3)ÉP(t- j,S«-S, >/j)-P(t:J)P(S«-Sjl>/j),
visto que S.-...Sf
e Sfsão independentes.
Pela hipótese de que/3 2 a,J2(lz -- 1), segue da desigualdade de Chebyshev que

.3.q

'( -s,l
s«

» p) É

Vl1lP:!a'-T

Juntando(5.3.7),(5.3.8) e(5.3.9) obtemos que

: e:l:'P

g

'i;!i;;:b : 'ã'

>a

e
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Ç] 1 .,

(5.3.10)

..

P(7 É /z-- l)

P('r $ /z,IS,,lÉ a - /3) É IE.-: P('r - J) : -!-!=-=

e assim, lembrando que P(r $ n,is,.l > a--/3) É P(is«l > a-/3),
P('r

de(5.3.6) temos que
É /z)

P('r É /z)É P(IS«l> cr- /3)+ ---:-:-

(5.3.11)

,

o que pode ser rescrito como a desigualdade em (5.3.4).
Agora

tome

/zz=1=-J

e

considere

os

"subintervalos

de

comprimento

/z"

{/tP,/ZP+l,...,lz(p+l)-l}, com p=O,...,/7z.Note que o inteiro /V está no último subintervalo.

Considereo evento max..l:. ISj+*-- S*l > 1/ e sejamj e k os inteiros onde esta condição é
válida e p* o inteirotal que np#$1k É /z(p #+l) -- l (ou seja, o valor de p tal que k es ela no
subintervalo {np#,np#+l,...,n(p#+ll--l }). Assim, temos dois casos possíveis para./+X::
(i)

/ZP*É J+k

É /z(p*+l)--l(Ilustrado

na Figura 24):

Com certeza teremos que is,,,. -- s*l > r/3 (Figura24a) ou s«,,.-- S*.-J> 7/3 (Figura
24b) -- note que é possível até mesmo termos as duas condições válidas ao mesmo

tempo- e portanto sempre haveráum 0 É p# É /lz tal que maxi.,.IS«,.- Sjl > y/3.
(ii)

n(P*+l)

É ./+k É n(P*+2) -- 1(Ilustrado na Figura 25):

Com certeza teremos que
(Figura 25b) ou

S«o,...u 'St..jl

s,,,--s*l>r/3 (Figura 25a) ou
> 7/3

s«,.--s..,,...., >r/3

(Figura 25c), também sendo possível termos

mais de uma condição válida ao mesmo tempo, e portanto sempre haverá um

0g p+É /n+ l tal que maxi.,.S«,*--Sjl > 7/3.
Figura 24b

Figura 24a

$'y/']
k'j

n(p*+l)
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Figura 25a

n(p'+l)

f:igura 25c

Figura 25b

k

n(p*+l)

Portanto,concluímosque o evento max..l.,.
SJ..*-S* > 7 está contido no evento
OgX:$JV
l

U..,.,,-..jmaxJ:.Is,.,--s«,..jl
> r/3}, ou seja, se em algum momentoa soma, definida em
(0,1,...,B/+/z},
der um "salto"de magnitudesuperior a 71evandono máximo/z passos para tal.

com certeza ela terá dado um "salto" de magnitudesuperiora 7/3 em algum dos
"subintervalos de comprimento

(5.3.12)

/z" {/zp,/zp+l,...,/z(p+ll-l

P(U.:.:,,.... jmax ,.. s,,,-S,,,..,l > r/3b

}, com p=0,...,/}z. Note que

É :, P(max j.«is,,,-s

l/)+

./

> 7/3)

P 0

Como as variáveis que definem a soma são ;/d, temos que todas as probabilidades da soma
em (5.3.12) são iguais, e portanto podemos considerar apenas a probabilidade de ocorrência
do evento para p=O, de forma que
nl+l

(5.3.13)

IE.P(max,.« S,.,--S«,,.., > 7/3)

- (/?z + 2)P(maxis« Sjl > 7/3)

/)=0

Como nz = li-J$

(5.3.14)

-1 +l,

de(5.3.12)

e(5.3.13)

temos que

IX')-

P(maxi./.,.
lsj..* --s.l' > 7) $Íl. N
+3 P(max/s«is, >
t)ÇI$.\''
/Z
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Com base no Lema 5.1 , podemos provar o seguinte teorema

7EOREM,45. 77. As medidas de probabilidade P« em (C,é) associadas às funções aleatórias
x,.(f)definidas em (5.3.3) são apertadas.

Prova. Como e.(x:lx(O)l#0)=0,

pelo Teorema 5.9 resta-nos apenas provar que

limo-.sup.{e,(x:

>o.

w.(õ) >e)}

-o,ve

Mas

}t'.(õ) >e o

maxi,.,l.õlx«(r)--x«(s)l

>e

Além disso, como x. é linear por partes entre os pontos x,,(f)tais que //õ é natural, o máximo

somente é atingido nestes pontos, de modo que só é necessário os mesmos. Todavia,
nestes pontos temos que x.(r) é da forma S* /a.J/z , com 0 É k É /z. Da desigualdade

(5.3.5)

do Lema 5.1 e do fato de que (lnõJ+ l)/n > 15, temos que

P(maxi,-,t«lx«(r)
--x«(s)l > e) É P(max?.{:l«õ.FSJ.* -- S* > caV;) É
'
'
0Élg/i

É

IÜ;i11a+ 3 }'(m«-.:l«;-F- s.l > .aJ;/D

E da desigualdade (5.3.4) do Lema 5.1 (basta tomar P = a.J2]nõ] ) temos que

+-ls /
P(max :l«õ.h
J

> €

aJ;/3) É 2P( sl«õ,Fil > cava /3 - allãb;ã.f

Como pelo Teorema Central do Limite, õl"õlLI,/'.llt-;ãl'
Markov /'(lzl

> À) = p(z'

> À') g -eÇ:l),z

- /v(o,l)

]V(O,l), e pela desigualdade de

temos que

p( sl«õ.h> 'a../;/3 - a.JlãD;ã])--!==-->p(lzl
> ,21;../Í
- ./ã)É
«

3õ:

leI's--.Jaõ)*

Desta forma,
lim...

sup,. { e.(,t : }t'.,(õ) > e) } =

= limo..sup,.
le.(1Sr,.,
h.l> eol//z--a

])}É]imõ..
sup«
{i;7i..v2Õ
)}
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Portanto, como uma simples conseqüência dos Teoremas 5.6, 5.7, 5.10 e 5.11,
finalizamos este capítulo enunciando novamente o Teorema de Donsker (que foi enunciado
como o Teorema 3.1, mas sem utilizar os conceitos de convergência fraca e se preocupando
apenas com a somatória):
TEOR?EM,4
5. 72. As medidas de probabilidade P«em (C,é) associadas às funções aleatórias
.r,.(r)definidas em (5.3.3) convergem fracamente para a medida de Wiener, ou seja,

jae, -+ 1/aw
C

C

para toda função/limitada, contínua e real em C.
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6

USANDO A TEORIA PARA PRECIFICAR OPÇOES EUROPEIAS

Como visto no segundo capítulo, precificar uma opção envolvia o cálculo da esperança
matemática de uma função das trajetórias do preço do ativo base até a data do exercício.

Vimos também que mesmo assumindo uma distribuição relativamente simples para os
retornos do ativo base (um movimento órowr?/ano),em muitas situações o cálculo exato
desta esperança é um tanto complicado, não possuindo solução analítica. Assim, nos três
capítulos seguintes estudamos uma teoria que nos permitisse aproximar numericamente o
valor de tal esperança matemática, apresentando no final do quinto capítulo o Teorema de
Donsker, que será a base teórica das aproximações que faremos.
O Teorema de Donsker, em outras palavras, nos garante que a esperança de
qualquer função real, contínua e limitada das trajetórias de um movimento órown/ano pode
ser aproximada pela esperança da mesma função calculada nas trajetórias de um processo
estocástico mais simples, definido em (5.3.3). O objetivo do presente capítulo é exibir os
detalhes da construção do processo supracitado. Inicialmente trabalharemos apenas com as
opções de exercício europeu por estas possuírem fluxo de caixa mais simples, sendo assim
ideais para que se ilustre apenas a contribuição do Teorema de Donsker nas aproximações
feitas. Para efeito de simplicidade, estaremos sempre trabalhando com ativos base que não
gerem fluxos de caixa intermediários (por exemplo, ações que não pagam dividendos).

6.1. A função de payo#e a adequabilidade do Teorema de Donsker
A função para a qual se deseja calcular a esperança é de fácil obtenção no caso das opções
de exercício europeu, visto que estas só permitem exercício na data final, e portanto só

gerarão fluxo de caixa nesta única data. Esta função, ilustrada na Figura 26, também é
conhecida como função de payo#, sendo definida da seguinte maneira para as opções de
compra:
(6.1.1)

./(S) = max(O; .g(S) --/?(S))

onde S é a trajetória do preço do ativo base entre a data do início da opção (que pode, sem
perda de generalidade, ser assumida como a data de cálculo) e a data do exercício. sendo
assim um elemento de C. A função /z(S)também é conhecida como preço de exercício ou
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sfr/ke da opção. Ela representa o quanto o titular da opção tem o direito de pagar pelo ativo
base para adquiri-lo na data do exercício. Exceto para algumas opções exóticas, esta função
é uma constante, e neste caso dizemos que a opção possui sfdke fixo. Já g(S) é uma função

que representao preço do ativo base na data do exercício.Sendo assim,como ninguém irá
exercer um direito se este der prejuízo, o fluxo de caixa gerado pela opção é dado pela
expressão (6.1.1).

Figura 26 - Payoff de uma opção de compra

Foi afirmado que g(S)apenas representa o preço do ativo base porque nem sempre a

opção apenas dá ao seu titular o direito de comprar o ativo base na data do exercício

pagando /z(S),único caso em que g(S) de fato seria o preço do ativo base na data de
exercício. Existem vários tipos de opções exóticas que dão ao titular o direito de, na data de
exercício, comprar o ativo base por /z(S)e a obrigação de, uma vez exercido o direito de
compra, imediatamente vender o ativo base por g(S), com g(S) não sendo necessariamente o
valor do mesmo na data de exercício.

É claro que a compra e venda do parágrafo anterior não ocorrem (seria um tanto

ineficiente em termos de custos de transação). No ato do exercício, ocorre apenas a
liquidação financeira da opção, com o titular recebendo g(S) - /z(S).
Um tipo de opção bastante negociado no mercado financeiro é a conhecida opção
padrão, ou p/a/n l/ar7///a.Uma opção padrão possui sfr/ke fixo igual a K e não gera nenhuma
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obrigação adicional ao titular. Sem dúvida, um dos fatores que ajuda este tipo de opção a se
manter como o mais popular é sua simplicidade.

Podemos definir analogamente a função de payoff para uma opção de venda. Neste
caso, teríamos:

(6.1.2)

.f(S) = max(O;/t(S)
.- g(S»

com S sendo um elemento de C correspondente à trajetória do preço do ativo base entre a
data início da opção e a data de exercício, b(S) representando o quanto o titular da opção
tem o direito de receber pelo ativo base para vendê-lo na data de exercício e g(S)

representandoo preço do ativo base na data do exercício.Esta função é ilustrada na Figura
27

Figura 27 - Payoff de uma opção de venda

A complexidadeque a função de payo# pode assumir, descrita nos parágrafos
anteriores, deixa claro o porquê de para muitas opções exóticas não se existir uma solução

analítica para o cálculo da esperança desta função, mesmo para as opções de exercício

europeu,que são mais simplespois só possuemuma data de exercício,e com
simplificações no modelo estatístico, assumindo-se um movimento brown/ano para os
retornos do ativo base.

No entanto. a descrição dada anteriormente gera uma dúvida adicional sobre a
adequabilidade do Teorema de Donsker para o nosso caso, visto que tal teorema só garante

que a esperançade uma função calculadaa tempodiscreto irá convergirpara o valor
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verdadeiro a tempo contínuo nos casos em que a função é limitada. Mas as Figuras 26 e 27
deixam claro que, no caso das opções de compra e das opções de venda onde o sfr/ke não
é fixo, a função de payoffnão é limitada.

Felizmente,isto não chega a ser um inconveniente,o que justifica o fato de muitos
cientistas do ramo financeiro nem mesmo atentarem para este fato. Embora a função de
payoff não seja limitada, é possível truncá-la, criando uma nova função de payo# limitada e
de comportamento quase igual ao da função original. Para confirmar esta observação, tome
um número real t e considere a seguinte função:
(6.1 .3)

/* (S) = min(k; ./'(S» ,

ilustrada na Figura 28. Como esta função é limitada, teremos que .L/tde. ---!!==--.>jc/ldw
onde P,.são as medidas de probabilidade do processo a tempo discreto e W é a medida de
Wiener. Além disso, Egloff & Min-Oo (2002) mostram que o erro de se aproximar a real
função de payoff pela função truncada tende a zero conforme & tende ao infinito, isto é, para
quaisquer valores de /z e de € > 0 , existe um valor de k suficientemente grande tal que:

(6.1
.4)

l l./l- ./'lae,< €
C

Portanto,

.LI/t --/law

< c:õ.L/Ade,-'--.112=--lLJdW

, ou seja, a esperança a tempo

discreto da função de payofftruncada converge para o valor real da esperança da função de
payoff. Em termos mais simples e menos precisos, isto ocorre porque a função de payoff de

uma opção cresce de forma linear, conforme ilustrado nas Figuras 26 e 27, apresentando
assim uma velocidade razoavelmente lenta de crescimento. Vale salientar que não é
possível efetuar o truncamento de./ por./l em todas as condiçõesl a aplicação desta técnica
em aproximação numérica de processos deve ser considerada caso a caso.
É interessante notar que, ao implementar um algoritmo para preclficação de opções,
não há a preocupação de se criar uma função de Favo/f truncada e de se trabalhar com ela.

No entanto, este procedimentojá está implícito ao passarmos do mundo teórico para as
implementações em programas de computador, visto que ao construirmos estes programas
estamos utilizando estruturas de dados de precisão limitada. Por exemplo, ao armazenar a
função de payoff em uma variável do tipo float na linguagem C++, estamos, sem perceber,
truncando a função, tomando k = 3,402823466x 10'$ (Stroustrup, 2000)
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Definida a função de payo#, vamos apresentar agora um modelo matemático para a

dinâmicado preço do ativo e de seu retorno. Com base no modelo a ser apresentadoe na
função de payoff de uma opção, poderemos ir um passo adiante e construir um algoritmo
para precificação da opção em questão.

Figura 28 - Truncagem de Payoff

6.2. Modelando a dinâmica do preço do ativo base
Durante o restante do texto, designaremos o tempo por r, assumindo que o eixo de tempo

está padronizadono interva]o [O;]]. Desta forma, o ponto zero seria a data para a qual se
deseja calcular o preço da opção (a data de cálculo) e o ponto um representariaa data do
exercícioda opção. Portanto, se /zdtíé o número de dias úteis entre a data de cálculo e a
data do exercício da opção, um intervalode comprimento igual a ano no tempo real terá
comprimento de 252//ldlí

no nosso eixo de tempo padronizado (para um ano brasileiro

padrãode 252 dias úteis).
Utilizaremos S para a trajetória do preço do ativo base, e sendo assim, S(/) denotará o

preço do ativo no tempo r. Outro processo a ser considerado será dado por
/?(r) : inÍS(l&s(o)

I' o qual denominaremos retorno acumulado do ativo base até o tempo f

O leitor deve notar que tanto S(/) quanto R(r) são funções contínuas, sendo elementos de C.
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Postulamosque a dinâmica do processo de retorno do preço do ativo, isto é, do
processo R(f) segue um movimento l)rown/ano B(r) com parâmetro de deslocamento }z e
parâmetro de volatilidade a+. Tal movimento brown/ano é semelhante ao da Definição 3.1,
sendo um processo com trajetórias contínuas e incrementos independentes. A diferença está
no fato de que B(r +/z) -- B(r) - /vGü,a I': /z)Vr 2 0,/z > 0 . Lembramos ainda que B(r) pode

ser escrito como

(6.2.1)

B(r) : pr +a *W(f) , r 2 0,

onde W(r)é o movimentoórown/anopadrão da definiçãol .l .
Da definição de R(/), segue o modelo matemático para a dinâmica do preço do ativo,
dado por:

(6.2.2)

S(r) - S(O)xexplZ?(r)}, r 2 0

Alternativamente, pode-se definir (6.2.2) em função de (6.2.1), obtendo-se:

(6.2.3)

S(r) - S(O)xexpÍp/+a*W(r)},

r20

O último passo antes de construirmos o algoritmo para precificar uma opção é estimar
o valor do parâmetro de volatilidade a+ do movimento browniano B(/). Note que não estamos

preocupados com a inferência de p uma vez que, conforme apresentado no segundo
capítulo, o preço justo de uma opção não depende do retorno esperado de seu ativo base,
dependendo apenas da volatilidade do mesmo. Vale lembrar que, da definição de R(f) e da
padronização efetuada no eixo de tempo, a +' ' Var(R(1)), o que é interpretado por dizer
que a# é o desvio padrão do retorno acumulado do ativo base até a data de exercício da
opção. Assim, para um intervalo de tempo de comprimento /z, temos que

.

(6.2.4)
/z

h

Normalmente este parâmetro de volatilidade é expresso em termos anuais. A relação

entre a volatilidade expressa em termos anuais e a volatilidade utilizada nos nossos cálculos
e dada por a -a#.J252/n(/

, onde a adquire o sentido do desvio padrão do retorno

acumulado do ativo base em um ano. O nome tradicionalpara a é vo/af///dadaamua/ou

v'o/af///dadaper annum. Algumas pessoas cometem um pequeno abuso de notação
expressando este número em termos percentuais, provavelmente com a intenção de
expressa-lo em percentualdo preço do ativo base (já que, para valores bem comportados de
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a, o desvio padrão do retorno acumulado do ativo base e.m um ano é um número próximo do

desvio padrão da variação percentual do preço do ativo base em um ano). Assim, fica-se
subentendido sem maiores delongas que a = 3qo é a mesma coisa que dizer que a = 0,03

Para evitar confusões com a notação no decorrer do texto, estaremos assumindo que

r

desejamos precificar uma opção de compra cujo prazo de exercício é exatamente igual a um
ano. O leitor todavia deve ter em mente que a única diferença entre o parâmetro que
denominamos de a e o parâmetro que denominamos de a# está na forma de divulgação. Na

+

vida real, os prazos de exercício serão distintos e raramenteexatamenteiguais a um ano,
assim devem ser feitos os devidos ajustes nos parâmetros para torna-los condizentes com o
problema de interesse.

A estimativa de a pode ser feita de diversas maneiras. Vamos trabalhar, por
enquanto, com a estimativa conhecida como volatilidade histórica, ou volatilidade estatística.
Intuitivamente, para a obtenção desta bastaria pegarmos um conjunto de observações do
preço do ativo base nos A/ anos imediatamente anteriores à data de cálculo -- incluindo o
preço deste na data de cálculo visto que na data de cálculo ele é conhecido, calcularmos os
retornos acumulados ocorridos entre cada ano e, por fim, calcular o desvio padrão destes
retornos observados. Em termos mais precisos, para a seguinte série de preços (denotados
em letra minúscula por se tratarem de valores observados de uma variável aleatória):

(6.2.5)

'., '., ',,..., '-«

podemos construir a série de retornos acumulados

6

6.2.6)

In-b

.In%-

se

se

e portanto segue naturalmente que
l

»

t

+Í(,'. - ,1) - -b
(6.2.7)

4

é uma estimativa para o". Segundo a notação tradicionalda estatística, o valor de (6.2.7)

L

será denotado por â:

De fato, na realidade não temos observações de muitos anos (.V/não é grande), e
mesmo que tivéssemos, não é razoável acreditar que este parâmetro tenha se mantido

constante por muitos anos. Por exemplo, não é razoável acreditar que o parâmetro de
vo latilidade foi no ano de 1997. onde tivemos a crise dos Tigres Asiáticos. ou mesmo no ano
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de 2003, onde não observou nenhum choque económico (pelo contrário, observou-se forte
otimismo nos mercados de renda variável).

Assim, normalmentetem-se uma série de observações de preços de freqüência
superior à anual (por exemplo. freqüência diária), contendo observações em um intervalo de

tempo até mesmo inferior a um ano, podendo este ser, por exemplo, um mês. Neste caso, a
estimativa de a seguirá procedimento análogo ao descrito anteriormente, apenas devendo
ser ajustada para levar em conta a freqüência das observações. Como, da definição de R(r).
o retorno acumulado em um ano é igual à soma dos incrementos nos retornos acumulados
de cada dia do ano, e, da mesma definição, o processo R(r) possui incrementos
Oindependentes, tem-se que:
(6.2.8)

númerc] de dias elnum Hlig

'' -'-

numero de Has 8HI.ltTIHCS

. /'

variância

amostral dos

\ :: estimativa do quadrado

Lretornos diários emummês.J

davolatlidade

anual

6.3. Um algoritmo para precificação de opções padrão
Após uma considerável interrupção, podemos agora voltar ao problema exposto no final do
segundo capítulo. Nosso objetivo agora é determinar um algoritmo para encontrar o preço
justo em que deve ser negociada uma opção de exercício do tipo europeu, a qual gerará um

fluxo de caixa futuro conformedescritona seção 6.1, tendo seu ativo base regido pelo
modelo matemático descrito na seção 6.2. Para esta seção do texto, estaremos trabalhando

apenas com opções padrão (p/a/n van///a)com sfdke igual a K. Apenas para efeito de
ilustração,assumiremos que a opção a ser precificada é uma opção de venda. O modelo
descrito pode facilmente ser adaptado para comportar uma opção de compra.

De(2.3.3) e(6.1 .2), temos que o preço buscadoé dado por
(6.3.1)

Popa,io= e''rEQ]max(O; K -- S(]»] ,

onde / denota a taxa livre de risco expressaem percentualao ano sob o conceito de
capitalização contínua, T denota o tempo em anos até o exercício, e Ele significa que a
esperançadeve ser tomada em relaçãoa uma medida de probabilidade específica, chamada
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med/da neutra ao risco. Esta é definida como a medida em relação a qual o preço do ativo
base descontado pela taxa livre de risco é um martingal'
A construção da medida Q envolve o conhecido Teorema de Girsanov, sobre o qual

não pretendemosentrar em detalhes neste texto, deixando como referência Shreve [17].
Neste texto, é mostrado que o processo utilizado para modelar a dinâmica do preço do ativo
base,dado por

(6.3.2)

S(r) = S(O)xexpÍpr+aW(r)} , f 20,

quando regido pela medida Q tem as mesmas características que o processo

SQ(r)= S(O)xexp{(r--;a:)r+aW(f)}

(6.3.3)

, / 2 0.

Ou seja, se os retornos do ativo base seguem um movimento brown/ano com
parâmetro de deslocamento p e parâmetro de volatilidade a, as probabilidades neutras ao

risco necessáriaspara a precificaçãodeste ativo são obtidas considerandoque estes
retornos seguissem um outro movimento browr7/anocom parâmetro de deslocamento
/

-!õ'

e mesmo parâmetro de volatilidade

2

Observamos que o rigor matemático não nos permite afirmar que (6.3.2) regido por Q
e (6.3.3) são o mesmo processo. Eles são processos diferentes, mas suas distribuições de
dimensões finitas coincidem. Assim, o Teorema 5.2 nos permite substituir um pelo outro em

nossos cálculos. A vantagem desta transformação está no fato de que, apesar de
necessitarmos trabalhar com uma medida de probabilidade diferente, sob a qual não
conhecemos as propriedades dos processos envolvidos (por exemplo, sob essa medida o
processo W(/) não será um movimento órown/ano padrão e os incrementos do processo S(f)

terão médias diferentes), por meio dela podemos encontrar um processo substituto de
mesmo parâmetro de volatilidade e que também é uma função do movimento l)rown/ano
padrão.

De (6.3.1) e (6.3.3), temos que

(6.3.4)

popa..io
: e''rZImaxjo;K
--s(o)xexp{(r2a:)

w(1)}l-

' Uma seqt)ência aleatória IX,.} com EllX.lj<.o é um martingal se E[X«]Xo,Xi,....X,..i]=.X..
l para todo
/r 2 1. A demonstração do fato de que qualquer medida tal que, em relação a esta, o preço do ativo
base descontado pela taxa livre de risco é um martingal faz o papel das probabilidades neutras ao
risco apresentadas no segundo capítulo é dada no Anexo 2.
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que podemos rescrever como:

(6-3
5)

4,ç,i.:e'''Jmaxjo;K
- s(o)xexp{(r
-ta:)T+a(1)}
Pw,
C

onde x designa um elemento genérico do espaço C (ou seja, uma função contínua qualquer
definida em [O;l]] portanto, .x(1)corresponde ao valor desta função para a abcissa 1) e H''é a
medida de Wiener apresentadano capítulo anterior.
Conforme visto no final do capítulo anterior. o Teorema de Donsker nos assegura que
(6.3.5) é o limite de

(6.3.6)

e'''Jmaxl
o;K- s(o)x
exp{(r
- -ia:)r
+a(1)}
Pe.
,
C

onde P. são medidas de probabilidade em (C,é) associadas às funções aleatórias x«(f)
definidas em (5.3.3). Desta forma, para termos todos os subsídios necessários para efetuar
OS cálculos, resta-nos escolher um valor suficientemente grande para /z e construir as
variáveis aleatórias i.i.d. el, e2,... de média zero e variância finita. Assim, o algoritmo para
achar o preço de uma opção padrão é constituído dos seguintes passos:
(i)

Escolha /l.

(ii)

Defina

/z variáveis

aleatórias

independentes

e., e2, .-., € ,, com a seguinte

distribuição:

(6.3.7)
(ni)

ple* :

al= pLé*

l É k É /z.

Construa o processo Zw(/) igual à função aleatória definida em (5.3.3)
tomando como as parcelas do somatório as variáveis aleatórias ei, e2,..., € "
construídas no passo (ii).

(iv)

Defina a seguinte medida de probabilidade em (C,é):

/[.[x] = P[Z'ü(f) = x(r) paratodo/ c [0;11]
.

(6.3.8)
(v)

Calcule a integral definida em (6.3.6) tomando como /'« a medida de
probabilidade definida no passo (iv).

Algumas observações sobre este algoritmo devem ser feitas, iniciando-se o processo

zt"'(f). A Figura 29 ilustra as trajetórias possíveis para este processo. Cada trajetória é
composta pelas flechas do desenho colocadas em seqüência de modo que o começo da
fla hn rninrirln nnm n fim da anterior. Os valores em círculos correspondem ã
p roxlma
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probabilidadede que ocorra uma flecha dado que a sua anterior ocorreu. Note que este
processo possui a forma de uma árvore de cenários, o que facilita o cálculo das medidas
envolvidas no passo (iv) do algoritmo. A medida de probabilidade de uma trajetória qualquer
até um determinado ponto do tempo (até o final de uma flecha) é obtida multiplicando-se as

probabilidadesde cada uma das flechas do caminho entre o instante zero e o instante em
que se deseja efetuaro cálculo.

Vale obsewar que a árvore em questão é recombinante, o que é uma excelente

propriedadecomputacionaldado que o número de trajetórias possíveis nos instantes de
tempo,onde há uma ramificaçãodo processo, cresce linearmente com o tempo - caso a

áwore não o fosse, este número cresceria exponencialmentecom o tempo, o que
prejudicaria qualquer implementação computacional não só do passo (iv) do algoritmo
proposto,como também do passo (v) visto que. para o nosso caso, a integral a ser calculada
no passo (v) assume a seguinte forma:
(6.3.9)

-, 1:
maxjo;K -s(o)xexp{(r--!o:)7'+a(1)}
Z

lxe,(x)

onde Z é o conjunto formado por todas as trajetórias .r do processo Zw(r).

Figura 29 - Ilustração do processo Z(d(t)

Para auxiliar na compreensão do processo Z'"'(r). apresentamos na Figura 30 uma

ilustraçãode todo o processoZ'''(r). O número no final de cada flecha indicao valor da

medidade probabilidadeP,,de todasas trajetóriasque passampelo pontoao qual esta
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flecha se refere (ou, em outras palavras, a probabilidade de que alguma trajetória passe pelo
ponto ao qualaflecha se refere).
l

2

16

l

3
2

'8.

l
l

2

l
2

l
3
2
2

Figura 30 - Arvore para n : 4

6.4. Estudando o algoritmo proposto
Vamos nesta seção estudar a construção do processo em tempo discreto Zw(/)
jlembramos que o índice superior "(/z)"denota que este processo foi feito na grade de tempo
com espaçamento igual -:). Como visto na seção anterior, a evolução desse processo entre
intervalos de tempos consecutivos foi obtida com o uso de /zvariáveis aleatórias (.,(:,''''e"

,

as quais eram independentes e identicamente distribuídas. Exatamente por causa deste fato.
não é necessário citarmos índice inferior destas variáveis. Desta forma, introduziremos agora

a variável aleatória .Í'"' . que tem a mesma distribuiçãocomo qualquer uma variável desta
série, sendo assim utilizada para fazer referência às n variáveis aleatórias e.,.Í:,''',(
Assim, a distribuição de e'"' é dada por:

©.4.D

pk'«'
- al: pEe'«'
- -.,l-l
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Esta distribuição surgiu em função da necessidade de que, para que o Teorema de
Donsker possa ser aplicado neste caso, assegurando que o processo em tempo discreto
Z'ü(r)

seja um bom aproximador do processo de tempo contínuo W(r), duas condições

sejam válidas, a saber:

> O valor esperado do acréscimo do processo aproximador num período da grade
discreta é igual ao valor esperado do acréscimo do processo que está sendo

aproximadono intervalode tempo igual ao comprimentodo períododa grade
discretas e

> A variância do acréscimo do processo aproximador num período da grade

discreta é igual à variância do acréscimo do processo que está sendo
aproximado, no intervalo de tempo igual ao comprimento do período da grade
discreta.

Estas condições podem ser sintetizadas no seguinte sistema de equações

1

(6.4.2)

EEe'"'l-E1 WÍ-!'l
\ /'z .l l

«,k'«'l-«-,1«,í-1l
--!/l
\ /z Jl

1

A variável aleatória definida em (6.4.1) foi escolhida de forma a satisfazer as
condições impostas pelo sistema (6.4.2). No entanto, notamos que esta variável não é a
única escolha que satisfaz as condições necessárias.

A primeira razão para que a definição de e'ü dada em (6.4.1) não seja a única
escolha correta é que podemos defina-lade forma que ela assuma mais que dois valores
(neste caso, as árvores das Figuras 29 e 30 seriam multinomiais, ao invés de binomiais).

Contudo, mesmo se nos restringirmos à consideração de variáveis que possam assumir
apenas dois valores, ainda veremos que a definição de (M) dada em (6.4.1) não é a única
correta
Vamos redefinir a variável aleatória e'"' de forma mais genérica. Para isso, designe
como a e /90s valores que e'"' pode assumir e P a probabilidade de que ela assuma o valor

a (consequentemente,a probabilidadede que ela assumao valor /) é igual a 1-/)). Podemos
sintetizar esta redefinição como
@.4.H

pk'"':

«l- p - 1- pk'«':

ól.
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É fácilcalcular que:
Ele'"'l=

(6.4.4)

Parte'"'1=

ap + b(lp(l-

p)

p)('z - b):

Portanto, aplicando (6.4.2), temos que as condições que garantem a validade do
Teorema de Donsker para a variável definida em (6.4.3) são:
l

(6.4.5)

ap +b(l--p):

0

'Íp(l-p)(a- b)2=-!

É fácil ver que estas duas equações com três incógnitas (a, b, p) possuem um número
infinito de soluções. Com cada tripla (a, b, P) que satisfaça o sistema (6.4.5) podemos gerar o

processo Zw(f) de maneira análoga à utilizada na definição da função em (5.3.3), e este

processo aproximará o movimento órown/ano padrão W(f) no sentido do Teorema de
Donsker. A Figura 31 ilustra o processo Zw(/) construído com base na variável ( ) definida
em (6.4.3). Doravante o processo Zw(r) será chamado de Modelo Binomial do Movimento
Brown/ano Padrão e sua árvore será chamada de Áwore Binomial para o Movimento
Brown/ano Padrão.

2a

,#

©'
t--lily=-.2
}l /'\-./
N

$.

..

Amorfa binümial para -] m-3vimento

Figura 31 - browniano

padre-3

Chamamos a atenção para a forma da apresentação da árvore bínomial. No eixo de

tempo estão marcados os períodos do processo Zw'(/). Note que o comprimento destes
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oeríodos7é -L. Em cada nó da árvore há o valor que o processoZm(r) assumequando
/z

passa por este nó. Por cima de cada flecha há o valor que corresponde a probabilidade do

processo passar por esta flecha, dado que ele está no nó, de onde esta flecha parte. Na
ilustração, P«é a probabilidade do processo "subir', que é igual a P e pü é a probabilidade do
mesmo "cair". sendo igual a l-p.

Agora lembreque, se B(r) é um movimentoórown/anocom parâmetrode
deslocamento p e parâmetro de volatilidade a, ele também pode ser escrito como:
(6.4.6)

B(r) : Pr + aW(r),r 2 0

A equação (6.4.6) deixa claro que B(r) pode ser visto como o processoobtido do
processo W(r) via uma transformação linear que multiplica B(r) por o e acrescenta ao

resultadoovalor pr. Faremos agora a mesma transformação com o processo Zw(t). A
árvore binomial para o processo resultante, doravante denominado como VO(f) tem a
seguinte forma:

2aa+2pAt

aa+#At

Figura 32
Ilustração da árvore
binomial para o movimento
browniano cüm parâmetro
de deslocamento igual a p
B parâmetro de volatilidade

igual a a. Nesta árvore.
ab+pAt

temos que .üt = .!

2ab+2pAt

E claro da própria construção do processo y"'(r), que as probabilidadesdas flechas
são presemadas:as flechas "para baixo" têm probabilidade l--p , e as "para cima" têm
probabilidades, enquanto que os valores nos nós têm relação com os valores nos nós da

' Na Literatura há uma outra interpretação do comprimento de período (per/od /engfh), atribuindo a
este o valor de 7//i , onde n é o número de passos da árvore binomial construída para aproximar o
movimento órown/ano no intervalo [0,H. Claro que se T for 1. então este conceito concorda com o
S
nosso
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Árvore do Movimento Brown/ano Padrão via a relação:
(6.4.7)

nó em FO(/) = ax(valordo

nó em W(i))+ px(abcissado

nó).

Às vezes há interesse em expressar estes valores por uma relação direta com o
Movimento Browrl/ano definido em (6.4.6). Chamando então de t/ o valor da "subida" e D o
valor da "descida", ou seja, para U ' azz+ pA/ e /) = ab+ pAr , e levando em conta que:

(6.4.8)

E[B(A/)]=

(6.4.9)

E]w(Ar) + pA/]-

pAr e

VarÍB(Af)] = Var]aW(A/) + PA/] : a:Ar ,

temos de (6.4.5) que:

[ up+o(i-p)=
z]B(A/)]
l.P(t - p)(t/ - 0)2 =Varia(Ar)]

(6.4.10)

Vamos agora construir uma árvore binomial para o processo S(/) definido em (6.3.2)8

utilizado para modelar a dinâmicado preço do ativo base. Lembremosque a fórmula dada
em (6.3.2) deixa claro que o processo S(r) é obtido do processo B(r) via uma transformação
(elevar e à potência B(z)e multiplicar o resultado por S(O)).

Faremos esta mesma transformação com o processo PO(r),aproximador do processo
/i(r) e chamaremos o processo resultante de Xm(r), que é dado por:

(6.4.11)

Xm(r) - S(0) xexply'o(r)}

A árvore binomial correspondente ao processo Xm(r) tem a seguinte forma:

go e x pÍ2aa+2pAt}

©

processo da

So expÍaa+pAt}

h
So

iil$i:;;,.:=.
xpia(a+b)+2pAt}

®-

Figura 33 - Arvore
binomial para o
di nâmica

do

preço do ativo
base

So e

-So expÍab +pA.t}

""''($,'''z
At

So expt2 ab+2pAt}

ó.t =.!

2At

; Em (6.3.2) o parâmetro de volatilidade foi expresso como a* e posteriormenteintroduziu-se um novo
parâmetro, a, que é o parâmetro o'K ajustado para o conceito de volatilidade anualizada. A partir de:ste
momento apenas para manter a conformidade com a nomenclatura comum da literatura financeira,
citaremos sempre como ao parâmetrode volatilidade do processo gerador dos retornos do ativo
base. enfatizando que a diferença entre os parâmetros a e a+ está apenas na interpretação do
significado de um intewalo de tempo de comprimento unitário no modelo.
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Assim como no caso da árvore para o processo B(r), neste caso também há interesse

em expressar os valores de subidas e descidas da árvore diretamente dos parâmetros do

processo S(r), o qual a áwore aproxima. A natureza multiplicativado processo S(r), ou
seja. o fato de que S(r+Ar)

pode ser expresso pelo produto de S(r) por um determinado

fator, faz com que as subidas e as descidas da árvore sejam expressas em termos desses
fatores, os quais denominam-se por razão de subida e razão de descida. ilustrados na Figura
34, na qual [/ é a razão de subida e c/ é a razão de descida.

Figura 34 - Passo da
árvore binomial para o
preço da ativo base.

Vamos então construir as equações que relacionam as razões [l e d com o
comportamentodo processo S(r) . Note que [r e d são apenas reparametrizaçõesdo modelo
dado em (6.3.2) (isto é, ll = expl/zA/+aa}

e d =expl/zAr+aó}

onde a e b satisfazem

as

equações condições impostas em (6.4.5». Assim, temos que
(6.4.1

2)

= Var]aW(Ar)] = o:Ar

Varbn(S(Ar))]

e portanto
l«í .!

(6.4.13)

l- .(«

Juntas,(6.4.12),(6.4.1 3) e a segunda equação do sistema(6.4.5) implicam que
)

p(l - p] InÍ -5 ] ] - Va,-hn(S(Âf))] = a:Ar

(6.4.14)

que é o resultado da "transformação" da segunda equação do sistema (6.4.5).
A

transformação

da

primeira

equação

do

sistema

com plicada. Para esclarecê-la notamos primeiramente que

(6.4.5)

é

um

pouco

mais
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l

E[s(Ar)](o)xexphA'
+aw(Ar)}]=
s(o)xexpjl
/z+'Í hrl.

(6.4.15)

e expandindo-se este resultado em série de Taylor tem-se que:

(6.4.16)

S(O)xexp

= S(O) xexphA/}x

:--:-:
»'--

'(&y--

.]

Lembremos que a primeira equação do sistema (6.4.5) gera a condição:

@.4.1D

p«--(i

Além disso, das duas equações do sistema (6.4.5) obtemos a condição:

®.4.1

«:P+Z':(l P):a:A'

Obsewe que

@.4.1q ZIX'«' 01 S(0)x-P'h'\r+aatP+S(0)x"P'hAf+abXl= S(O) x exphA/Xp

x expÍaal+(l

P)

-- p) x expqab})

Expandindo o resultado da última conta em séries de Taylor, obtemos que:

,{,*«*q*q*...}*
, ' :.2 .3-3
o- ül:--.« --q --';- --

rrxw(A/)l=s(o)xexphA/}l t

(6.4.20)

l

(6.4.21)

,[x'«'ao]:
sm*«p'h'']Í
'--.b«
--Q-,W--:l«:,-.ó:0d)-...l

Portanto,

p.4.28

É']x'«'uo]

is(ü)]+ .(A/),

e, por conseqüência das equações do sistema (6.4.5), obtemos que zre d devem ser tais que
(6.4.23)

p«+(i-p»

ll p+'T hrl

Assim, concluímos que para o processo X'"'(f) obtido com base nas razões zr e d ser
um aproximador do processo da dinâmica do preço em tempo contínuo S(r) no sentido do
Teorema de Donsker, é suficiente que ele satisfaça ao mesmo tempo as equações (6.4.14) e

(6.4.23). Assim como nos casos anteriores de aproximação,neste caso podemos dar a
sequente interpretação verbal estas equações:
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>

Para a equação (6.4.23): o valor esperado do acréscimo do processo aproximador

num período da grade discreta é aproximadamenteigual ao valor esperado do
acréscimo do processo que está sendo aproximado no intervalo de tempo igual ao

comprimentodo períododa grade discreta,com um erro proporcionala este
comprimento; e

> Para a equação (6.4.14): a variância do logaritmo do acréscimo do processo

aproximadornum período da grade discreta é igual à variância do logaritmo do
acréscimo do processo que está sendo aproximado no intervalo de tempo igual ao
comprimento do período da grade discreta.

Os resultados obtidos também podem ser sintetizados na seguinte proposição:

p/?OPAS/ç;,40 6. 7. Se o processo Zm(r), é a aproximação discreta do movimento brown/ano
padrão W(/), então:
(a) o processo

y(o(r)

, dado por ym(r)

= pr +aZm(r),

é a aproximação

discreta

do

movimento brownüno com parâmetro de deslocamento p e de volatilidade a,
isto é, do processo

B(r) dado por B(r) = /zr +aW(f)

(b) o processo X(©(r) , dado porém(/)
discreta do processo

;e

= S(O)xexpjpr+oZm(r)}, é a aproximação

S(f) dado por S(r) = S(0) xexph/ + aW(/)l-

esta proposição, em palavras simples, mas não muito precisas, afirma que a
transformação linear e exponencial preservam a propriedade de aproximação. Portanto, é
possível aproximar o processo do preço do ativo base com base em qualquer aproximação
do movimento brown/ano padrão.
Agora chegou o momento para esclarecer o que significa afirmar que rn(r) aproxima
Z?(r),e o que significa afirmar que Xm(r) aproxima S(r).O leitor deve lembrar que aproximamos

o processo W(f) por um processo Z"'(r). O sentido desta aproximação está na afirmação do
Teorema de Donsker de que, para toda função real e limitada/, é válido que:

(6.4.24)

rb(z'« '(r),r € 1o;i])]---z::=-->
E[/]n'(/),/ c ]o:i])].

Suponhamos que a função ./ possa ser escrita como uma função composta
/ = F . G , onde a função G transforma l,y(/) em S(r). Então o Teorema de Donsker implica
que

Usando a Teoria para Precificar Opções Européias

97

zlr lx '"' (r),r ' ]o;t]].F-:cz-j.z]r'(s(f), r c ]o;i])].

(6.4.25)

Um dos exemplos de função composta como a definida no parágrafo anterior é a
função de payoffde uma opção padrão de venda com exercício europeu:
(6.4.26)

./'(x) = max (0; K - S(O) xexphr

+ ax}) .

Lembrandoque o preço de mercado desta opção é dado por:

(6.4.27)

expt--r7'}x Ele]max(0;
K --S(o)x exp'hr+ aW(r).D]=
= expl--rT } x Ee [max (O; K -- S(1))]

temos, pelo Teorema de Donsker, que este preço pode ser aproximado por:

(6.4.28)

expl-r7' }x Ee Imax(o; K --X(")(f))l

O valor numérico da expressão (6.4.28) pode ser calculado com o auxílio da árvore
do processo X(o(r). Esta árvore pode ser construída diretamente com os valores de p, [l e d
que satisfaçam ao mesmo tempo as equações (6.4.14) e (6.4.23), ou pode ser construída a

partir da árvore de Zm(r), como proposto no algoritmo da Seção 6.3, sendo soluções
equivalentes para o mesmo problema. Por ser mais intuitiva, a primeira solução é a preferida

dos engenheirosfinanceiros que decidem implementar um método de árvore binomial.

Já que sabemos sobre a relação das equações (6.4.14) e (6.4.23) com o sistema
(6.4.5), e sabemos também que o sistema (6.4.5) possui uma infinidade de soluções, então
concluímos que o sistema composto por estas equações também possui uma infinidade de
soluções (p,u,d) . Uma delas, equivalente à implementação do algoritmo da Seção 6.3, gera

o que é conhecido no mercado como modelo de Jarrow Rudd (Jarrow & Rudd, 1983), ou
também "áwore de probabilidades iguais", sendo igual a:

p-l

@.4.2q

P -;

l ::.;i'
d

pÜ"hr}

:«@'z©
exp'Pagar j+ l

Uma outra solução gera a conhecida árvore de Cox-Ross-Rubinstein (Cox,
Rublnstein, 1979), sendo iguala

Ross &
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(6.4.30)

«-

«p'k'#}

A árvore de Cox-Ross-Rubinstein tem uma pequena deficiência e uma enorme
vantagem. É sobre isso que versaremos no resto do texto da presente seção
Em primeiro lugar, falaremos sobre a vantagem da áwore de Cox-Ross-Rubinstein.
Para compreender isso, é necessário lembrar, que a precificação da opção usa a medida de

probabilidade neutra ao risco e não a medida real. Isso significa que as trajetórias do
processo devem ser preservadas, mas a medida (ou seja, a probabilidade) delas deve ser

transformada (de sorte tal que o processo resultante seja um martingal depois de
descontada a taxa livre de risco, conforme discutido no Anexo 2).
Apresentamos em (6.3.3) que esta mudança de medida é equivalente a substituir o

parâmetro de deslocamento original /z por G -a,}<'1. Até o momento, as amores
apresentadas nesta seção foram construídas considerando a medida de probabilidade real.
É claro que é possível construí-las considerando a nova medida de probabilidade, já que
basta construir a árvore resolvendo o sistema composto pelas as equações (6.4.14) e
(6.4.23) fazendo as devidas substituições no parâmetro de volatilidade.

O leitor deve observar que a solução da árvore de probabilidades iguais dada em
(6.4.29) depende do parâmetro de deslocamento, e portanto não estamos preservando as
trajetórias ao fazer a mudança de medida adotando esta solução. No entanto a mudança da
medida não afeta a volatilidade a (e nem pode afetaro),o que garante que, assintoticamente,
as mudanças feitas nas trajetórias não são muito significativas.
9 Vamos lembrar, do Capítulo 2, que as probabilidades neutras ao risco são definidas nos cenários

neutra ao risco sob a qual o processo de retornos muda a sua variância, estaríamos cometendo uma
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No entanto, suponhaque o leitor está em uma situação onde é necessáriotrabalhar
não apenas com o modelo discreto para o processo da dinâmica do preço do ativo base na
medida neutra ao risco como também com o modelo para o verdadeiro processo. Neste
caso, o leitor deveria implementar uma solução para o parâmetro de deslocamento /z e outra

para o parâmetro Ç -a;4'1. Intuitivamente, parece que estes diferentesvalores para este

parâmetro obrigariam o leitor a construir duas árvores, gastando maior tempo de
processamento, memória para armazenamento do dobro da quantidade de valores e
também o tempo humano. Além disso, o leitor estaria alterando as trajetórias do preço do
ativo base ao fazer a mudança de medida, o que não é uma das melhores coisas a serem
feitas

Este problema não existirá caso o leitor utilize para os valores de (p,n,d) a solução

proposta por Cox-Ross-Rubinstein.Isto porque os valoresdos nós na árvore de Cox-Ross-

Rubinsteinnão dependedo parâmetrode deslocamento,
sendo que apenas as
probabilidades dependem deste parâmetro. Note que, no processo original, elas são geradas
por
P'

(6.4.31)

t.{ d.

enquanto que, na medida neutra ao risco, as probabilidadessão geradas por:
(6.4.32)

P:

«.{.

-

.%

1--

ql«

}-.

.

u -- d

1{-- d

O leitor ainda pode notar que a expressão de p para a medida neutra ao risco da árvore de
cox-Ross-Rubinstein é extremamente simples.

Agora falamos da pequena deficiência do modelo de Cox-Ross-Rubinstein.A
deficiência não está muito escondida. Se o leitor substituir os valores de [í = exp'krJA/j

e

incorreção semelhante a, no mundo dos cenários, definir probabilidadesneutras ao risco para
cenáros diferentes dos que se vislumbra para o futuro, logo a mudança de medida não pode afetar o
parâmetro de volatilidade; 2) A hipótese de que todos os agentes do mercado conhecem o conjunto
de cenários possíveis para o futuro pode ser reformulada, no mundo dos processos estocásticos, para
uma hipótese de que todos os agentes do mercado conhecema variância dos retornos para cada
instante de tempo até o instante final. Claramente o nosso modelo não viola esta hipótese, Jã que a
variância dos retornos foi assumida conhecida e constante igual a a.
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c7=expFIAr}

na expressão p(t--atinja

]Hz, ele irá descobrir que esta será igual a

4P(l -- P)cr:Ar e não a:A/ como dever ser, conformea equação(6.4.14)Para mostrarque isso não é um obstáculo, expandiremosa expressão para p em

série de Taylor. Note que, embora na expansão de Taylor que pretendemosconstruiro
"parâmetro pequeno" seja A/ , JAr também está presente. Quando Ar tende ao O, o valor
de JAr tende ao 0 também, porém mais devagar de que Ar . Desta forma, a expansão de
Taylor seria por JAr , a qual nos dirá que:

"'

«.h -- '%l~.}-. «-l".*

'-*.-*'x,.,*"'4':'"* l-l:-'«;*W-'Çl

ç=qçag:-H==e ''f, l
.m'''""

:;*.@).

'

31

Logo, conforme r tender a zero, o valor de p tende a ,il,/2. Isso faz com que p(I'p)

tenda a

,q. Portanto temos que p(i--ptinjz4lH

.(içar.

Em outras palavras, a

equação(6.4.14)é satisfeitaassintoticamente,
o que é suficienteparaa validadedo
Teorema de Donsker.

Em termos práticos, a deficiência agora discutida apenas atrapalhará caso o valor de

Ar seja grande.Na prática, isso não acontece.Se o intervalode tempo for de um ano e for
dividido em 200 partes, então A/ = 200
1 , e para este valor, com a =0,15 e p =0,1 , por
exemp lo ídados anualizados),

teremos que

zl = 1,010663051,

(/ =0,9894494

, e portanto
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p=0,523578177
e assim p(i--ptinjulH:=t,i2246ixto'', diferindo-sede
a:Ar = 1,125x 10''i somente após a sétima casa decimal.

6.5. Resultados da implementação do algoritmo da Seção 6.3
Implementamos
o algoritmodescrito na Seção 6.3, cujo código em linguagemC++ é
apresentado no Anexo 3, com o intuito de apresentar ao leitor a sua convergência.
Efetuamos os cálculos com uma fictícia opção européia de venda de IBOVESPA a 25.000

pontos com data de exercício no dia 16 de fevereiro de 2005. A base dos cálculos foi o
fechamentodo dia 14 de janeiro de 2005, situação em que o preço do ativo base era de
24.924 pontos e a taxa livre de risco expressa em termos anuais sob o conceito de
capitalização contínua era igual a O,16629. A volatilidade anual dos retornos do ativo base foi

estimadaconforme descrito na Seção 6.2 com base nas observaçõesdiárias das
pontuaçõesde fechamentodo IBOVESPAentre os dias 15 de setembrode 2004 e 14 de
janeiro de 2005, base do cálculo, sendo igual a O,19267

Os cálculos do preço da opção foram efetuadosvariando-seo númerode partes em
que o intewalo de tempo entre a data de cálculo e a data de exercíciofoi dividido. Observase que algoritmo converge de forma oscilatória. A Figura 35 apresenta os resultados obtidos

segmentando-seo intervalode tempo em até 100 partes-

Fig 35 Convergênciado Preço Obtida
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Número de passosda árvore binomial
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Apesar de nos garantir que a convergência irá ocorrer, o Teorema de Donsker não
nos dá uma medida da qualidadeda aproximação, ou seja. ao se estabelecerum nível de
precisão € com a qual queremos calcular o preço aproximado da opção, não sabemos de
antemão o valor de /i tal que o preço aproximado não se distancie do preço verdadeiro por

mais de e. Esta deficiência é suprida repetindo a execução do algoritmopara valores
crescentes de /i até que, por um certo número de vezes seguidas, o preço obtido entre a nésima repetição não se distancie do preço obtido na (n-l)-ésima repetição por mais do que o
nívelde precisão desejado.

Por exemplo, para /zigual a 199 o preço da opção obtido foi igual a 426,806 enquanto
que para /z igual a 200 este preço foi igual a 426,417, uma diferença absoluta de 0,389 ou
aproximadamente0,09% do preço da opção. Portanto, o valor de 426,417 pode ser tomado
como a aproximação do verdadeiro valor com uma margem de erro na casa dos centavos.

O leitor ainda pode compararos resultados obtidos com os valores que seriam
obtidos com o modelo a tempo contínuo de Black & Scholes (1973), que dá a solução
analítica para o preço de mercado de uma opção européia de venda padrão. De acordo com
este modelo, o preço é dado pela seguinte fórmula:
(6.5.1 )

Popa,io: Ã' x exp'P r7'lN(--d:)

-- S(O)N(-dz)

,

onde K é o preço de exercícioda opção, r denota a taxa livre de risco expressa em
percentual ao ano sob o conceito de capitalização contínua, T denota o tempo em anos até o
exercício, S(O)é o preço do ativo base no momento do cálculo,
«:f s OE

(6.5.2)
(6.5.3)

)-- 1, -- ' Z'

a-' '\' -'---l.7;

e

d: : d. - a'JÍ ,

com a denotando a volatilidade anualizada dos retornos do ativo base.

Substituindo os dados do nosso problema na equação (6.5.1) obtemos que o preço
ãn ó
da opção
é 9 RIR ilm vnlnr hem próximo do obtido com o uso do alqoritmo descrito na
Seção 6.3
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6.6. Um algoritmo para precificação de opções exóticas
O algoritmo proposto na Seção 6.3, apesar de possuir simples implementação e de funcionar

muito bem no caso das opções padrão, não é viável computacionalmentepara a maioria das
opções exóticas. O problema no caso das opções exóticas está no fato de que ao menos um

dos valores de g(S)e de /z(S)da função de payo# da opção dependede toda a trajetória do
preço do ativo base até o momento do exercício, e não apenas do ponto final da mesma,
como no caso de uma opção padrão. Desta forma, se fossemos montar uma árvore binomial
para a precificação de uma opção exótica, esta não seria mais recombinanteuma vez que,

embora o número de pontos finais crescem linearmente com o tempo, o número de
trajetórias cresce exponencialmente com o tempo-

Por exemplo, considere novamente a árvore da Figura 30. No primeiro instante de

tempo,o número de pontos finais e trajetórias é o mesmo, igual a dois. No entanto, para o

segundo instante de tempo, possuímos apenas três pontos finais, mas o número de
trajetórias já é igual a quatro, visto que cada uma das duas trajetórias do estágio anterior se
ramificou em outras duas. Para o terceiro instante de tempo, o número de pontos finais
aumentou para quatro, mas agora já possuímos oito trajetórias diferentes pois cada uma das

quatro do estágio anterior se ramificouem outras duas. Prosseguindocom raciocínio
análogo, poderemos ver que após somente quinze passos, apesar de termos dezesseis
pontos finais, teremos 32.768 trajetórias diferentes, gerando um custo computacional
elevado com uma alta chance de ainda nem termos nos aproximado da solução correta.

A maneira mais utilizada pelos engenheiros financeiros para lidar com este problema

é trabalhar com o conceito de simulação de Monte Carlo. Trata-se de um procedimento
simples mas com o poder de ser aplicado a uma vasta gama de situações-

Um exemplo bastante intuitivo do procedimento de Monte Carlo é a simulação de
Monte Carlo para o cálculo da probabilidade de que, após o lançamento de dois dados, a
soma dos números obtidos seja igual a um determinado valor (por exemplo, 8). Neste caso.
pedimos ao computador que simule muitas vezes o lançamento de dois dados, anotando o

resultado destes lançamentos. Depois ele irá contar em quantas vezes este resultado foi
igual a 8 e dar como uma estimativa da probabilidade de interesse o valor do quociente entre

o númerode simulações
tais que o resultadoda somafoi iguala 8 e o númerototal de
simulações.
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Claramente não há vantagens em se efetuar uma simulação de Monte Carlo para

situações simples, onde o cálculo pode ser feito analiticamente (como no caso do
lançamento dos dois dados). No entanto isto é muito útil quando queremos calcular algo que
não possui solução analítica, como por exemplo, a esperança da expressão (6.3.1). Neste
caso estaríamos gerando aleatoriamente um grande número de trajetórias para o preço do

ativo base que possuam a distribuição de probabilidadesneutra ao risco desejada e

calculandoo valor da função de payoff da opção em cada uma destas simulações.A
esperança desejada seria a simples média amostral dos valores obtidos.

Desta forma, o algoritmo para achar o preço de uma opção exótica é constituído dos
seguintes passos:

(i)

Escolha/z(númerode subintervalosem que o intervalode tempo entre a data

de cálculoe o exercícioserá particionado)
e escolhansfm(númerode
simulações a serem efetuadas).

(ii)

Defina nsfmx/z variáveis aleatórias independentes.5;, para l É iÉ nsl/}z e
l É ./ É /z tais que

~l',-;.:,;,'::l

(6.6.1)
(iii)

Construa «.í,« trajetórias
f =y-,

g,

S;(/) = S(O)xexpl:,'ÍÍ},

para

l É í É /zslm

para r '0,

e

l $./

É n

tais que, para

S'(r) - S(O) e, para os demais

k

valores de r, S'(f) seja definida por interpelação linear entre seus pontos(iv)

Calcule, para cada trajetória Si, os valores de g(S') e de b(S') e a sua função de
payoff.

(v)

Obtenha o preço da opção calculando
e

-,7' \'

ff

(6.6.2)

onde /- denota a taxa livre de risco expressa em percentual ao ano sob o
conceito de capitalização contínua, /' denota o valor da função de payo# da
opção para a simulação / e T denota o tempo em anos até o exercício.
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Lembramos que o Teorema de Donsker continua garantindo a convergência deste
algoritmo para o preço carreto que seria obtido em um modelo a tempo contínuo já que as
variáveis ei, e2,... só precisam ter a mesma média e variância do processo que desejamos
aproximar para que a convergência continuem sendo garantida. Isto continua sendo válido
no algoritmo dado anteriormente.

6.7. Implementando o algoritmo da Seção 6.6 com dados do mercado brasileiro
Implementamos o algoritmo dado na seção anterior para algumas fictícias opções exóticas

de compra de IBOVESPAcom exercício europeu, sf/fke fixo igual a 25.000 pontos e
exercício no dia 16 de fevereiro de 2005, tomando como base dos cálculoso fechamentodo
dia 14 de janeiro de 2005. A taxa livre de risco e o valor do ativo base no instante do cálculo

são os mesmos que os utilizados na Seção 6.5. Apenas a volatilidade foi estimada de
maneira diferente, a ser descrita no último capítulo, com o intuito de podermos comparar os

preços destas opções exóticas fictícias com os preços das opções padrão que foram
negociadas no mercado nesta data e constatarmos assim que características deixam uma

opção exótica mais cara ou mais barata. Assim, a volatilidade utilizada foi a volatilidade
implícita no preço de uma opção de compra padrão de IBOVESPA (o tipo de exercício não

faz diferença para este tipo de opção, como veremos no próximo capítulo) negociada na
mesma data, sendo igual a 0,26785.

Como todas opções a serem precificadas possuem sfr/ke fixo, a escolha de g(S) da
função de payo# da opção irá determinar que tipo de opção exótica estaremos precificando.
Nesta seção trabalharemos com dois tipos de opções exóticas, as asiáticas e as /ooAóack.
Em uma opção asiática de strike fixo igual a K, o valor de g(S) é obtido calculando-se

a média dos valores assumidos pelo preço do ativo base em alguns pontos de sua trajetória.
Esta opção também é conhecida como opção asiática com média discreta (d/screfe

av'eram/ng).Normalmente a média a ser utilizada na função de payoH'da opção corresponde
à média dos valores assumidos pelo preço do ativo base no fechamento do pregão. Também

é possível definir uma opção asiática com g(S) sendo igual a média dos valores assumidos

pelos preços do ativo base durante toda a sua trajetória,e no caso teríamosuma opção
asiática com média contínua (cona/nuous averagfng). Este tipo de opção asiática é menos
comum que o primeiro.
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A média a ser calculada pode ser definida como a média aritmética ou a média
geométrica. A principal dificuldade na precificação de uma opção asiática ocorre quando seu
payoff é baseado em uma média aritmética, e se deve ao fato do processo que definimos
para modelar a dinâmica do preço do ativo base possuir incrementos multiplicativos, e assim
a distribuição de probabilidades da soma destes valores se torna intratável em um modelo a
tempo contínuo. Como conseqüência, não existe uma solução analítica para a obtenção do
preço de mercado de uma opção asiática com média aritmética, sendo fundamental o uso de
um processo de aproximação.

Com base nos dados de entrada do problema e assumindoque o horizonte para o
cálculo da média dos preçosdo ativo base na função de l)ayo# iniciassena data de cálculo,
encontramos o preço de mercado de uma fictícia opção de compra asiática com exercício do
tipo europeu (média aritmética discreta pelos preços de fechamento) aplicando o algoritmo

da seção anterior para alguns valores de /z e de /tsím. Constatamos que o principal
determinante da convergência deste algoritmo foi o número de simulações. A tabela da

página a seguir apresenta os resultados obtidos. Note que os resultadosforam um tanto
instáveis efetuando-se 1.000 simulações. no entanto mesmo trabalhando-seapenas com
5.000 simulações já obtivemos resultados mais estáveis, sugerindo uma convergência
adequada.
Observamos que, neste mesmo dia, uma opção de compra padrão de mesmo ativo

base,preçoe data de exercíciofoi negociadana Bolsade Valoresde São Paulopor
R$905,00. A tabela com os resultados da aplicação do algoritmo sugere que o preço de

mercado da opção asiática em estudo esteja em torno de R$495,00.Isto indica que uma
opção asiática é muito mais barata do que uma opção padrão de mesmas características.

Valores obtidas aplicando o algoíitmo

proposto para 8 precificação da opção de
compra asiática fictícia
n
42

5n6.164

;34

4B3.935

479.676

16B

477.5]B

4E35.6i]3
495.5ÜB

672

521].357
435.6ÕB

1344

467.367

41JE.5[]7

494.115
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O motivo deste fato reside na característica menos agressiva de uma opção asiática.
Intuitivamente, como o fluxo de caixa gerado por esta opção depende da média aritmética
dos preços do ativo base durante um determinado período, a chance de que a opção esteja
fora do dinheiro na data do exercício (ou seja, tenha valor igual a zero) é menor do que se

ela dependesse
apenasdo pontofinal da trajetória,que possuiuma distribuiçãode
probabilidades muito mais dispersa que a da média dos valores assumidos durante a
trajetória. No entanto. isto também diminui o valor deste fluxo de caixa nas situações em que

ele é positivo,e é exatamenteeste valor que dita o preço justo de uma opção, já que esta
nunca irá gerar fluxo de caixa negativo para seu titular. Quando a opção está vinculada a
algo mais volátil, ela se torna mais valiosa já que, apesar de um acréscimona volatilidade
aumentar tanto a chance de que ela pague menos como a chance de que ela pague mais,

há uma assimetriaoriundado fato de que esta permite ao titular não exercê-la se der
prejuízo, mas exercê-la sempre que ela der lucro. A assimetria existe exatamente pelo fato
de uma opção ser um direito, e não um dever.

Deste modo, verifica-se que uma opção asiática está mais recomendadapara
investidores menos agressivos e menos dispostos a correr todos os riscos inerentes ao
mercado financeiro. Além de garantir uma diminuição nos riscos ela é mais barata do que
uma opção padrão. E claro que estes benefícios não vêm de graça - ela não irá garantir ao
seu titular tanto retorno quanto uma opção padrão garante.
Finalizamos este capítulo precificando uma opção /ookback com exercício europeuEm uma opção /ookback de strike fixo igual a Ã., o valor de g(S) é obtido calculando-se o
menor valor assumido pelo preço do ativo base durante toda a sua trajetória caso se trate de
uma opção de compra, ou então o maior valor assumido pelo preço deste ativo caso se trate
de uma opção de venda.

Na precificaçãodeste tipo de opção, a passagem do mundo em tempo contínuo para

o mundo em tempo discreto exige que se tome muito cuidado na hora de se dimensionaro
comprimento do período. Se o comprimento do período não for pequeno o suficiente,
corremos o risco de estar subprecificando demasiadamente a opção /ookóack. Para verificar
este fato. considere o gráfico da trajetória do IBOVESPA entre os dias OI de abril de 2004 e
OI de julho de 2004, apresentado na Figura 36 e considere que desejamos obter a tempo
discreto o mínimo desta trajetória. necessário para o cálculo da função de payoff de uma
opção de venda /ookóack.
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Figura 36
230D0
22ÜÜÜ

21000

17nDD

O leitor pode perceber que o mínimo ocorreu em um ponto entre os dias 06 e 13 de
maio, igual a 17.610 pontos. No entanto, caso o comprimento do período em nosso tempo
discretofosse de uma semana, estaríamos obtendo um outro valor para o mínimo, igual a
18.409 pontos (o ponto do dia 13 de maio), cometendo assim na nossa aproximação um erro
de quase 5% do valor real e obtendo um valor muito menor do que o devido para o payoff de
uma opção /ookóack de venda.

Implementamoso cálculo do preço de uma opção /ookbackfictícia de compra com
sfr7kefixo e mesmos parâmetros que os da opção asiática precificadaanteriormente. A
tabela a seguir apresenta os resultados obtidos para alguns valores de lz e de /zsim.Note que

o algoritmo aplicado a esta opção não convergiu rapidamente, precisando de mais de mil
passos para que o preço obtido a tempo discreto convergisse para o preço que seria obtido a

tempo contínuo, o qual possui fórmula fechada para o caso de uma opção européia,
encontrada em Conze & Vizwanathan (1991), e é apresentado na última linha da tabela.
Apesar da maior necessidade de passos, o algoritmo de precificação, se bem implementado,
não consome muito tempo de processamento. Foi necessário aproximadamente um minuto
para que o código apresentado no Anexo 3 calculasse o preço da opção de interesse com
/z.çl/}i= 5.000 e /i = 1 .344 em um Pentium 111500 Mhz com sistema operacional Windows 98 e

196 MB de memória RAM.

Usando a Teoria para Precificar Opções Européias

109

Valores obtidos aplicando o algoiitma
proposto

pala a precHicação da opção de
compra /oo#»ac# fictícia

n

PREGOOBTIDO
1 [1Elt] n5]'m = 5[JtJC]

n5]'m =

42

1.525.61

B4

1.568.61
1.583.07
1.644.32
1.654.62
1.673.49

168
336
B72
1344

CONTINUO

1.537.59
1.599.20
1.593.61

l.B2D.37
1.6D9.94
1.668.B5

1.679J]

Diversas técnicas podem ser aplicadas para melhorar o algoritmo da seção anterior e

apressar a convergência. Uma das sugestões para diminuir o número de simulações
necessárias é simular as variáveis aleatórias definidas em (6.6.1) com o uso de variáveis
antitéticas. Neste procedimento, para cada valor simulado constrói-se uma simulação
adicional de valor igual ao valor obtido menos duas vezes o quanto ele se desviou da média
da distribuição teórica. Para o caso em que a distribuição teórica possui média zero, a idéia
se resume a, para cada valor simulado, construir outra simulação adicional de mesmo valor
absoluto e sinal invertido. Este procedimento é descrito em Kouwenberg (2001).
Para diminuir o tamanho de n, uma das sugestões é se utilizar da extrapolação de
Richardson, descrita em Jeffreys & Jeffreys (1988). A idéia da extrapolação de Richardson
reside em tentar explicar o preço da opção obtido a tempo discreto como uma função de /z.

Se a função for bem escolhida,o valor da mesmapara /z-) m irá aproximar com boa
precisão o preço da opção a tempo contínuo.

A convergênciado algoritmode precificaçãode uma opção/ookbacké um grande
exemplo da necessidade da condição que as medidas de probabilidade associadas ao
processo aproximador sejam apertadas para que haja convergência fraca (vide a Definição
5.2), não bastando que haja convergência pontual entre as medidas associadas ao processo
aproximador e as associadas ao processo aproximado. Lembramos que, pelo Teorema 5.9,
uma seqüência de medidas de probabilidade em (C,é) é apertada se ela somente atribui
peso às trajetórias cujo ponto inicial é limitado (que é o caso das nossas trajetórias pois elas
sempre começam com S(O))e se for válido que

(6.7.1)

limo..sup,. {/Z,(.t: }l'.(õ) > e)}: 0,Ve >0,
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com w.(õ)

- supl,-.l«õ lx(s) -- x(r)l , O<õ<1.

A condição dada em (6.7.1) pode ser interpretada como a afirmação de que, para um
comprimento de período suficientemente pequeno (ou seja, um valor de /z suficientemente

grande), a medida de probabilidadeatribuída às trajetórias onde há uma oscilação muito
forte entre dois instantes de tempo discretos tende a zero. Em outras palavras, como as
medidas de probabilidade associadas ao processo aproximador são apertadas, a partir de
um certo valor de /z a probabilidade de que o nosso algoritmo calcule erroneamente o valor

do mínimo (ou máximo) da trajetória a tempo contínuo como aconteceu no exemplo da
Figura 36 se reduza zero, garantindoassim a convergênciado mesmo.
O leitor deve ter percebidoque uma opção /ookbackde strikefixo é muito mais cara
que uma opção padrão de mesmas características (enquanto a opção padrão foi negociada

a R$905,00, o preçode mercadoda opção /oo#óackfoi de R$1.670,13).Isto se deve ao fato
da opção lookback garantir preços muito melhores ao seu titular, podendo ser utilizada por
este como um veículo para se atingir o sonho de se comprar na baixa e se vender na alta.
Heynen & Kat (1994) ilustram como pode ser feito para se atingir este sonho com o uso de
uma opção /ookóack, apresentando o caso de um investidor que acredita em uma forte alta
do mercado durante os próximos três meses.
Se este investidor hipotético tivesse comprado uma opção de compra padrão com
preço de exercício igual ao preço a vista do ativo base no momento e, de fato, o preço do
ativo base subisse fortemente durante dois meses, mas depois caísse tudo o que subiu no

terceiro mês, este investidor não teria nenhum lucro com compra de sua opção, embora
tenha acertado em cheio que o mercado iria subir. No entanto, se o mesmo investidor tivesse
comprado uma opção de compra /ooÂóack naquele momento, não haveria problemas em
que o mercado caísse no terceiro mês até mais do que ele subiu nos dois primeiros meses,

já que o valor a ser recebidopelo titular no ato do exercícioda opção continuariasendo
calculado com base no máximo atingido pelo preço do ativo base durante os três meses, não
sendo impactado pela queda do último mês.

Toda esta comodidadegerada ao titular não vem gratuitamente,de modo que as
opções /ookback são muito caras comparadas com os demais tipos de opções. Este é um
dos principais empecilhos para que este tipo de opção se torne mais popular no mercado
mundial.
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USANDO A TEORIA PARA PRECIFICAR OPÇÕES AMERICANAS

7.1. Uma equação para o preço de uma opção com exercício do tipo americano
Como visto nos capítulos anteriores, a diferença entre uma opção com exercício do tipo
americano e uma com exercício do tipo europeu, mantidas iguais as demais características
destas opções, está no fato de que a primeira permite ao seu titular que este exerça o seu
direito de compra ou venda antecipadamente, a qualquer momento. Desta forma, por se
tratar de um direito adicional que é dado ao titular, esta opção possui valor maior ou igual
que a sua similar com exercício europeu

A dificuldadeem precificaruma opção com exercíciodo tipo americanoestá no fato

de que o fluxo de caixa gerado por esta é menos previsívelque o de uma similar com
exercício do tipo europeu, visto que este fluxo de caixa não irá mais acontecer em uma data

predeterminada,e sim a qualquer momento, dependendode se é mais vantajoso para o
titular exercer o seu direito naquele momento ou não. No entanto, a resposta à questão de
se é mais vantajoso ou não exercer antecipadamente uma opção americana depende, entre
outros fatores, dos valores futuros que o preço do ativo base pode assumir. Portanto, o valor
de uma opção com este tipo de exercício depende, além da trajetória passada do preço do
ativo base, da trajetória futura esperada para este mesmo preçoNote que a forma da função de payo#' de uma opção americana é a mesma que a de
uma opção européia, a diferença estará no instante em que esta opção é exercida. Assim, se

o titular souber o instante de tempo / c ]0;1] exato em que ele deve exercer a sua opção, a
função de payoffde uma opção americana de compra será
(7.1.1)

./'(S,r) = max(O; g(S,) -/z(S,»

,

onde S é a trajetória do preço do ativo base entre a data do início da opção (que pode, sem

perda de generalidade,ser assumida como a data de cálculo) e a última data do exercício,
sendo assim um elemento de C, e S, denota esta trajetória apenas entre a data de início da
opção e o instante de tempo f- A função de Favo/f de uma opção americana de venda é
definida de forma análoga.

Assim, a questão chave em achar o preço de mercado de uma opção americana está

em determinar o instante de tempo r tal que é ótimo exercer antecipadamenteesta opção.
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Claramente, para cada trajetória do preço do ativo base haverá um instante ótimo f. Por
exemplo, só compensará exercer antecipadamente uma opção de venda americana se o

preço do ativo base cair o suficiente. Nas trajetórias onde isto acontece no começo das
mesmas, o exercício antecipado será ótimo já no começo destas, ou seja, para valores de f

próximosde zero. Nas trajetóriasonde isto só aconteceem um instantede tempo mais
próximo do final da trajetória, o exercício antecipado será ótimo somente nos últimos
instantes de tempo, ou seja, para valores de / próximos de um.

Vamos agora observar que, se no momento imediatamente anterior ao do exercício
regular da opção, um investidor que não a exerceu até este momento, não a exercesse
antecipadamente novamente, ele estaria neste momento dando a ela o mesmo valor que o
de uma opção européia (pois ele não terá outra chance de exercê-la antecipadamente). Este
valor já sabemos que, para uma opção de compra, é igual a
(7.1 .2)

/(S..)

= e'"''EeEmax(O; g(S.) --/z(Si»] ,

onde r denota a taxa livre de risco expressa em percentual ao ano sob o conceito de
capitalização contínua, dr denota o tempo em anos decorrido entre os dois instantes, e Ee
significa que a esperança deve ser tomada em relação a medida neutra ao risco. Esse valor
também é conhecido como va/or de cona/r7uaçãoda opção ou va/or fnfrüseco.
Como o nosso mercado é composto por investidores racionais que, para o mesmo

nível de risco, desejam maximizar o seu retorno esperado, é razoável assumir que eles
sempre irão exercer a sua opção quando isto lhes proporcionar um fluxo de caixa superior ao

valor intrínseco da opção, portanto o valor de uma opção americana no momento
imediatamente anterior ao do exercício regular da mesma é igual a
(7.1

.3)

Pri. = max(g(S.-) --/z(S,-);/(S.»,

Já no instanteimediatamente
anteriorao instanteimediatamente
anteriorao do
exercício (o qual denotaremos por 1-), o valor intrínseco de uma opção americana pode ser
definido em função do valor da opção no instante imediatamente seguinte já que, se não
exercê-la até aquele instante, o titular teria a chance de exercê-la no instante imediatamente

seguinte. Neste caso poderemos aplicar o mesmo conceito de precificação neutra ao risco, e
o valor intrínseco da opção seria igual ao preço esperado da mesma sob a medida neutra ao

risco no instante imediatamente posterior trazido a valor presente pela taxa de juros livre de

asco,ou seja:
(7.1.4)

/(S.)

= e ''''Eo]max(O;Prl-)] S. -].
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Note que a esperança está condicionada à trajetória do ativo base no instante 1- pois esta é
conhecida e terá influência direta na trajetória do preço ativo base no instante posterior.

O leitor agora já deve ter percebido que podemos recursivamentecalcular o preço da
opção, já que o preço da mesma em 1- pode ser calculado uma vez que seu valor intrínseco
é conhecido neste momento. Portanto, trabalhando com tempo discreto e particionando o

intervalo de tempo em /z subintewalos, temos que o preço de uma opção americana de
compra pode ser dado a qualquer instante f por
(7.1

.5)

Pç = max(g(S;) --/z(S.);e'"''É]e]max(0;Pr.,.)

]S])

com
Pr. = max(O; g(S,, ) -- /z(S,.))

(7.1.6)

7.2. Modificando o algoritmo da Seção 6.3 para o caso das opções americanas
O algoritmo da Seção 6.3 pode ser facilmente adaptado para que ele considere a
precificação de uma opção com exercício do tipo americano, bastando que o passo (v) -- o
cálculo da esperança sob a medida neutra ao risco - seja adaptado para trabalhar de forma
recursiva, utilizando uma técnica conhecida como programam;ãod/nám/ca.Apresentamos a
seguir o algoritmo para achar o preço de uma opção padrão:
(i)

Escolha /z.

(ii)

Defina /! variáveis

aleatórias

independentes

(.,e2, .-.,e ,. com

a seguinte

distribuição:
P

(7.2.1)
(iii)

.

1 :P .

:G

IÉkÉ/z
2'
''G =!,
1

Construa o processo Z(ü(r) igual à função aleatória definida em (5.3.3)
tomando como as parcelas do somatório as variáveis aleatórias ei, e2,..', ( "
construídas no passo (ii).

(iv)

/:.[.r] = P[Z'"'(r)

(7.2.2)
(v)
(7.2.3)

Defina a seguinte medida de probabilidade em (C,é):
= .\'(/) para todo / c [0:1j]

Defina Pr. como em (7.1 .6) tomando

s(1)=s(o)xexpjl/'

a

-- az ' " ' (i X/f
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(vi)

Calcule, para l variando de /z-l até O, o valor de Pri conforme a equação (7.1 .5)
utilizando a seguinte equação para o processo do preço:

(7.2.4)

S

Z

= S(O)xexp

, -;.: P'
*«'«'LW@

No algoritmoapresentado,7 é o tempo em anos entre a data de cálculo e a última
data de exercício. O valor de dr é obtido dividindo T pelo número de partições efetuadas no
intervalo de tempo

7.3. Resultados da implementação do algoritmo da Seção 7.2
Implementamos o algoritmo descrito na seção anterior, cujo código em linguagem C++ é
apresentado no Anexo 3, com o intuito de apresentar ao leitor as diferenças entre os preços

de opçõeseuropélas
(calculados
com o algoritmoda Seção6.3) e americanasde
características similares. Efetuamos os cálculos para quatro tipos de opções padrão de
mesmo ativo base, strike e data de exercício:
>

Venda com exercício europeus

>

Venda com exercício americanos

> Compra com exercício europeus e
>' Compra com exercício americano.

As opções tiveram como ativo base o IBOVESPA, com sfdke a 25.000 pontos e data
de exercício no dia 16 de fevereiro de 2005. A base dos cálculos foi o fechamento do dia 14
de janeiro de 2005, situação em que o preço do ativo base era de 24.924 pontos e a taxa
livre de risco expressa em termos anuais sob o conceito de capitalizaçãocontínua era igual a
O,16629 (mesmos parâmetros utilizados na Seção 6.5). A volatilidade anual dos retornos do
ativo base foi estimada conforme descrito na Seção 6.2 com base nas observações diárias
das pontuações de fechamento do IBOVESPA entre os dias 15 de setembro de 2004 e 14 de
janeiro de 2005, base do cálculo, sendo igual a 0,19267
Os preços foram calculados tomando /i igual a 210. A tabela a seguir apresenta os
resultados obtidos:
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VALORES OBTIDOS PARDAS OPÇÕES
PADRÃO SOBREIBOVESPA
AMERICANA
EUROPEIA
694.64
694.64
COMPRA
VENDA
42E.47
462.21

O leitor pode notar que a opção européia de venda é de fato um tanto mais barata
que a sua similar com exercício americano, no entanto as opções de compra apresentam o
mesmo valor independentedo tipo de exercício. Os resultados obtidos não são mera
coincidência, sendo de fato possível formular o seguinte teorema, atribuído a Merton (1973):

7EO/?E/14H7.7. Suponha que o mercado é composto por investidores racionais, os quais
nunca comprarão um ativo B em detrimento de um ativo ,4 se eles souberem que, em alguma

uma data futura, o retorno de Á será estritamente maior que o de B para alguns cenários
desta data e também será sempre pelo menos igual ao de B para todos os cenários. Então

nunca será ótimo exercer antecipadamente uma opção de compra padrão com exercício
americano, e portanto uma opção de compra padrão com exercício americano tem o mesmo
valor que uma opção de compra padrão com exercício europeu de mesmas características.

Para provar este teorema, precisamos antes do seguinte lema
LE/WH7. 7. Seja c, o preço de uma opção de compra padrão européia no instante r e seja T o
tempo entre a data de início desta opção e a data de exercício. Em um mercado onde todos
os investidores são racionais no sentido do Teorema 7.1, sempre teremos que:

(7.3.1)

c, > S(r) -- Ke'''''o

Prova. Considere o ativo Á equivalente a uma carteira composta por um investimento de c, na

opção de compra padrão européia e mais Ke ''r'n em títulos de renda fixa livres de risco e o
ativo B equivalente a um investimento de S(r) no ativo base. No instante de exercício T, o ativo
base (e portanto o investimento B) irá valer S(7). Considere agora os seguintes cenários:
,-

S(r) É K . Neste caso a opção não terá valor e portanto o ativo ,4 terá valor igual a

0+ K = K , sendo mais caro que o ativo B.
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S(7') > K . Neste caso o valor da opção será igual a S(7)-- K e portanto o valor

do ativo Á será igual a (S(T)--K)+K

= S(7') , possuindoassim o mesmo valor

que o ativo B.

Portanto, na data T, o ativo Á terá valor estritamentemaior que o de B para alguns
cenários e também será sempre pelo menos igual ao de B para todos os cenários. Assim,

como o mercado é compostopor investidoresracionais,o preço do ativo Á tem que ser
estritamente maior que o preço do ativo B, do contrário o seu retorno superara o retorno do
ativo B em alguns cenários e será pelo menos igual ao de Á em todos os cenários, o que será
uma contradição à hipótese de que os investidores deste mercado são racionais.
Logo, teremos que c, + Ke''a-o

> S(f) :+ c, > S(r) - Ke'''r-o

.a

Prova do Teorema 7,7. O investidor que estiver exercendo no instante r uma opção de
compra padrão com exercício do tipo americano estará, na prática, vendendo-a por S(r) -- K

Ele, portanto, nunca o fará dado que o preço de uma opção americanaé sempre maior ou
igual ao de uma européia de mesmas características e o preço desta opção européia é, de
acordo com o Lema 7.1 , maior que S(r) -- X.e ''r'o

> S(r) -- K . 3

7.4. A fronteira ótima de exercício ou ''curva de gatilho''
Como visto no capítulo anterior, o algoritmo da áwore binomial pode até gerar
excelentes resultados para as opções padrão, no entanto seu desempenho computacional

não é bom quando desejamosprecificar uma opção exótica. Para as opções exóticas,
novamente sugerimos o uso da simulação de Monte Carlo.

A vantagem do algoritmo baseado em uma áwore binomial é que a decisão de
exercer ou não uma opção é obtida de forma instantânea, visto que os cálculos já são feitos

com as trajetórias já construídas e a partir do ponto final por recursão reversa. Em uma
simulação de Monte Carlo o procedimento não é tão simples porque a simulação é feita do
início para o fim da trajetória, e portanto, a não ser que o nosso algoritmo possua uma "bola

de cristal" afirmando que a melhor oportunidade para exercer é naquele momento, e não em
momentos futuros, não conseguiremos implementar a precificação de uma opção americana
exótica
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Caso esta "bola de cristal" seja conhecida, a precificação se torna um tanto simples,

bastando alterar o algorltmo da simulação de Monte Carão para considerar, durante a
simulaçãode cada trajetória, que o exercício foi efetuado quando era ótimo. Depois bastará
calcular o valor presente esperado sob a medida neutra ao risco do payoff da opção em cada
uma das trajetórias simuladas, que terão diferentes pontos finais.

Felizmente
a hipotética"bolade cristal"existee seu funcionamento
é um tanto
intuitivo. Inicialmente exemplificaremos o funcionamento e a construção desta ferramenta
tomando como base uma opção de venda padrão com exercício do tipo americano.

É intuitivo para o leitor que o exercício antecipado de uma opção de venda padrão
seja efetuado somente se o preço do ativo base estiver baixo ao ponto de não compensar
mais o risco de se manter esta opção em carteira e se perder todo o lucro acumulado com a
queda do ativo. Se o preço do ativo base estiver em qualquer patamar inferior ao deste preço
hipotético, então a opção sempre deve ser exercida.

Se o procedimento descrito no parágrafo anterior for verdadeiro, então a nossa "bola

de cristal"na verdadeserá uma função no espaço S(f)xí determinandoo valor de S(r) a
partir do qual sempre será ótimo exercer a nossa opção. Neste caso, a nossa ferramenta
seria da seguinte forma:

Figura 37 - Curva de gatilho para uma put padrão

s(t)
região de continuação

F

l

á

*J
[

região cle exercício ótimo
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Felizmentea ferramenta ilustrada na Figura 37 existe e é conhecidana literatura
como /ronde/raóf/ma de exerc/'c/oou cama de gaf//ho. A prova da existência desta fronteira

pode ser econtradaem Wu & Fu (2003), onde os autores também provam a existência da
mesma para uma opção asiática.

7.5. Modificando o algoritmo da Seção 6.6 para o caso das opções americanas
Desta forma, para precificarmos opções asiáticas exóticas o algoritmo da Seçã0 6.6 deve ser
alterado de forma a incluir dois passos:
>

Obter a cuja

de gatilhos e

> Verificar durante todos os instantes da trajetória simulada se o exercício
antecipado é ótimo naquele momento e efetuar o exercício caso este seja ótimo.

A curva de gatilho é obtida com métodos numéricos, normalmentebaseados em
simulações reversa no tempo. Um dos modelos de simulação bastante utilizados devido à
sua flexibilidade é o de Grant, Vara & Weeks (1997), o qual trabalha a tempo discreto.

Exemplificamos este modelo considerando uma opção de venda padrão. Neste caso,
o algoritmo seria como segue:
(i)

Faça r=7.1.

(ii)

Escolha um ponto (S(f),r) e simule /zsimtrajetórias para o preço do ativo base

a partir deste ponto até o instante 7 verificando durante os instantes

intermediáriosr+l,...,T se a opção deve ser exercida em algum destes
instantes ou não.

(iii)

Calcule o valor intrínseco desta opção para o ponto (S(r),r) escolhido. Caso o
exercício antecipado seja ótimo para este ponto, busque o menor valor de € tal

que em(S(r)+c,r)

o exercício antecipadonão seja mais ótimo(por exemplo,

repita o passo (ii) com o ponto (S(/)+c,r)

aumentando

gradualmente os

valores de í' até não seja mais ótimo o exercício antecipado). Caso o exercício

antecipado não seja ótimo para este ponto, busque o maior valor de € tal que
em(S(r) -e./)
(iv)

o exercício antecipado passe a ser ótimo.

Faça /=r-l e repita os passos (ii) e (iii) até r=0
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A escolhado ponto (S(r)tc,r)

que deve ser feita no passo(iii) pode ser feita

também utilizando um algoritmo de bisseção conforme descrito no Seção 7.3.2 de Frota
(2003). Este procedimento necessitará de menos iterações para encontrar o verdadeiro
ponto da curva de gatilho. Concluído o cálculo da curva de gatilho, deve-se prosseguir com
os seguintes passos:

(i)

Escolha /z(número de subintervalos em que o intervalo de tempo entre a data

de cálculoe o exercícioserá particionado)e escolha/zslm(númerode
simulações a serem efetuadas).
(ii)

Defina /lsí/nx/z variáveis aleatórias independentes(;, para l É íg nsím e
l É ./ É /z tais que:

)
(l - 7v1(,"- -!a
2 :)-L
n,g
n l

(7.5.1)
(iii)

Construa/zsl/ntrajetóriasS', para l$iÉnsím
r =-z, S'(r) = S(O)xexpÍJEI,e;}
, para r :o,
k

e IÉ./Én, tais que, para

S;(r) -s(o)

e, para os demais

valores de r, S'(r) seja definida por interpolação linear entre seus pontos.
(iv)

Para cada trajetória S', encontre com base na curva de gatilho o primeiro
ponto tal que o exercício seja ótimo. Calcule os valores de g(S') e de b(g) e a
suafunção de Favo/f.

(v)

Obtenha o preço da opção calculando

'S'.-".r'
(7.5.2)

onde /- denota a taxa livre de risco expressa em percentualao ano sob o
conceito de capitalização contínua, ./ denota o valor da função de payo#' da
opção para a simulação / e /. denota o tempo em anos até o primeiro ponto em

que o exercício é ótimo na simulação f (caso o exercício nunca tenha sido

ótimo para esta simulação ri será igual ao tempo até a última data de
exercício).

120

Usando a Teoria para Precíficar Opções Americanas

7.6. Implementando o algoritmo da Seção 7.5 com dados do mercado brasileiro
Implementamoso algoritmo da seção anterior (o código é apresentadono Anexo 3) para a
precificação de uma fictícia opção de venda asiática com exercício americano cujo ativo
base foi o IBOVESPA, com sfdke a 25.000 pontos e data de exercício no dia 16 de fevereiro
de 2005. Todos os demais dados foram os mesmos que os utilizados na Seção 6.5.

Os resultados obtidos são apresentados na tabela abaixo. Apresentamos também os
valores de uma opção asiática de venda com exercício europeu e demais características

iguais para efeito de comparaçãodos preços. O leitor pode notar que a opção asiática
americana possui maior valor que a européia.

Valores obtidos aplicando o algoiitmo
proposto para ü precificaçâü das opções
de compra asiática fictícias {n=63}

PRECE OBTIDO
n51'm= ]t]E]t] nslm = 5[1tJE]
EUROPEIA
AhIERICAHA

260.413
293.989

264.682
29a.275
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8 TÓPICOS ADICIONAIS NA TEORIA DE PRECIFICAÇÃ0 DE OPÇÕES
Concluímos o trabalho apresentando alguns tópicos importantes para os leitores que
desejarem prosseguir com o estudo de modelos avançados. Para isso, retomamos à nossa
discussão sobre as hipóteses assumidas e o princípio de precifícação por neutralidade ao
risco

8.1 .

A questão da volatilidade

Uma das principais hipóteses assumidas em nossos cálculos foi a de que os retornos do ativo

base definidos pelo processo R(r) = injs(1)s(o)l

(apresentadono início da Seçã0 6.2)

seguiam um movimento óíown/ano com parâmetro de deslocamento p e volatilidade a.
Todavia há muitos estudos, inclusive com observações do mercado brasileiro, mostrando
que, na prática, os incrementos neste processo não aparentam ter distribuição Normal,

possuindouma distribuiçãoempíricade caudas mais pesadas (ou seja, com uma maior
probabilidade de ocorrência de eventos extremos).

O leitor no entanto deve lembrar da nossa discussão na Seção 3.3, na qual afirmamos
que o próprio Teorema de Donsker já nos garantiria, sob certas condições, que a hipótese
assumida sobre o processo R(f) não estaria de todo incorreta. De fato, o teorema afirma que
qualquer processo de incrementos aditivos, independentes e identicamente distribuídos irá
assintoticamente se comportar como um movimento browniano com incrementos de mesma
média e variância que os do processo qualquer. Desta forma, principalmente no caso da
precificação de opções de compra padrão (independente do tipo de exercício), que são as

mais negociadasem todo o mercadomundial,o fato da distribuiçãodos incrementosdo
processo R(f) possuir caudas mais pesadas que as da Normal não geraria problemas, pois
para precificar este tipo de opção só estaríamos interessados no valor final da trajetória, que
assintoticamenteseria igual ao de um movimento browniano.

O problemaestá um pouco mais em baixo: a hipótese de que os incrementoudo
processo R(i')são independentes e identicamente distribuídos não parece ser válida. Caso o

leitor se recorde da nossa discussão sobre a hipótese do mercado eficiente, ele lembrará
que, apesar de eficiência de mercado claramente implicar que a variação no retorno

122

TópicosAdicionais na Teoria de Precificação de Opções

acumulado de um determinado ativo no mercado se mova segundo um processo estocástico.
o conceito de eficiência de mercado não necessariamente implicará que esta variação seja
assintoticamente regida por um movimento órown/ano.

As evidências contra a hipótese de que os incrementos no processo de retorno
acumulado de um ativo sejam independentes e identícamente distribuídos explicam alguns
vieses sistemáticos observados nos modelos que assumem que este processo seja explicado
por um movimento browniano, sendo o principal deles o excessivo erro de precificação em

opções muito fora do dinheiro e muito dentro do dinheiro. Uma das formas utilizadas pela
comunidade de engenheirosfinanceiros para tentar contornar este problema é utilizar o
conceito de volatilidade implícita, introduzido por Black (1976).

Como o próprio nome diz, a volatilidade implícita de uma opção é o valor de a tal que

o preço justo teórico desta opção calculado assumindo que o processo R(/) siga um
movimento browniano com volatilidade a seja igual ao preço que efetivamente está sendo

negociado no mercado. Este conceito já foi utilizado no decorrer deste trabalho (mais
precisamente na Seção 6.7), exatamente com a mesma finalidade que os engenheiros
financeiros normalmente o utilizam: comparar preços de diferentes opções.

O valor de volatilidade implícita normalmente é diferente de uma opção para outra,
indicandoexatamentequal opção está mais "cara" ou "barata".Além disso, a volatilidade
implícita da mesma opção pode variar com o temposa comparação da volatilidade implícita
de uma mesma opção hoje com a de ontem pode nos indicar quão forte está a demanda por
esta opção hoje comparada com a demanda verificada ontem. Alguns exemplos reais:
>

No dia 14 de janeiro de 2005, uma opção de compra americana de IBOVESPA

com sfdke a 25.000 pontos esteve negociada a R$905,00, a uma volatilidade
implícita igual a 0,26785. Ao mesmo tempo, uma opção de venda americana de
IBOVESPA de mesmo sfdke e data de vencimento esteve negociada a R$957,00.

a uma volatilidade implícita igual 0,36885. A maior volatilidade implícita na puf
indicava uma maior demanda pela mesma, significando que os investidores

estavam mais cautelosos com o rumo do mercado e pagando mais caro para ter o

direito de vender o ativo a um preço determinadodo que para ter o direito de
compra-lo pelo mesmo preço De fato, na semanaseguinteo preço do ativo base
caiu de 24.924 para 23.818, confirmando a informaçãode que os investidores
precificavam como mais provável uma queda no preço deste ativo.
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No dia 21 de janeiro de 2005, na semana seguinte à fatídica queda, uma opção de

compra americana de IBOVESPA com sfrlke a 24.000 pontos (ou seja. a de valor

sfdke mais próximo do preço do ativo base no momento) esteve negociada a
R$809,00. a uma volatilidade implícita 0,32621 - note o aumento na volatilidade
implícita em uma semana, já que este número é razoavelmente comparável com

os 0,26785da opção de sfdke de 25.000da semanaanterior,que era a mais
próxima de estar no dinheiro. Isto foi um indicativo de que os investidores estavam
precificando um aumento na probabilidade de uma alta no preço deste ativo. De

fato, após duas semanas (no dia 04 de fevereiro de 2005) este ativo já estava
sendo negociado a 25.731 pontos'o

Outro fator que pode ser notado é que a volatilidade implícita de uma opção padrão
normalmente é superior à volatilidade histórica do ativo base calculada com base em séries
de freqüência menor, conforme descrito na Seção 6.2. Isto se deve ao fato dos retornou dos

ativos no mercadonormalmenteserem autocorrelacionados
positivamente.
Para
compreender isto, considere as três séries apresentadas na Figura 38.
Figura 38 - Exemplos de Séries de Preços
li )

l

(ii )

preços

'n,..:
'

preço

tempo

tempo

(iii)
preço

tempo

A série ilustrada em (i) possui incrementos autocorrelacionados negativamente, sendo

um exemplo de série com ret'ersão à médh. A variância do ponto final da trajetória é
razoavelmente pequena nesta série, sendo inferior à variância do ponto final da trajetória de
'' Os exemplos dados apenas ilustram um dos usos comuns da volatilidade implícita para se inferir
sobre o retorno esperado de um ativo. não constituindo recomendaçãode estratégia de investimentos.
De fato, estes resultados devem ser vistos com ressalvas já que as opções sobre IBOVESPA
possuem poucos negócios diários, embora estes sejam feitos em volumes financeiros altos dado que

as opçõessobre IBOVESPA
são um dos veículospreferidos
dos investidores
institucionais
e
corporativos mais arrojados. Acrescentamos que volatilidade implícita de uma opção também pode ser
influenciada por demandas unilaterais oriundas de distorções do mercado. Por exemplo, em 1995, no
auge de sua carreira especulativa, Nick Leeson vendeu tantas opções de Nikkei que deixou a
volatilidade implícita destas opções bem abaixo dos níveis históricos.
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um movimentoórown/ano,
ilustradana série (ii), na qual estes incrementos
são
independentes. A terceira série possui incrementos autocorrelacionadospositivamente.
movendo-seem tendências.No caso da terceira série, a variânciado pontofinal da trajetória
é superior à do movimento órown/ano.

Se o leitor voltar ao capítulo anterior e observar a Figura 36, que é uma série de
preços observadosno mercado, irá perceber que esta série é muito mais parecida com a
série (iii) do que a série (ii), que é a assumida no cálculo dos modelos de precificação de
opções apresentados até o momento. Assim, o ajuste de freqüência proposto em (6.2.8)

tende a subestimara verdadeiravariância do ponto final da trajetória. cujo valor é muito
importante na precificação das opções.

Os engenheiros financeiros estão cientes deste fato. A maneira mais simplista de lidar

com este inconveniente
é ajustar o modelo de precificaçãopara trabalharcom uma
volatilidade em patamares superiores ao da volatilidade histórica obtida com dados de
freqüência menor. Mas a série de retornos obtida com o ajuste ainda não se comportará
como a série (iii), continuando a se comportar como a série (ii), só que mais dispersa.
E claro que é muito mais confiável ao invés de trabalharmos com adaptações,

utilizarmos modelos que expliquem os deslocamentos do processo R(r) como não
independentes, com memória longa ou tendência de reversão à média, de forma a lidarmos

melhor com as observações históricas. Um destes modelos, o GARCH, foi inicialmente
proposto por Bollerslev (1986). A adaptação deste modelo para o problema de precificação
de opções foi proposta por Duan (1995), com um modelo que será exposto na próxima seção
deste trabalho.

8.2. O modelo GARCH para precificação de opções
O modelo de Duan (1995) pertence à classe dos modelos de precificação de opções
com volatilidade estocástica. A criação desta classe de modelos se baseia nas evidências

empíricas de que os incrementosdo processo R(r) não sejam identicamentedistribuídos,
possuindo diferentes variâncias. as quais também aparentam ser oriundas de um processo

aleatório. Desta forma, assume-seque estes incrementos possuam mesma média, porém
constrói-se um modelo para a previsão da variância.
Um dos modelos para previsão da variância em um processo a tempo discreto é o
conhecido GARCH (Generalized Auto Regressive Condítional Heteroskedasticity). Um
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processo de variância regida pelo modelo GARCH(p,ç)é um processo ct - A/(O,/z,), cuja
variância Ã, em um determinado instante de tempo r é da forma
(8.2.1

q

)

b,

P

- o + }:a;cÊ.
+ }l.P;A,-,
í:l
i:l

Figura 39 - Ilustração de um processo GARCH(1 .1)
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A Figura 39 ilustra uma série de incrementos no processo de retorno cuja variância
seja regida pelo modelo GARCH(1,1). Por meio da figura é possível interpretarmos o
significado de cada parâmetro deste modelo. O leitor pode notar que um processo
GARCH(1 ,1) possui três fatores explicativos para a sua variabilidade:

> O leitor deve perceber que no processo ilustrado na Figura 39, após um primeiro
momento de choque (alta variância) que surge aleatoriamente, o processo tende a

apresentar um acréscimo na sua variância no instante seguinte, dando
prosseguimento ao choque. O leitor deve perceber que algo semelhante ocorre

muito freqüentemente nos mercados de capitais: de repente uma notícia muito
drástica e imprevista impacta a volatilidade do mercado em um determinado dia
gerando uma forte alta ou queda, e logo após a notícia temos ainda um aumento
na volatilidade, com um novo movimento forte na mesma direção ou até mesmo na

direção oposta do movimento anterior. A principal função do parâmetro a é
dimensionar o tamanho do impacto destas inovações aleatórias na variância do
período seguinte.
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O leitor também deve perceber que a variância do processo ilustrado na Figura 39,

uma vez jogada para cima, tem memória longa, decaindo aos poucos com o

tempo, sendo assim um processo autocorrelacionado.Esta auto correlação é
ditada principalmente pelo parâmetro /3.

> Na ausênciade momentosde choque, a variância tende a cair e ficar constante
em um determinado nível. A principal função do parâmetro n é dimensionar este

nível. O leitor deve notar que este nível não é o próprio valor de o, pois valores
assumidos pela variância do processo no passado também influenciam o seu nível

em um determinado instante, e portanto o parâmetro /3 também o influencia. No

exemplo da figura tivemos a>:0,02 enquanto que o nível mínimo a que nos
referimosfoi de aproximadamente0,036. No entanto, mantidosos valores de a e
de /3 e criando um processo com co:0,03 (um aumento de 50%), o nível mínimo
assumido pela variância passou a ser de 0,055 (um aumento também próximo de

50%). corroborandocom a nossa afirmaçãode que este nível mínimo é
diretamente influenciado pelo valor de co.

O primeiro passo do modelo proposto por Duan é assumir que a variância deste

processo seja regida por um modelo GARCH. Desta forma, no caso de um modelo
GARCH(1 .1), o processo de preço do ativo base S(r) será dado por

(8.2.2)

S(r) = S(/ 1)x exp'hdr+c,}

onde dr é o comprimento em anos do período de tempo discreto e € - /V(O,/z.),com
(8.2.3)

/z, = co+ a;C.1..+ /3,/z,.

Uma grande vantagem deste modelo é que ele não está vinculado somente a uma
especificação de variância que siga o processo GARCH(1,1). Havendo evidências empíricas,

quaisquer especificações para a variância podem ser utilizadas, tais como o EGARCH
(Nelson, 1991) ou o NGARCH (Engle & Ng, 1993), que são modelos que capturam uma
propriedade empírica conhecida como efe/fo a/av'ancagem: oscilaçõesfortemente negativas
nos retornos são acompanhadas de maior volatilidade do que oscilações positivas de mesmo
valorabsoluto.

Assim como nos algoritmos propostos anteriormente, no modelo de Duan temos
apenas uma fonte de aleatoriedade, e,, a qual está embutida no modelo para a dinâmica do
preço do ativo base, como pode ser visto em (8.2.3). Com isto, o modelo é de mais simples
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compreensão e estimação que outros modelos de volatilidade estocástica. No entanto, ao

assumir que a variância do processo siga um modelo GARCH, uma complicação é
introduzidana precificação por neutralidade ao risco.

Como a variância do processo dos retornos é influenciadapor choques não
antecipados nos mesmos, no cálculo das probabilidades neutras ao risco em um modelo
GARCH de acordo com a hipótese de um mercado livre de oportunidades de arbitragem
(discutida no segundo capítulo e no Anexo 2) sempre será necessário considerar o retorno

esperado do ativo base (ou então fazer hipóteses sobre o prêmio por risco exigido pelos
agentesde mercadopara investir neste ativo), e assim as probabilidadesque deveriam ser
neutras ao risco não o serão. Em palavras mais simples mas menos precisas, neste modelo o

processoda dinâmicado preço do ativo base tem muita variabilidadepara que o preço de
mercado da opção seja calculado somente com a hipótese de ausência de oportunidades de
arbitragem.

Poderia ser argumentado que a necessidade da inclusão do prêmio por risco nos

cálculosvem do fato que o modelo GARCH a tempo discretogera uma especificaçãode
mercado incompleto (Kallsen & Taqqu, 1995). No entanto Duan (2001) prova a afirmação do

parágrafo anterior. mostrando um exemplo de mercado completo onde a variância dos
retornos é influenciada por choques não antecipados nos mesmos e provando que, neste

mercado,para que se precifique uma opção com base na hipótesede ausência de
oportunidades de arbitragem também será necessário incluir uma hipótese sobre o prêmio
por risco exigido pelos agentes do mercado.
Assim, baseado em argumentos sobre a forma da função de utilidade dos agentes do
mercado, Duan propõe assumir que o retorno esperado de um ativo com risco seja explicado
como a seguinte função de sua volatilidade e do prêmio por unidade de risco, denotado por À:

©.2.q

'xplp -'"{l ' exp+' ÂJi'lH p , --ÂVÀ'--Í

E então o processo da dinâmica do preço do ativo será dado por:

s(r)=s(r--i)xexpjlI'

(8.2.5)

---T-P/+e,f

Neste ambiente, o preço de mercado de uma opção continua sendo dado pelo valor
esperado do payoff da mesma calculado sob uma certa medida <2e descontado pela taxa
livre de risco.isto é:
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'
LJ ]' vrJ)

(8.2.6)

onde r é a taxa de juros livre de risco expressa em termos anuais sob o conceito de

capitalização
contínua,
7 é o tempoem anosentreo momento
do cálculoe a data do
exercício../ é a função de payoffda opção a ser precificada, $, é a a-álgebra gerada pelo
conjunto de todas as informações disponíveis no instante r (necessária por se tratar de um
modelo de variância condicional à história do processo) e Ee denota que a esperança deve
ser tomada com relação à outra medida de probabilidade, chamada de med/da de preç;o em
equilíbrio.

O leitor deve observar que dada $, , a volatilidade do retorno para um período à frente
é conhecida, sendo assim válido o princípio da precificação por neutralidade ao risco para o

período de tempo imediatamente posterior, mesmo com a hipótese de que a variância dos
retornos do ativo base siga um processo GARCH. Assim, a medida de preço em equilíbrio <2
é obtida por meio de um princípio similar ao da precificação por neutralidade ao risco, o qual
foi intitulado de princípio da precificação por neutralidade local ao risco (LRNVR). Assim, com
argumentos similares aos utilizados na construção de uma medida de probabilidade neutra ao

risco para o caso em que os retornosdo ativo seguem um movimentol)rown/ano,conclui-se
que para que uma medida de preço em equilíbrio Q satisfaça o LRNVR é necessário que ela
satisfaça as seguintes condições:

> <2é absolutamente contínua com respeito à medida de probabilidade real PI
>

Sob Q, -!!u- possui distribuição lognormal;

)

Sob Q, o processo de preço descontado pela taxa livre de risco é um martingall e

t

$

rn

t

$r

O leitor deve notar que, se a variância dos incrementos no retorno acumulado do ativo

base for constante, o LRNVR se reduz ao convencional princípio de precificação por
neutralidade ao risco. Desta forma, pode-se dizer que o LRNVR é uma versão generalizada
deste princípio.

Adicionalmente, Duan mostra que se a especificação da variância for um
GARCH(1,1),ou seja, se (8.2.3) e (8.2.5) forem válidas, então teremosque o processo
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utilizado para modelar a dinâmica do preço do ativo base, quando regido pela medida Q, tem
as mesmas características que o processo
l

S(r)
- S(f-l)xexpl
lr --T Pr+.5,
f,

(8.2.7)

onde (, ] $, - ]V(0,a:)

. com af = co +a(e,-.

-- 2,a...): + /jaÃ-i '

Em outras palavras, se (8.2.3) e (8.2.5) forem válidas, então a precificação das opções

deste ativo base pode ser efetuada considerando que os retornos deste seguem um processo

NGARCH (o GARCH assimétrico não linear de Engle e Ng, 1993) com parâmetro de
alavancagem igual ao prêmio por unidade de risco (À). Note que, apesar de não estar mais
influenciando o retorno esperado do ativo base sob a medida Q, o prêmio por unidade risco
não é eliminado com o LRNVR. Sob e, este prêmio passa a afetar a inovação na variância
condicional, a qual, por sua vez, afeta o preço do ativo base.
O modelo de Duan não possui solução analítica para o cálculo da esperança definida
em (8.2.6), sendo desta forma necessário um algoritmo para a aproximação deste preço
Neste caso, para se precificar uma opção com exercício do tipo europeu pode-se utilizar um
procedimento de simulação de Monte Carlo semelhante ao descrito na Seção 6.6, ou então

um procedimento semelhante ao descrito na Seção 7.5 se a opção em questão possuir

exercício do tipo americano, devendo-se apenas efetuar as devidas alterações na
especificação da variância condicional. No Anexo 3 encontra-se uma implementação em

linguagem C++ de um procedimentode precificação assumindo um GARCH(1,1) para a
especificação da variância

8.3. Implementando o modelo GARCH com dados do mercado brasileiro
O código implementado no Anexo 3 foi utilizado para obter o preço de mercado das opções
de compra padrão de ações preferenciais da Telemar, as mais negociadas no mercado de

opções brasileiro, com exercício no dia 21 de fevereiro de 2005. A base dos cálculos foi
fechamento do dia 14 de janeiro de 2005, no qual o ativo base encerrou o dia negociado a
R$40,20. A taxa de juros livre de risco foi a mesma utilizada durante todo o decorrer deste
texto,igual

a 0,16629.

Efetuamos os cálculos para todas as séries de opções de mesma data de exercício e

ativo base cujos preçosde exercícioestivessementre R$34,00e R$46,00,ou seja.
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aproximadamente15% abaixo e 15% acima do preço do ativo base. Para avaliar o
desempenho do modelo GARCH, comparamos os preços obtidos por este com os preços que
seriam obtidos aplicando-se o algoritmo descrito na Seção 6.3, o qual pressupõem que os

incrementos no processo de retorno acumulado do ativo base são independentes e
identicamente distribuídos.

Na implementação do modelo GARCH, assumiu-se que a variância dos retornos

diários do ativo base seguiam um processo GARCH(1,1). Os parâmetroso, a e /3 deste
modelo foram estimados com base na série de retornos diários das ações preferenciais da

Telemar no período entre 18 de dezembro de 1998 e 14 de janeiro de 2005. Para esta
estimação utilizamos a técnica da máxima verossimilhança'' com maximização utilizando o
gradiente analítico, cujo código foi implementado por Trapletti(2004) e está disponível em

bBe;1lMWW:!:elgiSÊ!:glS.
O parâmetro 1, foi obtido de modo que a relação (8.2.4) fosse
satisfeita para # igual à média amostral da taxa logarítmica de retorno do ativo base no
mesmo período de tempo. Os valores obtidos foram

o.oüo02liàl

Óll j?éü6sl o.e4ü2024

Testamos a hipótese /7. : a = /i = O contra a hipótese alternativa //. : a # O,/3# 0
Neste caso, sob Ha, a estatística do teste da razão de verossimilhanças é distribuída como
uma Qui-Quadrado com 2 graus de liberdade. Seu valor assumido para o nosso teste (54,14)
gerou um p-va/or praticamente igual a zero. Assim, rejeitamos a hipótese nula, confirmando

que um processo GARCH(1,1) é mais adequado para modelar a variância dos retornos
diários do ativo base.

Com o intuito de evitar discrepâncias na estimação do parâmetro volatilidade

necessário para o algoritmo descrito na Seção 6.3, não nos utilizamos do ajuste de
'l Os estimadores de máxima verossimilhança para os parâmetros de uma determinada distribuição
de probabilidadessão aqueles que, dada uma amostra de uma populaçãocuja característica de
interesse segue, por hipótese, a distribuição assumida, especificam aquela distribuição de modo a
maximizar a probabilidade de que esta amostra seja observada em um procedimentode amostragem
simples. Este procedimento parte da hipótese de que, se uma amostra foi observada, então é muito
mais provável que a população seja parecida com esta amostra do que com qualquer outra amostra
não observada. Detalhes gerais deste procedimento e do teste de hipóteses baseado na estatística da
razão de verossimilhanças podem ser encontrados em Mood. Graybill & Does (1974). Detalhes
específicos deste procedimento para o modelo GARCH podem ser encontrados em Bollerslev(1 986).
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freqüência proposto em (6.2.8). Ao invés disso, estimamos este parâmetro com base em

janelasde tempo de comprimentode 24 dias úteis, que foi o mesmo tempo entre a data do
nosso cálculo e a data do exercício da opção (lembrandoque, no caso da precificação de
uma opção de compra padrão a única volatilidade que nos interessa é a volatilidade do ponto
final da trajetória do preço do ativo base). O valor obtido para a volatilidade em um período de
24 dias úteis foi de 0,12624.

A tabela abaixo mostra os preços de mercado obtidos pelo modelo da Arvore Binomial

com /z = 192, pelo modelo GARCH(1,1) e o preço pelo qual a opção foi efetivamente
negociadano mercado, para cada preço de exercício. Observa-se que os preços obtidos pelo
modelo GARCH(1.1) estão sempre mais próximos dos negociados pelo mercado do que os
preços obtidos com a árvore. Observa-se também que os preços do modelo GARCH(1,1 ) se

diferenciammuito mais dos preços obtidos pela árvore quando a opção está mais fora do
dinheiro. Estas duas observações estão consistentes com o encontrado por Chaudhury, M. &
Wei, J. (1996) em seus testes teóricos assumindo que a variância dos retornos do ativo
objeto sigam um processo GARCH(1 ,1).

PR EXERC.

PR.ARV:

PR GARCH

PR.VERIA

5.09
3.54

5.1D

2.29

2.D6

34.0n
36.0D

5.16

3B.DÜ

4Ü.0Ü

3.66
2.45

42.DD

1.53

1.3B

1.03

44.0D
46.0D

D.78
D.43

D.44

D.51

3.49

n.17

Para facilitar a visualização dos resultados, apresentamostambém a diferença em
valor absoluto dos preços obtidos por cada modelo em relação aos preços efetivamente

negociados.O leitor pode observar que os erros de precificaçãopara as opções fora do
dinheiro persistem, mas são bem menores no modelo GARCH(1,1).
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PR EXERC. ERROÂRV. ER.GARCH
34.DO

36.0D
D.17

D.DI
D.05

4D.0D
42.DD

Ü.39

D.23

44.DO

Ü.46

Q.34

4E.0D

D.34

n.26

D.35

Acrescentamos que, embora foi necessário inferir sobre o prêmio por risco do ativo

base, esta variável não teve grande impacto nos preços obtidos. Efetuamos os cálculos

distorcendo fortemente os valores deste parâmetro e não verificamos diferenças
significativas. Por exemplo, tomando este parâmetro igual a 0,22979 (multiplicamos o
parâmetro por dez), o preço de mercado da opção com sfr/ke igual a R$40,00 calculado pelo

modelo GARCH(1,1) alterou-se apenas em 6 centavos (aproximadamente3% do preço
efetivamente negociado), passando de R$2,29 para R$2,35. Tomando este parâmetro igual a
0.0022979 (dividimos o mesmo por dez), o preço calculado não se alterou.

Por fim. acrescentamos que os resultados obtidos ainda podem ser melhorados com o
uso de modelos que captem o efeito alavancagem. Estudos com dados do mercado brasileiro

sugerem que o modelo EGARCH(1,1) possua desempenho superior ao do GARCH(1,1)
(Araújo, Barbedo, Figueiredo & Lemgruber, 2003). A construção da medida de preço em

equilíbrioque satisfazo LRNVR quando a especificaçãoda variância é um EGARCH(1,1) é
dada em Schmltt (1996).

8.4.Concluindo otrabalho
Neste trabalho apresentamosde maneira didática e intuitiva como a aproximação de
processos estocásticos em tempo contínuo por processos em tempo discreto pode ser
utilizada para a precificação de opções tradicionais e exóticas. Para isso, apresentamos o
problema da precificação de opções e posteriormente a teoria económica necessária para
soluciona-lo e as ferramentas estatísticas disponíveis para tal, estando sempre focados no

uso de métodosde aproximaçãovisto que poucos são os casos práticosonde há uma
solução analítica satisfatória.

Assumidas algumas hipóteses sobre a distribuição de probabilidades dos retornos

diários do ativo base da opção a ser precificada, provámos com todo o rigor matemático
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necessário que os métodos de aproximação propostos são efetivos. Por fim, aproveitamos
toda a teoria discutida nos sete primeiros capítulos e apresentamos um modelo promissor,
também baseado em aproximações a tempo discreto, que relaxa a necessidade de algumas
hipóteses dentre as assumidas anteriormente.

Lembramosque, apesar muito bem aplicável à necessidadeprática dos engenheiros
financeiros, a teoria apresentada ainda possui restrições. Afinal, não estamos assumindo

nada mais do que um mercado eficiente, completo. livre de oportunidades de arbitragem e

composto por agentes racionais e aversos ao risco que conhecem todo o conjunto de
cenários futuros possíveis.

A hipótese de um mercado livre de oportunidades de arbitragem parece ser muito
razoável de ser assumida, e de fato o é. No entanto as demais hipóteses sempre geram
questionamentos acadêmicos sobre a sua validade.

O leitor pode considerar que este modelo não é válido para a precificaçãode um
bilhete de loteria. Neste caso, definitivamente os agentes não se encaixam na definição de
investidor racional. Para constatar isto, basta observar que um bilhete da Mega-Senacom

prêmio de R$35 milhões para R$1,50 apostado tem uma probabilidadede apenas
1/50.063.860 de gerar este fluxo de caixa, tendo 50.063.859/50.063.860 de probabilidade de

gerar uma perda total do capital investido. Desta forma, o valor futuro esperado de cada
unidade de dinheiro aplicada neste ativo é de aproximadamente R$0,466, o que dá ao agente

um retorno esperado de --53,4% em um curtíssimo período de tempo com um imenso risco.
No entanto, o sucesso desta aplicação mesmo entre muitos engenheiros financeiros nos leva

a crer que ela é preferida por muitos.

O exemplo do parágrafo anterior, apesar de exagerado, pode nos levar a uma
analogia com as opções extremamente fora do dinheiro e de relativamente curto prazo de
maturação. O fluxo de caixa esperado destas opções é semelhante ao de uma loteria, com
uma alta probabilidade de perda total e uma baixa probabilidadede um ganho imenso ao seu
titular. Se os agentes do mercado se comportarem para estes ativos da mesma forma que se
comportam para uma loteria, a hipótese de agentes racionais e aversos ao risco pode ser
muito restritiva para a precificação dos mesmos.
A hipótese de que os agentes conhecem todo o conjunto de cenários futuros possíveis

já é relaxada com o uso do modelo GARCH para a precifícação de opções, já na Seção 6.4
apresentamos que o parâmetro de volatilidade do modelo para a dinâmica do preço do ativo
base é quem determina este conjunto de cenários. Como no modelo GARCH este parâmetro
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é assumidocomo desconhecido
para os instantesde tempo que vêm depois do
imediatamente posterior, estamos assumindo que os agentes só conhecem todo o conjunto
de cenários possíveis para o instante imediatamente posterior.

E claro que o leitor mais céptico poderia afirmar que o modelo ótimo não deveria
considerar a variância conhecida nem mesmo para o instante imediatamente posterior. Afinal,

qual agente de mercado sabia no dia 10 de setembro de 2001 que no dia seguinte haveria

um ataque terrorista nos Estados Unidos e o IBOVESPAiria fechar com uma queda de
9,17%, a mais forte em uma janela de tempo considerando os dois anos e meio anteriores?
Por mais incrível que pareça, a hipótese de que o processo do preço do ativo base
não seja previsível dadas as informações atualmente disponíveis, a que formulamos como a
hipótese de que o mercado é eficiente, também tem questionamentos acadêmicos, a despeito

de uma grandequantidadede evidênciasa favor desta hipótese.O leitor mais curioso é
encorajado a consultar alguns exemplos de anomalias fornecidas em Brock, Lakonishok. &

LeBaron (1992) e em Dennis et al (1995). Claramente, se os tópicos levantados por estes
autores forem assumidos como válidos, o modelo para a dinâmica do preço do ativo base
deve ser completamente reformulado

Talvez a hipótese considerada como a mais restritiva seja a que o mercado é
completo. Neste caso, não seria sempre possível eliminar o risco considerando os ativos B e

R do segundocapítulo,visto que um deles não existiria,e a hipótesede ausência de
oportunidades de arbitragem sozinha não seria suficiente. Assim, em palavras mais simples,

deve-se assumir hipótese sobre o perfil de aversão a riscos dos agentes, de forma
semelhante ao feito por Duan (1995), para tentar efetuar a precificação assumindo que
alguns dos riscos não eliminados podem ser tolerados pelos agentes. Uma explicação mais
detalhada deste procedimento é dada em Xu (2004).
Desta forma, esperando ter contribuído para o conhecimento do leitor sobre modelos

de precificação de opções, concluímos o trabalho afirmando que ainda não se pode dizer
que o modelo ótimo é conhecido, embora a comunidade acadêmica esteja muito evoluída
em seu percurso. De fato, ainda há muito trabalho a ser feito.
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A.l. O Teorema de Prohorov O'eorema 5.7)

Nós provaremos o resultado sucessivamente para R* , para R', para S a-compacto
(uma união enumerável de conjuntos compactos), e, finalmente. para um S geral. Cada
um dos últimos três casos é lidado reduzindo-o ao caso precedente.

O caso R* . Sele,} é uma seqüênciaem//, o teoremade Helly implica que a seqüência
{F.} das correspondentes funções de distribuição contém uma subseqüência {e..} tal
que

@.l .l

)

e..(.*)-., F'(x)

nos pontos de continuidade de F' , onde F é uma função contínua à direita. Há em

[K*,S') uma medida /z tal que /z(a,b] seja F diferenciadaem torno dos vértices do
retângulo

k-dimensional

(a,b].

Então

seguirá

que

e..:+p

se provarmos

que

#(R*):l
Dado € , escolha um conjunto compacto Kem R* tal que e,.(.K)> 1--e para todo
/z', o que é possível porque // é apertado. Agora escolha a e b tais que K c (a,b] e tais
que todos os vértices 2*de

(a,b] são pontos de continuidade de r'(isso

é possível

porque somente uma quantidade enumerável de hiperplanos paralelos (k--l)dimensionais pode ter uma medida p positiva). Uma vez que e,.(a,b] é e.. diferenciada

em torno dos vértices de (a,b], (A.l.l) implica e..(a,b]-.>p(a,b].De
e..(a,b] 2 /l,.(K)>

1-- í: , segue que p(a,b]

? 1 -- € . Como c foi escolhido arbitrariamente

plX* )= 1 . Portanto // é relativamente compacto.
Para o caso R' precisaremos do seguinte lema.
LEM,4 ,4.7. Se //
de Saté

é uma família apertada em (S,E ) e se /z é um mapeamento contínuo

S'entãoÍP/z

' : Pc//}é

uma família

apertada

em(S;:

').
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Prova. Dado € , escolha em S um conjunto compacto K tal que P(K)> 1-e para todo
/' em // . Se K': /zK , então K' é compacto e /z-'K'o K , de forma que P/z''(Á'')> 1--e
para todo P em //. []

O caso R'. Se // é uma família apertadaem (R-,%-), entãopelo Lema A.l,
{Pz;'

: Pc

/7} é, para cada k , uma família

apertada em (R',n*).

Pelo Teorema de

Prohorov para R , provado via o Teorema de Helly, nós podemos selecionar uma

subseqüência {e,.} de uma dada sequência {e.}

em //, tal que e,#;' convirja

fracamente para uma medida de probabilidade #* em (R* ,%*). Pelo método da diagonal,

podemos escolher a seqüência {e,.} de forma que e..zi.' :+ p* é válida para todo k
simultaneamente.

Uma vez que as medidas p. obviamente satisfazem as condições de consistência

do Teoremade existência
de Kolmogorov,
há uma medidade probabilidade
<2 em
IX-,n-)

t;i q-e e«i'

: p. pa'a t'do k . N' '-t'nto,.e..«;.'

:, e«;' - p* p'';

"d'

k,

de forma que as distribuições de dimensões finitas de /i. convergem para aqueles de (2
o que implica e.. :+ <2. Portanto, em R' uma família apertada também é relativamente
compacta

Para o caso a-compacto e os casos gerais, nós precisaremosde mais dois
lemas. Suponha que Soseja um subconjunto de Borel de S:
(A.1 .2)

Soc E

Agora é um So espaço métrico em sua própria e relativa topologial seja E. o símbolo da
classe de conjuntos de Borel para So. De (.4.1.2) segue que
(A.1 .3)

E. = {A : A c S.,,4 c El;

em particular,
(A.1 .4)

So c

E

Se P é uma medida de probabilidade
"restrita") a medida de probabilidade
(A.1.4».

Se

Pé

a medida

em (S,E)

com, /'rSo )=1, seja P' ( rde

em (So ,Eo) aceita pela restrição de S até So (veja

de probabilidade

em (So ,Eo),

sejam'(

r de "estendida")

a
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P(.4nS.)
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(veja (A.1.3».

Note que P'(S.)= l
Se P é uma medida de probabilidade em(S,E)

@..
.n

com P(S.)= 1, então

(p'J- ,'

se P é umamedidade probabilidade
em (S.,E.), então

w.l.n

(p')

Se, no Lema A.l e no Teorema 2.5, nós tomarmos/l como sendo o mapeamento
identidade de S até S. , obteremos o lema a seguir

LEM,4 ,4..2. Se //

é uma família apertada em (S.,E.),

então //' = {P' : P c //}

é uma

famHiaapertadaem(S,E). Se e,:9 P em(S.,E.),então e;:+ P' em(S,E).
Além disso, também é possível provar o seguinte lema

LEMAÁ.3 Se e,:; P em(S,E) e e,(S.)- P(S,,):l, e«tãoe.':, P' em(S.,E.).
Prova. O conjunto aberto geral em S. é G. = G nS.com

G aberto em S . Uma vez que

e.'(C.)= e,(G)e P'(G.)= P(G), hmi«f.e,(G)» P(G)implic'
lim i«f. e.' (G.)2 P'(G.). E

O caso a - compacto. Se S é a -- compacto, então S é separável e por essa razão pode
ser embutido homeomorficamente em R' . Como S é a - compacto, logo também o é sua
imagem sob o homeomodismo; em particular, esta imagem é um subconjunto Borel de
f?'. Logo, S é homeomórfico para um subconjunto Borel de R'. Pelo Teorema 2.5, uma
convergência fraca persiste sob o homeomorfismo, e portanto a relativa compactação de

// também. Uma vez que a relativa compactaçãode conjuntos persiste sob
homeomodismo.também persiste a propriedade de apertado de //. Por essa razão
podemos trocar S pela sua imagem homeomórfica.

Podemos portanto assumir que S é um subconjunto de Borel de R'. Se // é
apertado em (S,E), então, pelo Lema A.2 aplicado a R' e seu subconjunto S, //' é
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apertado em (R-,%-). Como já foi provado, o Teorema de Prohorové válido em seu
maior espaço.

//'

é relativamente compacto, tanto que, para cada seqüência {e, } em // ,

a seqüência correspondente

{e;} contém uma subseqüência {e'}, convergindo

fracamenteno sentidode (R-,R-) para algum Q
Por // ser uma família apertada, há, para cada € , um subconjunto compacto
de

S

tal

que

e;(K)=e..(K)>1--c

(2(S)Z (K) à lim sup« e;(K)z

l -e

para

todo

/z',

de

forma

que

. Deste modo S suporta Q tão bem quanto todo o e;

e logo, pelo Lema A.3 e por (A.1.5), P«.converge fracamente no sentido de (S,E) para
e'.

Assim,

se S é a--compacto

uma família apertada também é relativamente

compacta.

O caso gera/. Para S qualquer e para Soou.K;

, onde K. é um conjunto compacto em S

tal que P(Ki)>/-/4 para todo P em 11,So suporta cada elemento de ll e ll'=lP':Pc 11}é uma
famí[ia apertada em (So,, E.). Peãocaso considerado, ]]' é re]ativamentecompacto. Para
cada seqüência

{P..}em 11, portanto,

a seqüência

correspondente

{e, } contem

uma

subseqüência {.rl.'} convergindofracamente no sentido de (S,E) para Q'- Logo, ll é
relativamente compacto, o que prova o Teorema de Prohorov em sua completa
generalidade. =

A.2. A Existência da Medida de Wiener

Sejam e.,(:,...,

variáveis aleatórias em algum espaço de probabilidade (Q, # ,P) .

Definimos S. ={. +...+ (,, , com So:O, e construímos X. da soma parcial So,SI,. . S.. Para
os pontos i/n em [0.1] definimos

.2.

x,.l -l.o l:

Para os pontos remanescentes r de ]O,l ], nós definimos X,,(r,o) pela interpolação

linear,ou seja. se /e K/- i)/,,:f/«], então
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x,,(.,o): -q!!)=
x.
1//z
(A.2.2)

i'l- ;k';--(«)--«.-ul:;Le.(«)
Como i-]=[/zf] se r c[(i -- l)/n; i/n) , podemos juntar(A.2.1) e(A.2.2) para obter:

@.2-q

-

x«(',"): ;.lçs.,.,,(")-'"(«' [«'])-;he.«,*.(")

Sendo válido o seguinte teorema:
TEORE/14H ,4.7. Suponha

que {X,,} seja definido por (A.2.3). A seqüência {X«} é apertada

se para cada € positivoexisteum Â, com .l > 1, e um númerointeiro /z. tal que, se
/z2 /z., então

, h." ;...Is... - s. l 2 Àa../;ls -:;A

(A.2.4)
vale paratodo k

O teorema acima é importantedado que na seção 2.5 vimos de maneira menos
formal que a soma definida por (A.2.3) é apertada se seu módulo de continuidade
converge em probabilidade para zero, condição que foi reduzida a

(A.2.5)

=-Pg max---:f-jS*... - S*l 2 € bÉ 77
Õ

Prova

do Teorema

l '';

,4.7. Dado

a.J«'

'''

"'

€ ez7, produziremos

J

um

.5

(0< Õ < 1) e um /z. para os

quais (A.2.5) é válido para todo k se /z à /z. . Uma vez que (A.2.5) se torna mais restritivo

conforme € e l7 diminuem, podemos assumir 0< c,77< 1.
Pela hipótese, com r7c! no lugar de € , existem ,l > 1 e /i. tais que
(A.2.6)

p'h";.,,ls**,
- s*l; .l.Gl: %

para /z à /z. e k21. Fazendo(5=c!/.iz, uma vez que À>1>e,

nós temos 0<õ < l

Sela /z.um númerointeiroexcedendo/i./õ. Se /z2n., então Inõl2/z., então
segue por (A.2.6) que
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C

- s* 1: Â.,./l;a}. -n$

Como â,.x/];;ã]É c.J/z e r7cz/Â2=r7õ , (A.2.6) é válido para todo k se n 2 /zo Isto prova o
Teorema A.l . D

Não é difícil perceber que é suficiente que (A.2.4) seja válido para k $ /z.À:/e , mas
nós precisaremos disso. No entanto, se {e,,}é estacionário, então (A.2.4) é reduzido para

, 'h"..,:[s;]; ,].ãl: -;

(A.2.7)

Absorvendoa em .l , o requerimentopode ser alteradopara

(A.2.ü)

p'h"..«]S;]
à2'J;lÉ
-F' .l>a

TEORE/14H
,4.2. Existe em (C,é) uma medida de probabilidade W' tal como a da Definição
2.19

f'/ot'a. Sejam e.,(:,... independentese normalmentedistribuídos(em algum (Q,/3,P)
com média O e variância 1. Seja X,. a função aleatória definida por (A.2.3) com a = l

x,.(', o):

(A.2.9)

-+
st,,, .(«)--(«' - l«' b-bet,,,}...
(«).
]'t't '
ll't

Seja e. a distribuição de X,.em C. Esta medida é bem definida porque X,. é
me-s-,á«l

lx,:'r

c /3)

Nós primeiromostraremos
que as distribuições
de dimensões
finitasde e.
convergem fracamente para aquilo que queremos que as distribuiçõesde dimensões
finitas de W sejam. Depois disso, nós provaremos que a seqüência {e. } é apertada. Está
claro que o limite de qualquer subseqüência fracamente convergente {/l,.} irá satisfazer
os requerimentos colocados em Vy. A idéia desta prova, portanto, é que a seqüência de
medidas /l, aproxima a suposta medida }y
Como já visto, a distribuição de dimensões finitas e,z, [ ,. é apenas a distribuição

do vetor aleatório (X,,(/.),...,X,,(r*». Considere um determinadoponto /. Por (A.2.9) e
oela normalidade assumida de e.,, X..(r) é normal com média Oand variância
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[..] . («.-b.D:

(A.2.10)

-:'-' +

essa variância difere de apor no máximo 2//z . Portanto

x,.l/)--r-+/V(0,r)

Claramente, nós podemos tratar dois ou mais pontos da mesma maneiras as
distribuições de dimensões finitas portanto convergem fracamente para aquelas prescritas

por W. Para provar que {FI.l} é apertado, aplica-se o Teorema A.l. Para provar que
(A.2.8) é válido, escrevemos

(A.2.11)

E. -

b«...l.,l « "../;';M

Pela estacionariedade e independência de (,. , nós temos que
(A.2.1 2)

P'h"..«IS;l 2 2.1./;lS P {S,.l 2 À./;l+ l}.P(Z,
n {S,. - S.l 2 Â./;})
i:l

:pÍs.l ; À&l--Slp(r;)pÍs«-.l
/:1
Uma vez que sj/.J./

;

G}

,{s,.l ã xGl--Slp(z.)pls«
1=]

.l 2 Â../;'-'i}.

é normalmente distribuído com média O e variância l e

portanto tem terceiro momento finito a independente de j ta =2J2/z,l

segue, por

(A.2.1 2) e pela Desigualdade de Chebyshev que

(A.2.13)

p b« ;.,,is.l:

2ÂG1: 4;
-/u

SIp('( )-;
f=1

/ç

Como os conjuntos E. são disjuntos, nós podemos concluir que
(A.2.14)

p'hax;.,.Is.lz2Â,./;Jsl;,«

Dado e, escolha Â tal que 2a/À< € e À >1. Então(A.2.14) implica que
(A.2.15)

' jmax;.«is.l
à 2À./ilÉ -F

que é (A.2.8), exceto pela constanteigual a 2 na esquerda,o que é irrelevante.Portanto
pelo Teorema A.l temos que {/Z,} é apertado, o que completa a prova.
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ANEX02
O USO DE MARTINGAIS NA PRECIFICAÇAONEUTRA AO RISCO
Nosso objetivo é mostrar como o princípio da precificação pela neutralidade ao risco pode

ser generalizado para a precificação de derivativos financeiros utilizando conceitos da
Teoria de Martingais. Nossos argumentos serão exibidos no âmbito de um modelo de
mercado. Apesar de ser um modelo, ele é suficientemente fiel aos comportamentos

essenciais do mercado real e, por isso, as conclusões derivadas neste modelo são
aceitas no mercado verdadeiro. Assumiremos neste anexo que o tempo corre de 0 até um
finito inteiro 7.

Definimos no intervalo contínuo de tempo [0;Z']um processo estocástico de tempo
discreto, o qual será chamado de S,,,n = 0,1,...,T . Este processo será tomado no nosso
modelo como o processo de evolução do preço de um ativo.

Para simplificar nossas explicações, assumiremos uma estrutura específica nas
trajetórías deste processo. Esta estrutura está apresentada na Figura 40. A estrutura

assumidaquer dizer que as trajetórias do processo S,,,n= O,1,...,7formam uma árvore
recombinante com dois galhos a partir de cada nó. Cada um dos nós foi rotulado, e seus

"nomes" são apresentadosem parêntesesna figura. Notamosque a estrutura assumida
não é a Árvore Binomial do sexto capítulo. Ela seria tal, se existisse P c (0;1) tal que

(B.l)

PIS.:.

ilS.

i-PIS,.*.:.-ilS.

paratodo/z<7etodo s.

Figura 40 ArvoreRecombinante
;4p.u
.,/

l

(l .D)L,.-/

(o.ü)

C).:...,
('1.1)l"'\..

\l
'q (2 .2)

l
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Nós não assumimosa condição (B.l), apesar de que esta aparecerá em certos
casos específicos a serem estudados.

Designamos por/2((l,J)--> (n,m» a probabilidade do processo seguir do nó (í,./)
para o nó (n,/zz). Com isso a probabilidade de qualquer caminho da árvore é o produto
das probabilidades em seqüência de nós do caminho. Designamos por s(i.j) o valor do

ativo base no nó (í,j). Com isso temos a seguinte relação com o que chamamos de
"processo do preço" S,.,n = 0,1,...,7

So- s(od;S.- s(-.o)com probabilidade p«0,0) -->(1,0»
;S, = s0.0 com prol)abilidacle p«0,0) -->(1,1»

(B.2)

e assim por diante para S2,S3,...,S,

Vamos assumir a existência de um banco com um capital infinito e um número
infinitode agentes de mercado.As situações que consideraremosassumemque nenhum
dos agentes se utilizará de capital próprio para financiamento de suas estratégias, sendo

possibilitado a qualquer agente tomar emprestado ou investir neste banco qualquer
quantia de dinheiro. Para simplicidade de notação, a taxa de juros para empréstimos e
investimentos, denotada pela letra r, não será utilizada - trabalharemos com os valores
apresentados em preço descontado por esta, estando em capital equivalente a dinheiro
do tempo r = O.

Além de emprestare investir dinheiro no banco, os agentes do nosso modelo
podem comprar e vender uma quantidade arbitrária de ativos. Tais compras e vendas
deverão ser feitas somente nos instantes O,l...,.r-l.

O preço unitário de um ativo será

determinado pelo processo S,.,/z = 0,...,7

Assumiremosque, no nosso modelo, o mercadoestá em uma condiçãode
equilíbrio tal que sempre haverá alguém que queira vender seus ativos quando um agente

qualquer estiver interessado em comprar. Da mesma forma, sempre haverá alguém que

queira comprar ativos quando um agente qualquer estiver interessado em vendê-las.
Assumimos a possibilidade de que um agente efetue uma venda a descoberto ("shot
sa/e"), operação na qual o agente efeturá uma venda de uma determinada quantidade de
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ativos sem tê-la previamente,ficando com a obrigaçãode encerrar a sua posição em
aberto até o instante T. O capital recebido na venda é aplicado no banco, recebendo
como rentabilidade a taxa de juros. Para encerrar a sua posição, o agente resgatará o

capital do banco e comprandoo ativo a preço de mercadono instante do encerramento.
Apesar da obrigação de que a posição seja encerrada até o instante 7, o agente pode
encerrar a sua posição a qualquer momento do nosso tempo discreto.

Para efeito da nossa teoria não será necessáriopostular sobre as probabilidades
dos galhos da árvore do preço do ativo base, sendo no entanto assumido que todos os
agentes e o banco conhecem os dos valores que ativo pode assumir em todos os nós da
árvore. O que eles não sabem é qual dos galhos será seguido. Por exemplo, no instante
0, todos sabem do valor do ativo base neste instante e sabem que no próximo instante l o

preço pode subir para o valor S(..o)ou pode descer para S(i,i). Porém no instante O não se
sabe qual destas duas alternativas irá acontecer.

Já que nosso modelo do preço do ativo base é um processo em tempo discreto,
então seria cómodo considerar o desenvolvimento do modelo todo somente por tempos
0,1...,7 , que será exatamente o procedimento que adotaremos. Para que a aceitação

desta conveniência gere um problema semântico com relação ao preço em que é
realizado um negócio12,no nosso modelo postulamos que a cada instante primeiramente

o ativo base assumiráseu preço S. e depois ocorrerãoas transaçõesenvolvendo este
ativo pelo preço assumido.
Apresentamos agora um exemplo em que a ámore de preço do ativo é a mostrada
na Figura 41. Considere agora a seguinte estratégia:

)'

Se o preçochegar ao nó (1,1),no qual o preçodo ativo é igual a 80,ir ao banco
e tomar emprestado 80 para comprar uma unidade do ativo. No instante de
tempo seguinte, vender o ativo comprado e devolver os 80 para o banco (o
leitor deve se lembrar que estamos trabalhandocom os preços trazidos a valor
presente pois o valor da taxa de juros não fará diferença no nosso modelo).
Se acontecer o contrário e o preço chegar ao nó ( 1,0), então não fazer nada

'2 O problema seria: quando se diz que um agente compra um determinadoativo no tempo n, deve
ser entendido que o valor do ativo base no tempo /i (S,, ), já é conhecido. ou ainda não? Ou seja.
no instante /?opera-se com o valor de S,. ou de S,, . ?
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Figura 41 Árvore Fictícia de Preço

...a-l"'
IDD

õo Í'\r'T-\

l

u'N"
1

2; T

Obsewe que essa estratégia não exige nenhum investimento inicial de capital
próprio (todo o capital necessário para a compra do ativo base é tomado emprestado no
banco). Vamos analisar o valor que pode ficar no bolso do agente no instante final 7=2 se

ele seguir esta estratégia. Como esta estratégia não exige investimento inicial, então
qualquer valor remanescente será lucro.

Note que o valor final não depende somente dos últimos nós da árvore, mas
também de todo o caminho que o preço do ativo percorre. Portanto, para que esta análise

seja corneta,ela deve ser feita trajetória por trajetória. A análise é apresentada na tabela
abaixo.
TRAJETORIA

VALOR FINAL ESTRATÉGIA

lü,o ->(1.C])->(2
.0)

lt] .[])->(1.[])->12.1)
lt] .1])->(1
.1)->12.1)

15.0n

lt].Ü)->(1
.1)->12
.2)

A tabela deixa claro que a estratégiainvestigadapode não dar nem lucro nem
perda, mas enquanto há a chance de que ela dê lucro de 15,00 dependendo da trajetória

seguida pelo preço do ativo, em nenhum caso a estratégia gera prejuízo. Quando tal
estratégia existe em um mercado, dizemos que ele possui uma oportunidade de
arbitragem (note que esta definição está em linha com a Definição 2.3).
Claro que um mercado com oportunidades de arbitragem é irreal, pois no mundo
real todos os agentes irão seguir tal estratégia, uma vez que ela oferece /urro sem r/sco.

No mundoreal, o excessode demandapor ativosno nó (1,1)fará com que o preço
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dessesativos aumente;é fácil ver que com um ligeiroaumentono preço nestenó a
estratégia proposta perde o seu atrativo, que é assegurar que perdas não ocorram.

Os argumentos acima apresentados justificam que ao precificarmos uma opção
num modelo de mercado, é necessário:

(a) construir um modelo de mercado em que não existam oportunidades de
arbitragem com o ativo bases
(b) precificar

a opção

de maneira

tal que o mercado

não ofereça

uma

oportunidade de arbitragem com o ativo base e mesma.

Esclarecemos que no item (a) é tratado o mercado em que os agentes podem

montar as estratégiasdeles por meio de compras e vendas com ativos e com
empréstimos e investimentos envolvendo o banco. Já no item (b) é tratado o mercado em
que os agentes podem fazer tudo que podiam no item (a) e, além disso. podem comprar e

venderquantidadesarbitráriasde opções nos Instantes 0,1...,7 --1
Agora vale a pena notar que nossa definição de mercado com arbitragem implica
que caso se queira provar que um certo modelo de mercado não possui arbitragem, então
se deve mostrar que nenhuma estratégia pode oferecer lucro sem risco. Então surge a
questão crucial para tudo que estamos discutindo: seria possível percorrer por todas as

estratégias possíveis e imagináveis e mostrar que nenhuma delas oferece lucro sem
risco?

Por mais incrível que possa parecer esta perguntapossui uma solução. Esta se
compõede três considerações,as quais apresentamosa seguir uma por uma. A primeira
consideração é dada pela proposição abaixo:
PROPOR/ç40 B. 7. Suponha ser possível atribuir uma probabilidade estritamente positiva
a cada trajetória do processo do preço de maneira tal que:

IB.3)

:,

(probabilidade da trajetória) x (valor final de estratégia nesta trajetória) =0

sobretodas
as trajetórias

Então a estratégia envolvida na fórmula (B.3) não oferece lucro sem risco
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Prova. Suponha que a estratégia envolvida ofereça lucro sem risco. Então o valor final
dela em cada trajetória seria nulo ou positivo. Logo. a média ponderada desses valores
por pesos estritamente positivos seria um numero estritamente positivo, o que contradiz a
condição (B.3), a qual alega que essa média ponderada é zero. Por absurdo conclui-se
que a estratégia não pode dar ]ucro sem risco. []

Notamos que as probabilidades das trajetórias envolvidas em (B.3) não são
obrigadas a serem verdadeiras probabilidades, ou seja, aquelas probabilidades que
regem a evolução do processo do preço Este fato segue diretamente do argumento que
provou a afirmação, colocada logo após (B.3). Chamaremos esta probabilidadehipotética

por e. Com esta notaçãoa relação (B.3) pode ser rescritacomo:
(B.4)

Eelvalor final da estratégial=0

Acima e no restante do texto, Ee significa a esperança matemática em relação à
medida de probabilidade Q.
Para enunciarmos a segunda consideração necessária para nossos argumentos
precisamos definir o conceito de martingal.

DEF//V/ç,40 B.7. -- Um processo em tempo discreto X.,n = 0,1,2,...,T é um martingal em
relação à medida Q, se

(B.5)

EelX«,..*lXo
= .xo,X.= x.,...,X,,i:
x,,,l: .*",

para todo /lz, k e todos .xo,xt,-..,x,,,

Existe um teorema denominado Teorema sobre a transformação de martingais,
cujo conteúdo, sendo expresso no âmbito do nosso modelo, afirma que:

TEOR?EM,4
B.7. Se o processo do preço de um ativo é um martingalem relação a uma
medida (2. então os valores de qualquer estratégia montada com este ativo formam um
martingal em relação à mesma medida.
F'nova. Vide Bingham & Kiesel (2004).

A terceira e última consideração necessária para respondermospor completo à
pergunta elaborada na página anterior se baseia em uma simples conta que mostra que
se os valores de uma estratégia formam um martingal em relação a uma medida Q, então
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Eelvalor final da estratégial= valor inicial da estratégia
Lembramosagora que as oportunidades de arbitragem são aproveitadas por meio

estratégiasque não exigem capital inicial, ou seja, as estratégias cujo valor inicial é zero.
FSortanto,
concluímos que. se o processo do preço de um ativo é um martingal em relação
a e, então para todas as oportunidades de arbitragem, é válido que
(B.7)

Ee [valor final da estratégia]=O.

Agora, juntando as três considerações, concluímos que a solução do item (a)
nosso problema principal (construir um modelo de mercado que não permite arbitragem)
se resume construir o modelo e a achar uma medida Q nas trajetórias do processo de
preço dos ativos neste modelo, tal que este processo descontado pela taxa livre de risco

se torne um martingal em relação à medida Q (lembre-se de que estamos trabalhando
com os preços descontados pela taxa livre de risco).

Com base na solução para o item (a) do nosso problema central poderemos tratar
do item (b) do mesmo. A sua solução é simples. Basta construir o processo do preço da
opção de forma que ele também seja um martingal em relação à medida e, a qual foi
encontrada para resolver o item (a) do problema.

A justificativa de por que o método proposto no parágrafo anterior para a
construção do processo do preço da opção atende as exigências da precificação correta
baseia-se nas mesmas três considerações efetuadas para resolver o item (a) do nosso

problema central. Para se certificar disso lembramos,em primeiro lugar, que a
precificação correta é aquela que não introduz arbitragem no mercado. Isso quer dizer

que não pode existir estratégiaque envolva compras e vendas da opção e que ofereça
lucro sem risco. Mas se o preço da opção é um martingal em relação à medida <2,então o
Teorema B.l (precisamente falando, a versão vetorial desse teorema, apresentado em

Bingham & Kiesel (2004» garante que o processo de valores de qualquer estratégia
envolvendoo ativo base (que já é um martingal em relação à medida Q), a opção e a taxa

de juros livre de risco (que é constante),tambémirá ser um martingalem relaçãoà
medida Q. Assim, se considerarmos todas as estratégias com valor inicial igual a zero,
obteremos por (B.7) que elas possuirão valor esperado sob a medida Q igual a zero. Daí
segue-se que a estratégia não pode dar lucro sem risco. Logo, justificamos a construção.

Notamos que é possível saber o preço da opção no último instante de tempo do
nosso modelo 7. Mesmo quando o exercício é antecipado. podemos tomar seu valor e
leva-lo a valor futuro para o instante final r.
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Uma das formas de se construir processo do preço de uma opção assegurando
que este seja martingal em relação à medida de Q é o procedimento chamado recursão
reversa. Este procedimento constrói os valores de preço no instante /z com base nos
valores do instante /z+l. O mesmo foi descrito com maiores detalhes no sétimo capítulo'',

sendo implementado no Anexo 3. Ao se começar dos valores no instante 7, os quais são

conhecidos, conforme alegamos no parágrafo anterior, em cada passo da recursão
reversa este procedimento assegura a propriedade de que o preço da opção é um
martingal em relação à medida Q.

Notamos, finalmente, que durante o nosso trabalho não estivemos interessados
em encontrar todos os valores do processo de preço de opção, mas somente o seu valor

no nó inicial. Este valor é obtido por meio de uma conta semelhanteàquela da qual
falamos na terceira consideração, de modo que, para r igual à taxa livre de risco expressa
em percentual ao ano sob o conceito de capitalização contínua e 7 igual o tempo em anos
até o exercício,

(B.8)

va]or inicial da opção = e''rEQ]va]orfina] da opção],

que foi a fórmula utilizada durante todo o nosso trabalho.

'3 Embora o procedimento descrito no sétimo capítulo seja direcionadopara a precificaçãode
opções com exercício do tipo americano, é importante salientar que ele é igualmente válido para as

opções com exercício do tipo europeu, bastando para isso aplicar o mesmo procedimento
considerando que o exercício antecipado nunca é ótimo (ele não é nem mesmo permitido para
uma opção européia).
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ANEX03
IMPLEMENTAÇOES EM C++ DOS ALGORITMOS PROPOSTOS
Nas páginas a seguir apresentamos o código fonte de todos os algoritmos implementados

e citadosno decorrerdo texto. Tais algoritmosforam implementados
em C++ e
compilados com a versão 5.5.1 do Borland C++.
O editor de texto utilizado para a criação do código foi a versão 1.62 do SciTE, disponível

em http://www.scintillê:9ü
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ou :i;vala

157

e

pa.ra .à3

:fca.ü se âss'uâ e ::?.ie o \.'a.bx' de Sn edáo a $ez' l.it:ii:azado pa:Za Cé\.bU.b CiO

.' .'& prós(::11re

158

i.i-cs \.n.b!'es

159

;;

160

: .-' :fue eb

161

f: loas

! c

162
C :'Boibnj~SauKeDpüns

a:ç

do

rc

{:clisileze

+ t simuls

=rn}.i.s Í;erá

c;l)

bb dc

}:ase

$ue.h .:]e +-pHüt l!)o uC1]2ada pala c cáll3ilb
n ílh o cleS do aco do ecerc b á-!+b-=e

rll'!çç

(3le

cc

e CF.e a

: a ass!

:'a é(]. ]3
çak:

aparas

{

a jau:

::{) ) . É face. a.Le:-:u

cale

códbo

d

Í

:à =e:úla ::c.n eçad.c eln l=a :i} om evito :reter:br

;

Uill a !!} úai:T]Z

in z ;
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163

// sÍRul3dcâspala o prccessnu de à'item'esse a temi po d=bcreto

164
165

float

;

s:huhdas Faia S }l\ed:b ]lo

/ .casocla 3pçàcser asb.t:5ca,
S maxin o no casa da Opçãoser boH)ack de

166
167

168
169

* * aux

Em aux estarão axii}d=olcâdâsa$ tlajetórias

canpxa e S m i }no no caso da opção ser bol<back de \nada

float precoaux, resultado
long i, j, k = n / ndu;

170

171
172

simula = new float* [nsiml; aux = new float* [nsi.m];
f].oat* trajet; trajet = new f]oat [n+]]; trajet[0]

173
174

in uh a$ traje--é!-Ên :la-ra o plocessc, de :ãlteresse e guania cs \neles
da t:rajetárb. ilecessaz-i)spara a detelm à=açãodo payoff d.ao!)ção.

175
176
177
178
179

c bs : esta. h\ p:êmestação f:ica3:á {xn tzrlt:o de

!ior Kt \!jtc 3.]EO :'ol:(fue e.h alln acena rn m a \ ót'ia todas as tla:jetózb.s
sino.fadas. is50 pode sez' coDEnul=u.do
facâlu ente . adaptando-'se este cód:©c

para (F'.eelb a:mfizer.ieila ma \ ór:ã aperunso \mbr do l!)axo:Eeda opção em

180

181

o !}(znel:o de si:n ulb.iões

cada slnubção,
for

ao hx.és de [(É]a a trajetória

( i.=0 ; i<nsim;

do preço do ans/o base

i++ ) {

simulsli] = newf]oat [n[; auxti] = newfloat tnJ;

182
183

(j =1-; j<=n;

j ++) (

184
185
186

for

trajetlj]

=(float)(r

187

simu[s[i[[j-]]

L88

simu[s [i. ] [j -]]
i f ( asi.an==i, )

- pow(soma,
2)/ 2) * t;

trajetlj]
+= Norm.Normal(0,
t:raj et [j ] += trai et [ j -} ] ;

189
190

if

} else

193

*=

S;

{

(

auxti]

192

[j-3-1

if

=(s

} else

) else
ií

200

if

} else

202

=(f]oat)
tj-.tt
)

[j -! ]

{cp==1)

(j :;i)
aux

201

} esse

206

ií

207

[ i ] [j

{j ==!)

(

-j-

( S>si.mu]s

]

auxti]

:

si.mu]s

[i}

[j

:]

( S<si.mu]s

[j-:]

=

[i ] [ j

:])

;

[ i ] [ j -}. ] ) ? S

{auxti]]j-:]<simu]s]i]]j

}

}

215
;:

s imuls

{

aux[i[tj 2] : si.mu]s]i]]j-i.]

-a c preço

? S

(aux[i[[j-:]>simu]sti]]j
]

211
212

216

[ i. ] [j -] ] )

s i.mu]s

(

210

214

aux [ i ] [j -: ]

? s

(

} esse

213

+

{

aux [ i. ] [j - i ]

208
209

((j/
k) * auxti]]j-2]
(j / k + !)

/

(j::i)

aux [ i. ] [ j - ! ]
aux [ i. ] [

203
204
205

/

(

{

aux [ i]

198
199

+ si.mu]s]ij]:j-í])

(j8k==O)

auxtiJ[j-.L]
si.mu]s]i]

194
195
196
197

gma )
* ssgma)

sqrt(t)

= exp(trajet]j])

(j;;K)

19.1

(float)

wbbi:!:la'

{.}ÇV::caca
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if

217

(eur==1)

218
219

for

{

( i=0

if

; i<ns

im; i++

(cp==1)

{

)

(auxtiltn-ll>X)?

precoaux

220
221

} else

auxtilln-ll-X

{

precoaux

222

{

223
224

}

225

resultado

X-aux

[ aux [ i ] [n- ] ] >X)

[ i ] [n-]

] ;

precoaux *= exp(-r * n * t);

226
227

} else

if

+= precoaux

(asian==!

/

&& cp!=1)

{

228
229

int iAux;
int ttempoaux;

230
231

[empoaux
= new int
[nsim}
for
( i=ü ; i<nsim;
i++ ) {

232

for

233
234

( j =]. ; j<=n;
iAux

;

j ++ ) {

= round((aux]i]

IX * (!

235
236

nsi.m;

[j-3-}

if

(iAux < 1) iAux = i;

if

(aux[i-]]j-]]

237

X

y' MIN.GRID.MEDIA)

- MIN.GRiD.MEDIA)
< X &&

reg.ex.p]j]]iAux-]-]

(j==n
))

238

}

239
240

precoaux

=(auxEilEtempoauxlill>X)

precoaux

*=

241

resultado += precoaux / nsim;

exp(-r

t

/

/ PRECISÃO.REG.EXERC));
ll

simu]s]i]]j

tempoauxti]

X-aux

?

(tempoaux]i]

+

]]
= :j

l)

<=

].

[ i ] [ tempoaux

[i ] ] ;

t)

242
} esse

24:3

{

cout <<"\nOca]cu].opara opcoesezoticas de exercício americanosoh

244

esta implemerltado para opcoes asiáticas

245

de vellcla!"

246

247
;3} Da a íü eÍR GT=Sa.

248
for

249

( i=0 ; i.<nsi.m;

250

delete

251
252

256
257
258

[i ]

delete

[ ]

}

voi.d Gatilho.Asi.an Put (unsi.gnedi.nt ndu, float soma,fl-oat X f].oat r
float t, float t*reg ex p, long nsim, int n) {
aias:h eu c!.unns -:ie ga ibo elas::-peõesasiáticas cie \;anda ccm
}xerck=io

260

iescl:it.s 110ccit\eiltáz:b da !unção Exc;tic

261

:ãas

do tà)o aY} efta!

o, !=c-ébc!\dG

âs -..;zü''h.,nç:ü deciuadas

k

ebatço

V

n

262

].ong

263

float t+aux +J'mediaaux;
int ttempoaux;

265
266
267

[i ]

delete [] simu]s; de]ete [] aux;
return resultado;

259

264

aux

}

253
254
255

i++ ) {

[ ] simu]s

i.,

j,

U

s -..feeores at)ai o oossuen 11 '

H

ia 'u .b{

ll'l't (>l

..' (!e:.R3 ( !\ p!'e sc;!' l)

268

'c].'-r(,:\C:

269

aux

270

mediaaux

C :BoüraxScxJlm'Optbls

= new

í4;p

b. <ie

Flor.:kn\

f]oat*

[2

= nev/

f]oat*

são -.'a::''hveis

fbclâl=b}

Z

rü eLc{

.:an(lc; ei:Faço

des:a

se

:ls:n.

*

H

lhos ;H)r(F-ie

.ar.á:..'e:b al:.j:.:étS=a:
i\\ ãi] e : a ira c-.;===r

+co= .h\ F'.a=

f]oor(nsim
[:

.31=.:iliâ.rcs

ndu;

-t:l:cicio uek)

3$

*

/

pa!.â:!! et.=os co11Ícnn e

/

=)]

f]oor(nsim
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/

2)]

<<

Options
271
272
273

274
275
276
277
278
279
280
281

CPP '

Prtited
tempoaux
cout
<<

on 05Á)2/2005, 8:06:50 PM
: new int
endl
<< "
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[2 * f].oor(nsi.m
/
CALCULANDO
CURVA

-

2)]
DE GATIL,HO

float** trajes; trajet = new float* [21;
new float [n+]];
t:rajet]Í)] = new f]oat [n+]]; trajett]]
t:rajet[0110] = G; trajet]3,] [D] = 0;
Eor

282

283

(u=1;u<=n;u++)

(

ã. cha a cuz'..rd de gacjlkio

perco.nend.o

reg.ex..p]n-u]

do í?itx

= new f]oat

[PREC[SAO.REG.EXERCE

Eor (j =C; j<PRECISAO.REG.EXERC;
i++) {
float SAuxmax, SAuxmin, PRAuxmeio, PRAuxmin, AvgAux;

284
285

Ê'a=a o irntzHnte de tal\po

286

clcsccn+ce.de

aLudI

:la c\il'\n3 de gatilho percorrer
SAuxmax

= TOPO.GRID

SAuxmin

= MIN.GRID.PRECO

289

AvgAux

=

acha as dan ais pool:dencadéwq

io c e:ixo Smed$3 em .3z'dem

zez'o acém:t

287
288

290
291

o e:&o de [enpc

Da3:a o zl:x: x) .

{float)

X

PRECO + X;

+

+ X;

((j

+ 'l)

+

(!

-

MIN.GRID

MEDIA)

/

PRECISÃO.REG.EXERC + MIN.GRID.MEDIA)
for(k=G;k<PASSOS

BISECCAO;k++)

292
293
294
295

float

296

SAux

297
298

for(i=C;i.<floor(nsim/

(

SAux, PRAux = 0 ;

Acha c, po to da c\ll\n

te gata

!o '=oz:zBsp.c;!'idente ac pal

oz-denodo ([eiwpo, Smedb) cta iteração ahia].ua ü, j) por
n e=b de um n étod.s r]u]] ér:bo de b:Ée =ção
= SAuxmin

+

((k%2==O)

?

0

:

:);i++)

((SAuxmax

SAunni.n)

/

2))

{

int z = i. + floorensi.m / 2) ;
Â.!.nazeda en ?RÀux o .vH.bT
de não se e:çel'c:era opção b

299

// esperai\ça do un-br presente do payoff da n,pçãosab a
/'/ Medita lleut=a ao reco) . Esta esperança é cajcuhcla pu.r

300

301
302
303

/' j'

iqOIte Caro, sinuiando-se cape13-Ee
estocásLta do n.lodes

..' f

cc:n o ]3so de

u'itjt:éttã$

..' .' ié o áld:be da $i tubcãcnobtida alkatoriamente
z é o lldÉe da sb! ralaçãoobtida "arltitecicaa ente

304
305
306
307

auxli] = newf]-oat [uJ; auxtz] = new f]oat [u]
mediaauxli] = new f]oat [u[; mediaauxtz] = newfloat [ul;

308

t:empoaux]i]

309

for

(v=1

= -!;
; v<=u

tempoaux]z]

; v++ )

=

l

{

float medAntAux;int iAux;

310
311

in U.h aS t:l=a:j©té:'hs i.e z paz'a o pt'e'ço dc ac:in

basee pera o payc'ff da 'opçãoen=.reos :i tc!! tes de

312
313

?ill l]o !] - u + ]. e n.. N as ii:era(ées

en

cue k é pal

314

e !)meço

315

-o.rhxcil'u po!'!co cio s\lb$'!tütz.ub no penso â uaino

316
317
318
319
320
321

{J{)r.ii:a

atAR,

})ase

o t'Q [)::3secçao;

nc

:i]sta=te

{ie

taça po ]l

ija ]lcRS :i:eracces

ciH

- :.i é

{:a\.]e K e

]í! peuur,c3'c© p:eçc, e o })c11 0 : e(it, dc st:bàlE=zp.Mb
){:.éiw }l:bb.Ih
t:rajet[3]

[j]

er: e a u'ajecó.ri=.
= Norm.Norma](:},

da ::h i: .bçãa i
(float)

sqrt(t:)

*

sgma)

trajet[11tj]
= -trajes:]í]]]j]
t:rajetEÍ)]]j] += Cfloat) (r pov/{sgma, :) / :) *t
t:rajettlj]Ej] += trajet[.}]]j-]];
aux[i[[v-:] = exp(trajet[(:]]j])
aux [ i. ] [v- í ] * = SAux;

322
323
324
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do
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medAntAux = (v==1) ? AvgAux : mediaaux]i]tv-2];

325
326
327
328

mediaaux[i.]

[v-],]

((n

-

u

( (n //

329

XVctif&:â

=

+ v)

((n

/

-

w *

u

+

v)

8

w

medAntAux

==

Í))

+ aux]i]

?

[v-]-])

/

u + v) / w + 1) : medAntAux;
se neste

m.B
om ente

, pa):a a s:tn ulhção

i.

/ o exerci::b ancec=$cado
é óth\ o.

330
331
332
333
334
335

iAux

= round((mediaaux]i]

(X + (l

[v

if (iAux < 3.) iAux =

l

if

< X)

(medi.aaux
if

1]

-- MIN.GRID.MEDIA)
[ i ] [v-].}

(tempoauxti.]==-a-

-

X + MIN.GRID.MEDIA)

/

/ PRECISÃO.REG.EXERC))

{

&&

(v==u

ll

aux]i]tv-]]

<=

reg.ex.p]n u+v] [iAux-]-])) tempoauxEi]= v - l;

336
337
338

Àgoln obtá!} a tJ:ajetóziada simulaçãoz
trajet[111j]
+=(f]oat)(r
pow(sgma, 2)/

339

2) *t

t:rajet]]]tj] += trajettlllj-ll;
auxEz[[v-i] = exp(trajet]111j])

340
341
342
343
344
345

aux [ z ] [v- .L]

+ = SAux;

medAntAux = {v==1) ? medAntAux : mediaaux]z] [v-2];

mediaaux[z[tv-!] =((n
((n

u +v)/

C(n - u + v)

346
347

u+v)

%w== 0) ?

w * medAntAux+aux]z]]v],])

/ w + ])

/

: me(]AntAux;

/./ E €1gol:al..'ez:ífica se neste m .anCoto, pala a sin tllação

,'/ z , o acelcÊb an'ecãnado é ótáno

348
349
350
351
352
353

iÀux

= round(

(mediaaux]z]

[v-]]

-

[X * {]. - M]W.GRi0.MEOiA)

X

'k MIN.GRID

MEDIA)

/ PRECISÃO.REG.EXXRC))

if (j.Aux < 1) iAux = l
if

(mediaauxlz]
if

[v

3.]

< X)

(tempoaux[zJ==-].

354

{

&&

(v==u

]]

reg.ex.p]n-u+v]]i.Aux-]]))

aux]z]]v-]]

t:empoaux]z]

<=

= v

355
356

}

357

PRAux += exp(-r

+ tempoaux]i] t t) * ((mediaaux]i]
[tempoaux[i[[<X) ? X - mediaaux]i] [tempoauxliJ]
PRAux += exp(-r * tempoauxtz] t t) * ((mediaaux]z]
[tempoauxtz[[<X) ? X - mediaaux]z] [tempoauxtzl]

358
359
360
361
362
363
364

delete [] aux]i.]; de]ete [} aux]z];
delete [] mediaaux]i.] ; de]ete [] medi-aaux]z];
}
if

365

(k1 2::O)

(

PRAuxmin

} else

366
367

/

(2

*

floor(nsi.m

/

2))

na!$za ü po:lto da c\jzxm de gatiã=o da ite:aç-ão a:l.ia!

368

PRAuxmei.o

369

if

= PRAux

(PRAuxmin

< X

/
-

(2

*

ÀvgAux)

flúor(nsim

/

2))

(

o ponto ã.actJl:'n de gatilho pl'açulado rláo es

370
371

bÊlten..'ans d.o passo aQ.ialéta bbseç-çã's

break;

372
373

esse

{

oiro dac

374
375
376
377
378
C :~BoürdScxiKn'Optix)s

= PRAux

{

ibà'\c,cr;a.b
if

(PRAuxmeio

de gat=iã'!a p=roci.urâ.de está de
4.t3 p:ôsso atualda
< X

E:ste post:o está
s\.ib .ilLez'.;a lb
(;4)
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-

AvgÀux)

b,bscccão
{

rn n eLade "de ba::xo

en cuescão

Í) )

e)

/
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SAuxmax

379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

}

391

cout << endl << " -

} esse

394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

= SAux;

{

/ Este ponto está rla metade "de cin a' do
subiltezxalk)
SAuxmin

en] (questão

= SAux;

}

reg.ex..p [n-u] [ j ] = SAuxmin;
'cone«eildl<K üldi) « " " «À

392
393

PM -- Pane 158

" «SÀ\jzlrnà;

CALCULO CONCLUÍDO PARA t

= " << (n-u)

}

}

float: Eur Plain-Vani.lla.Option.GARCH (double omega, float lambda float alfa
float beta, float S, f]oat X, f]oat r, f].oat t. float u.err f].oat u.var
int n. int: cp, ]-ongnsim, f].oat J'payoff) {
// Recebeparametrss coníion\ e descrit'3 lias ]irihas de -=cm
entário 2 3 a 3 3 e
H retcnxa o pleçn, J.isto un\a opção paçirão (i)b:h Vaniib) cai=u:bclo po-r
;Í./

sjnu.lição de !'{ ont:eCarão,asg.iiT}
hdo que a vo)nciJidadedos retonios
do Rt:kro base sequer\ um n =de]3 COAR.CH {].,].) .O n\ ega. aXa; })eta e iambda
;ão 03 0arânxeÍ='os dnu!30€3elbconfon\'t e d.escol!:.osilo capánlào 7 ãa
:tese!:taçàc
k)a-u u :;ar Jie'.'elá conter o \-'a.b-" cla úJEin a
absennéla
O .ílbat \Lez:r d.e
ter cn
da lltb} c3 :àlovnção obse3:nada.
fk)at payaff é [.]m
de tNf] ho nsi (?.}e ká cc.éter eB simulações

O

407.

>b.ttieu

para

os ','a3)res

áo

payoff

408
409

].ong i,

410

Eloat SAux, resultado =

411
412

payoff

413

condvar

= new

f]oat

[n+]

]

414
415
416

inovacao

= new

f]oat

[n+]

]

condvar[)]

417

for

float

da

noção

}ua data

de exerctio

.

j;
J' coDdvat

,

= new

+inovacao

f]oat

;

[nsim]

;

= uvas; inovacao]C] = u.err;

( i=ü

; i<nsim;

418

SAux

= S;

419
420

for

i++ )

(

j++

)

(j =! ; j<=n;

(

condvarlj] = omega + a]fa * pow(inovacao]j-]]
lambda
sqrt(condvar[j-]]),
:) + beta * condvar]j-ll;
inovacaolj] = Nora.Norma](0, sqrt(condvartj]))
SAux *= exp(r * t - 0.5 * condvar]j] + inovacaotj]);

421
422
423

424
425
426

if

427

} esse

}

(cp==1)

(

payo f f [ i ]
paço f f [ i- ]

428

(SAux>X)

ISAux - X)

(SAux<X)

lx

(

SÀux)

429

}

430

resultado += payoffEi} ' exp(-r * r} t t) / nsim;

431

}

432

return resultado;

C fBolbrdScxilnDptixls

c;4)
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433

Printed
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}

434
435
436

int maino
(

437
438

Rocira prk\c4)amoprograiwa de preciEkação de oi)ções.=b recebe pe-b.

439
440
441
442
443

cl1lama es rotinas de pleci:ficarão

444

445
446
447
448

449
450
451
452
453

entrada paul:ão os atadosda oi)ção a =er preciftada

f[oat

preco.justo.put.p.vani.]].aGARCH

float

preco.justo.cala..p.vanílla.G.ARCA

;
;

float preço justo.put.lookback;
float preco.justo.cala.lookback;
float preco
to..put.asiática;
float preco
to.call.asiática;
float lambia, alfa. beta. u err. uvas;
float S, X, r, sgma, t
Eloat +arvore, tpayoff;
float ++reg.ex..p;
double chega;
lona nsim;
int

456

cear input [ i aC ] ;

n,

eul

unsigned

457
458
459

463

e bo.l<back

Eloat prece justo.put.p.vanilla;
float preco.justo.cala..p

454
455

460
461
462

e do at:tm base e

de opções pad3:ão, as:iátta

ndu;

.// B b.s úte:b erltle

a d:h. do exez:cí:io e o 'ão cálk=.!.tl.

.J/ Vaz-h\falai ;.(á ia-r para receber a ent--ada

ão usuárb

oibka cs dados dc i l.tárá3.É poss&elerlt:ra= =on\ est:es dados suar ter

/

/

;

int

(B.!edig:iEa-.]os tcxta -yez aue o progla
:ia!:' tEn\ anluÀ/o

contendo

cRfor chalé ado, bastando Delta isso

nã s:.la px'i= '3ka

]:iria

a :e:;posta

à p.riR eÊI

?erçfunta {se a exelctb é eiun..peu üu }vão) , na seç/l.:cicia .Bula a lesposb

// à seçBlrda pen;u'lda âlúmero d.ed:iasú+cc:b
e!\tre o exe.rc=É:b
e a da:a de
// cá&3,!.b)e ã\s$i11
suces=À;am
ente . e depois rodar o proa:ran.\
a ccm a

464
465

/ /'
'

466

f.'

;elçluilwce 3tiha de ccJE!!endcl

{assum .à'3do (;ue o plngl:am

a íoicompáhdo

ccx!!

o ncííl e "0 FEbrIs") ;
O ptásns < n(xa edoeuqi3.ncr:i:ldo

482

cout << "DI.gire l se o exerci.cio eh do tipo europeuou 0 se americano
cin.get]ine (i-nput. ]-0C) ; eur=atoi(input)
cone << "Quantosdias fitei.s ha entre o exercício e o dia do calculo?
cin.getli.ne (input. ICO) ; ndu=atoi(input)
cout << "Forneceo numerode passos da ar-corepor di-a uti.l
cin.getline {input. 100) ; n=atoi(input) *ndu;
cone << "Entre como preco inicia]. d.oativo base:
ci.n.getli.ne(input. lí)C); S=atof(input)
cout << "Entre como Fraco de exercício da opcao:
ci.n.getline (i.nput, l(}C) ; X=atof(i-nput);
cout << "Ent:re com o taxa de juros (% a.a. cap- conta.nua)
cin.getli.ne (i.nput, l{)õ) ; r=atof(i.nput);
cout << ":Rücíc.:oma vo].utilidade do at:ivo base:
cin.get:lhe (i.nput, 1(}9) ; sgma=atof(input)
cout << "Forneçao nlil1lerocle sznlulacoespcarao calclilo das xccicas
ci.n.getline (input. ICÍ)) ; nsi.m=atol(inputs;

483

i.f

467
468
469
470
471
472
473
474

475
476
477
478

479
480

481

484
485
486

(n==:=

ll

S==:

ll

sgma==C

ll

nsim==))

return

-

}

C =*Boünd~$a)]cn\)ptbls

{

cout << ''ERbcl'ãdâ
de dados in.valia.a!\n
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cout << "Entre con\os parâmetrosnecessários l3ara prece.ficar a opcao" <<
pe[o mode].o GÀRCH.\n Chega:

489
490
491
492
493
494

cin.getline

495
496

cout

(input,

100)

;

omega=atof(input)

;

cout << " Alfa:
cin .getli.ne

{ i.nput . 10e )

alfa=atof(input)

cout << " Beta:
cin.getli.ne

{input,

<<

"

100)

beta=atof(input)

LcâlRbdâ:

cin.getline (input, 100) ; lambda=atof(input)
cout << " Ultima x/ariancia observada:
cin.getli.ne (i.nput, 100) ; u.var=atof(input);
cout << " Ultima inovacao observadano processo do i)reco do &tivn base:
cin.getline (input, 100); uerr=atof(input);
u-err += lambia * sqrt(u.var)

497

498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

05/02#005,

}

arvore

= new

f]oattn

+ :L]

payoff

= new

f]oat]n

+ ]]

reg.ex..p : new floatJ' [nl;
t

=

(float)

ndu

/

{=52

+ n)

EÍehle\ o=cák:ubs e aprese11t:z\
os z-esukados.}{ aí} t:odo cs cábl.ijo=
estão in pJenentadcs pa.!'atodas cs c:bos cle opç'3es - v:de os comc=tá.rios

509
510
511

'us

.Ewlções

P.bi}.Venjli3:.í.)

pt:bn.

Bl13r.PJa.àl.Vêulib:.O

ptjo11:...ao :à RCl{

ati:ho.À sian.Put e Ex.3t3=.OÊ)t:ion

512

prece.justo

513

514
515
516
517

(float) ndu / (252 * n), arvore, payoff, n. eur, õ)
preco.justo.ca]] p.vani]]a = P]ai.n.Vani.].laOption(soma, S, X, r
Ifloat) ndu / (252 * n), arvore. payoff, n, eur, !)
caut << "\nva].or de uma put padrão: " << preco justo.put.p.vani-lla;
cout << "\nva]or de uma ca]]. padrão: " << prece.justo.call..p.vanilla;

518

if

(eur==1

put..p vani.lla = Plain.Vani.llaOption(sgma,

&& omega>O

(alfa+beta)>C

&&

alfa

>=0

&& lambda>O

&& uvar>0)

521

cout

522

<<

"\nVa].or

de

uma put

padrão

<< preco.justo..put..p.vanillaGARCH

precificada

pelo

modelo

GÀRCH

;

prece justo call..p vanillaGARCH = Eur.Plain.Vanilla.Option.GARCH (omega,
lambda. alfa. beta, S, X, r, t. uerr, uvas. n, 1, nsim, payoff);

523

cone

<<

"\nValor

de uma call

padrão

<< prece.justo.call..p.vanillaGARCH

precificada

pelo

modelo

GÀRCH:

;

}

530
531

i.f (eur!=].) Gatilho.Asi.an.Put (ndu, soma, X, r. t, reg.ex.p, nsi.m, n)
prece.just:o put.asi.ati.ca = Exoti.c.Option(ndu, sgma, S, X, r, t, reg ex..p,
nsim, n, eur. ],, C);
cout << "\ilha.].or de uniaput asiática: " << prece.justo..put.asiática;

532

if

528
529

{

preco.j rasto put.p.vanilla.GARCH = Eur.Plain.VanillaOption.GARCH (omega.
lainbda, alfa, beta, S, X, r, t, u.err. uvas, n, í), nsim, payoff)

519
520

524
525
526
527

&&

S, X, r

(eur==:)

533

534
535
536
537
538
539
540
C :~BoibrdBa.IKn'Optbscrp--

{

prece justo.call asi.ati.ca = Exotic.Option(ndu, sgma.S, X. r, t
reg.ex..p, nsim, n. eur. L, i-)
preco.justo

.put:

]-ookback

= Exotic.Option(ndu,

sgma,

S,

X,

r,

t

reg.ex..p, nsim, n, eur, cn. D)
prece.justo.hall.lookback = Exotic.Opta.on(ndu, soma, S, X, r, E
reg.ex..p, nsim, n, eur. :), :)
cout << "\D'E./â]otde \lmaca]]. ãsiàt:ic-â: << preco.justo.cal l.asiática;
<< prego.justo.put.lookback;
cone << "\RVcâ].ot de uma put lookback:
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\nValor de uma cala lookback

cout

<<

CÉP

Fib date : 05,02,2005

}

544
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<< preco.justo.cala-.lookback
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