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 O que você vai 
 aprender 
 neste e-book?
 
	 Nesta	série	sobre	filosofias	de	investimentos,	a	BR	Advisors	apresentará	algumas	de-	
	 las	baseadas	no	livro	de	Aswath	Damodaran.
 
	 A	quinta	filosofia	aborda	a	essência	da	arbitragem.
 
	 A	arbitragem	é	o	Santo	Graal	dos	investimentos	porque	permite	que	se	tenha	um	lu-	
	 cro	certo	sem	investir	dinheiro	algum	e	sem	assumir	qualquer	risco.	Em	outras	pala-	
	 vras,	é	a	máquina	suprema	de	fazer	dinheiro	com	que	sonham	os	investidores.
 
	 Neste	e-book,	abordaremos	dois	tipos	de	arbitragem.	O	primeiro,	é	a	arbitragem		 	
	 pura,		na	qual	nada	é	arriscado	e	ganha-se	acima	da	taxa	livre	de	risco.	O	segundo			
	 tipo	é	a	quase-arbitragem,	caracterizada	por	ativos	com	fluxos	de	caixa	idênticos	(ou		
	 quase	idênticos)	negociados	a	preços	diferentes,	mas	sem	qualquer	garantia	de	con-	
	 vergência	no	futuro.
 
	 Já	os	fundos	de	Hedge,	nas	suas	diversas	formas,	são	classificados	assim	quando	o	in-	
	 vestidor	compra	o	ativo	mais	barato	e	vende	o	mais	caro.	Se	estiver	certo,	os	preços		
	 convergirão	com	o	tempo.
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1 
A ARBITRAGEM PURA

 



 
	 A	exigência	de	ter	dois	ativos	com	fluxos	de	caixa	idênticos	e	preços	diferentes	torna	a	arbitra-
gem	pura	difícil	de	ser	encontrada	nos	mercados	financeiros.	Primeiro,	porque	ativos	idênticos	não	
são	comuns	no	mundo	real,	especialmente,	se	você	for	investidor	em	patrimônio	líquido.	Segundo,	
supondo	a	existência	de	dois	ativos	idênticos,	é	preciso	saber	por	que	o	mercado	permitiu	que	estas	
diferenças	de	preço	continuassem	existindo.	Se,	além	disso,	for	adicionado	a	restrição	de	que	haja	
uma	data	futura	na	qual	os	preços	convergem,	não	é	surpreendente	que	a	arbitragem	pura	seja	mais	
fácil	de	ocorrer	em	mercados	de	derivativos	–	opções	ou	futuros	–	e	em	mercados	de	títulos	de	renda	
fixa,	especialmente	com	títulos	públicos,	livres	do	risco	de	calote.

Arbitragem de Futuros

	 Um	contrato	futuro	é	um	contrato	de	compra	(ou	venda)	de	um	ativo	especificado,	por	um	
preço	fixo	em	uma	data	futura.	Todo	contrato	futuro	envolve	duas	partes:	o	vendedor,	que	concorda	
em	entregar	o	ativo	em	uma	data	futura	especificada,	e	o	comprador,	que	concorda	em	pagar	um	
preço	preestabelecido	e	receber	o	ativo	na	mesma	data.	Se	o	ativo	subjacente	for	negociado	e	não	
for	perecível,	é	possível	montar	uma	arbitragem	pura	no	caso	de	o	seu	preço	ser	mal	avaliado.

Características Especiais do Mercado Futuro
 
	 Há	duas	características	dos	mercados	futuros	que	podem	prejudicar	a	arbitragem.	A	primeira	
são	as	margens.	Embora	tenha-se	suposto,	ao	descrever	uma	operação	de	arbitragem,	que	a	compra	
e	a	venda	de	contratos	futuros	não	envolvessem	quaisquer	fluxos	de	caixa	no	momento	da	transação,	
na	prática	é	preciso	desembolsar	uma	parcela	do	preço	do	contrato	a	título	de	margem.	Para	piorar,	
esta	margem	é	recalculada	diariamente	com	base	nos	preços	futuros	naquele	dia.	Este	processo	é	
denominado	remarcação	a	mercado.	Neste	caso,	pode	ser	necessário	depositar	mais	margem	se	o	
mercado	se	virar	contra	a	gente.	Se	esta	chamada	de	margem	não	for	atendida,	a	posição	pode	ser	
liquidada	e	os	lucros	de	arbitragem	perdidos.	
 
	 A	segunda,	é	que	a	bolsa	de	futuros	geralmente	impõem	à	maioria	dos	contratos	um	“limite	
de	movimentações	de	preços.”	Se	o	preço	do	contrato	cair	ou	subir	mais	do	que	este	limite,	a	nego-
ciação	é	automaticamente	suspensa	naquele	dia,	embora	a	bolsa	se	reserve	o	direito	de	reabri-la	
mais	tarde	no	mesmo	dia.	A	lógica	destes	limites	é	evitar	pânicos	de	compra	ou	venda	de	um	ativo	
devido	a	informações	ou	boatos	e	evitar	uma	reação	exagerada	do	mercado.	Ao	permitir	que	os	in-
vestidores	tenham	mais	tempo	para	reagir	a	estas	informações,	argumenta-se,	a	reação	dos	preços	
seria	mais	racional.	No	entanto,	ao	longo	do	processo,	pode-se	ter	uma	defasagem	entre	o	preço	
spot,	no	qual	não	existe	qualquer	limite	de	movimentação	de	preço,	e	o	preço	futuro,	onde	estes	
limites	existem.
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A Viabilidade da Arbitragem e o Potencial de Sucesso
 
	 Nos	mercados	de	futuros	financeiros,	há	evidências	que	indicam	que	a	arbitragem	é	efetiva-
mente	possível,	mas	apenas	para	um	pequeno	grupo	de	investidores.	O	descompasso	dos	custos	de	
transação	parecem	explicar	a	maior	parte	destas	diferenças.	Os	grandes	investidores	institucionais,	
que	operam	com	custos	de	transação	próximos	a	zero	e	acesso	instantâneo	tanto	ao	ativo	subjacen-
te	quanto	aos	mercados	futuros,	podem	ser	capazes	de	encontrar	oportunidades	de	arbitragem,	ao	
passo	que	os	investidores	individuais	não.	Além	disso,	esses	investidores	institucionais	também	pos-
suem	uma	maior	probabilidade	de	conseguirem	atender	os	requisitos	necessários	a	uma	arbitragem,	
qual	seja,	capacidade	de	captar	recursos	a	taxas	próximas	à	taxa	de	juros	livre	de	risco	e	vender	a	
descoberto	os	ativos	subjacentes.

Arbitragem de Opções
 
	 Como	derivativos,	as	opções	diferem	dos	futuros	em	um	aspecto	muito	importante,	à	medida	
que	representam	direitos	e	não	obrigações,	ou	seja,	as	opções	de	compra	dão	ao	investidor	o	direito	
(mas	não	a	obrigação)		de	comprar	e	as	opções	de	venda	o	direito	(mas	não	a	obrigação)	de	vender	o	
ativo	subjacente.	Consequentemente,	uma	das	principais	características	das	opções	é	que,	na	ponta	
compradora,	as	perdas	estão	limitadas	ao	prêmio	pago	pela	opção.	Como	geralmente	há	um	ativo	
subjacente	sendo	negociado,	é	possível	montar	operações	que	são	essencialmente	livres	de	risco	
por	meio	da	combinação	de	opções	com	o	ativo	subjacente.

Arbitragem do Exercício
 
	 As	oportunidades	mais	 fáceis	de	arbitragem	no	mercado	de	opções	existem	quando	estas	
violam	os	limites	de	precificação.	Por	exemplo,	nenhuma	opção	deveria	ser	vendida	por	um	prêmio	
inferior	ao	valor	absoluto	da	diferença	entre	o	preço	do	ativo	subjacente	e	o	seu	preço	de	exercício.

A Carteira Replicadora
 
	 	Uma	das	principais	 intuições	que	Fischer Black e Myron Scholes	tiveram	sobre	opções	na	
década	de	70		foi	que	seria	possível	montar	uma	carteira	composta	pelo	ativo	subjacente	e	por	um	
ativo	livre	de	risco	de	forma	a	reproduzir	exatamente	os	mesmos	fluxos	de	caixa	de	uma	opção	de	
compra	ou	de	venda.	Esta	carteira	é	denominada	carteira	replicadora.	Black e Scholes	usaram	a	te-
oria	da	arbitragem	para	desenvolver	o	seu	modelo	de	precificação	de	opções	ao	observarem	que	
como	a	carteira	replicadora	e	a	opção	negociada	possuem	os	mesmos	fluxos	de	caixa,	teriam	que	ser	
vendidos	pelo	mesmo	preço.

Arbitragem no Mercado de Renda Fixa
 
	 Os	títulos	de	renda	fixa	se	prestam	muito	mais	à	arbitragem	do	que	os	de	renda	variável	por-
que	possuem	um	prazo	definido	e	fluxos	de	caixa	prometidos.
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Determinantes do Sucesso
 
 A	natureza	da	arbitragem	pura,	qual	seja	a	existência	de	dois	ativos	idênticos	mas	precificados	
de	forma	diferente,	torna	provável	que	ela	tenha	vida	curta.	Os	primeiros	dois	requisitos	para	se	ter	
sucesso	com	a	arbitragem	pura	são	o	acesso	aos	preços	em	tempo	real	e	a	execução	instantânea.	
É	também	bastante	provável	que	as	diferenças	de	preços	na	arbitragem	pura	sejam	muito	peque-
nas.	Portanto,	para	tornar	a	arbitragem	pura	viável,	podemos	acrescentar	mais	duas	condições.	A	
primeira	é	o	acesso	a	um	volume	expressivo	de	crédito	a	taxas	de	juros	favoráveis,	já	que	isso	pode	
aumentar	os	lucros	advindos	de	pequenas	diferenças	de	preço.	A	segunda	é	a	economia	de	escala	
obtida	com	transações	que	chegam	a	milhões	de	dólares	em	vez	de	milhares.
 
	 Com	esses	requisitos,	não	é	de	surpreender	que,	de	maneira	geral,	os	investidores	individu-
ais	não	consigam	ter	sucesso	com	a	arbitragem	pura.	Para	ter	sucesso	com	esta	estratégia	no	longo	
prazo,	tem	que	estar	constantemente	à	procura	de	novas	oportunidades	de	arbitragem.	
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2 
A QUASE-ARBITRAGEM

 



 
	 Na	quase-arbitragem,	ou	existe	dois	ativos	muito	semelhantes	(mas	não	idênticos)	precifica-
dos	de	forma	diferente,	ou	ativos	idênticos	com	preços	diferentes,	porém	sem	qualquer	garantia	de	
que	convergirão	no	futuro.

Mesmo Título, Múltiplos Mercados

	 Com	a	globalização	de	hoje	em	dia,	há	uma	série	de	ações	que	são	listadas	em	mais	de	um	
mercado.	Se	for	possível	comprar	a	mesma	ação	por	um	preço	em	um	mercado	e	vendê-la	simulta-
neamente	por	um	preço	maior	em	outro	mercado,	é	possível	obter	um	lucro	livre	de	risco.

Arbitragem Conversível

	 Uma	debênture	conversível	contém	dois	títulos	embutidos	em	um	só:	uma	debênture	con-
vencional	e	uma	opção	de	conversão	em	ações	da	empresa.	Quando	uma	empresa	possui	debên-
tures	conversíveis,	ou	ações	preferenciais	conversíveis	sendo	negociados	no	mercado	juntamente	
com	ações	ordinárias,	warrants,	ações	preferenciais	e	debêntures	convencionais,	é	perfeitamente	
possível	que	um	desses	títulos	esteja	mal	precificado	em	relação	a	um	outro,	e	que	se	possa	montar	
uma	estratégia	quase	livre	de	risco,	combinando	dois	ou	mais	desses	títulos	em	uma	carteira.
 
	 Na	versão	mais	simples	desta	estratégia,	como	a	opção	de	conversão	corresponde	a	uma	op-
ção	de	compra	da	ação,	pode-se	construir	uma	opção	de	conversão	combinando	a	ação	subjacente	
com	um	título	público.	Adicionando	a	esta	carteira	uma	debênture	convencional,	constrói-se	o	equi-
valente	a	uma	debêntures	conversível,	neste	caso	chamada	de	debênture	conversível		sintética.	Feito	
isso,	é	possível	tirar	vantagem	das	diferenças	entre	a	precificação	da	debênture	conversível	sintética	
e,	potencialmente,	realizar	lucros	de	arbitragem.

Determinantes do Sucesso
 
 O	que	é	necessário	para	ter	sucesso	na	quase-arbitragem?	A	primeira	coisa	a	ser	observada	é	
que	essas	estratégias	não	funcionam	nem	para	os	pequenos	investidores	nem	para	os	muitos	gran-
des.	Esta	estratégia	costuma	não	funcionar	para	os	pequenos	investidores	devido	aos	seus	custos	
de	transação	e	por	problemas	de	execução.	Já	os	investidores	muito	grandes,	devido	ao	impacto	de	
preços,	acabarão	pressionando	os	descontos	para	a	paridade,	eliminando,	desta	forma,	os	retornos	
excedentes.	Se	você	optar	por	adotar	essas	estratégias,	terá	que	refiná-las	e	focar	nas	oportunidades	
onde	a	convergência	é	mais	provável.
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3 
ESTRATÉGIAS COBERTAS E DES-
COBERTAS - OS FUNDOS HEDGE

 



 
Estratégias Cobertas e Descobertas – Os Fundos Hedge
 
 Não	é	correto	classificar	os	fundos	de	hedge	como	sendo	uma	estratégia	específica,	já	que	
existem	fundos	de	hedge	na	maior	parte	das	estratégias,	como	por	exemplo,	fundos	hedge	de	inves-
timentos	em	valor	de	crescimento,	fundos	de	hedge	especializados	em	timing	de	mercado,	fundos	
de	hedge	que	investem	com	base	em	informações,	entre	outros.	Esse	fundos	se	prestam	especial-
mente	bem	a	estratégias	de	arbitragem,	que	requerem	a	compra	de	alguns	ativos	e,	simultaneamen-
te,	à	venda	a	descoberto	de	outros.

Lições para investidores

Para	ser	arbitradores	bem-sucedidos,	é	preciso:

1)	 Compreender	que	a	quase-arbitragem	é	mais	provável	do	que	a	arbitragem	pura:	As	oportu-
nidades	de	arbitragem	pura,	quando	existem,	são	muito	fugazes	e	mais	prováveis	de	serem	encon-
tradas	em	mercados	de	derivativos	e	de	títulos	públicos.	A	quase-arbitragem,	mas	qual	possui	dois	
ativos	quase	idênticos	precificados	de	forma	diferente	ou	na	qual	não	há	convergência	forçada,	é	
mais	fácil	de	ser	encontrada;

2)	 Possuir	uma	alta	capacidade	de	operar	rapidamente	a	baixos	custos	de	transação:	A	arbitra-
gem	requer	que	seja	negociada	grandes	volumes	instantaneamente	em	dois	ou	mais	mercados;

3)	 Ter	acesso	a	recursos	a	baixos	custos:	As	diferenças	de	precificação	entre	dois	ativos	similares,	
mesmo	que	existam,	provavelmente	serão	muito	pequenas	e	somente	se	converterão	em	lucros	ex-
pressivos	por	meio	de	alavancagem.
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A BR Advisors

	 A	 BR	 Advisors	 é	 um	 dos	 maiores	 escritó-
rios	 credenciados	 a	 XP	 Investimentos	 e	 con-
ta	 com	 uma	 equipe	 altamente	 qualificada. 

	 Além	de	um	histórico	de	premiações,	o	escritório	
conta	ainda	com	três	filiais	-RJ,	BH	e	SP.
  
	 As	operações	da	BR	são	divididas	em	duas	áreas:	
mesa	de	operações	e	distribuição	de	produtos	finan-
ceiros	e	investimentos.
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