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Mercado	de	Seguros



múltiplos	futuros	imprevisíveis	
• A	questão-chave	é:	como	podemos	lidar	com	os	riscos	e	

as	incertezas	do	futuro?	

• O	ônus	para	se	garantir	contra	o	infortúnio	cai	sobre	o	indivíduo?	

• Ou	deveremos	confiar	na	caridade	voluntária	dos	seres	humanos,	
nossos	semelhantes,	quando	as	coisas	derem	errado?	

• Ou	deveríamos	ser	capazes	de	contar	com	o	Estado	–
em	outras	palavras,	nas	contribuições	compulsórias	dos	
contribuintes,	nossos	semelhantes	–
para	socorrer	quando	alguma	calamidade	acontecer?



Complexo	do	Capitalismo	de	Desastre	
• Os	desastres	naturais	deixam	claro	os	defeitos	de	

um	sistema	de	seguro que	divide	as	responsabilidades	entre	
as	companhias	privadas	de	seguros,	que	oferecem	proteção	
contra	danos,	e	o	governo	federal,	que	oferece	defesa	civil.	

• Nesses	momentos	de	aflição,	o	trabalho	das	companhias	de	
seguro	deixa	de	ser	ajudar	os	donos	de	apólices	desalojados,	
mas	sim	o	de	evitar	pagá-los,	asseverando	que	
os	danos	que	suas	propriedades	tenham	sofrido	foram	
devido	à	calamidade	natural	não	coberta.	

• Inclusive	passam	a	classificar	a	região	
como	“zona	não	assegurável”.



probabilidades	de	calamidades

• Os	desastres podem	ser	
pequenos	negócios	
privados,	como	também	
grandes	e	públicos:	
doenças,	acidentes,	
incapacidade	de	
trabalhar	ou	se	manter,	
envelhecimento,	morte,	
dependentes	sem	
apoio.

• O	ponto-chave	
é	que	poucas	dessas	
calamidades	são	
eventos	aleatórios:	
dados	em	longo	prazo,	
que	demonstram	certa	
regularidade,	permitem	
vincular	probabilidades	
à	incidência	e	
à	escala	dos	desastres.	



princípio	fundamental	do	seguro
• Cuidar	das	Finanças	Pessoais	antes	de	uma	provável	adversidade	

futura	é o	princípio	fundamental	do	seguro,	seja	contra	a	morte,	
os	efeitos	da	velhice,	da	doença	ou	de	acidente.	

• O	desafio é	saber	o	quanto	investir	e
o	que	fazer	com	esses	investimentos	financeiros.

• Os	primeiros	arranjos	de	seguros	tinham	
o	caráter	de	empréstimos	condicionais	a	mercadores	
que	seriam	cancelados	no	caso	de	um	acidente,	infortúnio,	revés.	

• Gradualmente,	esses	contratos se	tornaram	padronizados.	



base	teórica	
• Os	riscos	dos	seguradores	eram	ilimitados:	o	objetivo	era	coletar	

prêmios	suficientes,	em	qualquer	ano,	para	cobrir	os	pagamentos	
dos	sinistros	daquele	ano	e	deixar	uma	margem	de	lucro.	

• Os	riscos	limitados	chegaram	ao	negócio	dos	seguros	
no	início	do	século	XVIII;	antes,	todas	as	formas	de	seguro	
eram	ainda	uma	forma	de	jogo	de	azar,	
pois	não	existia	uma	base	teórica	adequada	
para	a	avaliação	dos	riscos	que	estavam	sendo	cobertos.

• Então,	começando	por	volta	de	1660,	a	base	teórica	foi	sendo	
criada:	probabilidade,	expectativa	de	vida,	grau	de	certeza,	
distribuição	normal,	utilidade,	inferência.



Mercado	Futuro



Breve	histórico
• Os	Mercados	Futuros	no	mundo	têm	sua	história	diretamente	

vinculada	à	necessidade	de	administração	do	risco	de	alterações	
nos	preços	dos	ativos,	originalmente	commodities	e,	mais	
recentemente,	também ativos	financeiros,	através	da	realização	de	
acordos	contratuais	para	pagamento	e	entrega	em	data	futura.	

• O	Mercado	Futuro	organizado	teve	início	em	1848,	quando	foi	
criada	a	Chicago	Board	of	Trade,	negociando	contratos	de	milho.

• Até	o	princípio	da	década	de	70,	os	negócios	com	mercadorias	
representavam	a	quase	totalidade	dos	negócios	realizados	
em	mercados	futuros	organizados.
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Uso	de	derivativos
• A	necessidade	de	reduzir	a	incerteza	estimula	o	uso	de	
derivativos,	que	são	instrumentos	financeiros	sem	valor	
próprio,	pois	derivam seu	valor	de	algum	outro	ativo.

• Os	derivativos	limitam	o	risco	da	posse	
de	qualquer	ativo	cujo	preço	seja	volátil,	
portanto,	eles	só	têm	valor	de	uso	em	ambiente	de	
volatilidade	com	flutuações	inesperadas	de	preço.	

• Os	derivativos	não	eliminam	todos	os	riscos	inerentes	
à	posse		de	ativos	voláteis,	mas	determinam	
quem	se	encarrega	da	especulação e	quem	a	evita.	 10



Participantes	do	mercado	de	futuros
• O	mercado	de	futuro	é	constituído	por	participantes	
assumindo	a	posição	de	hedger ou	a	de	especulador.	

• Exemplo	de	proteção:	produtor	agrícola	
quer	se	proteger	do	risco	de	mercado,	i.é,	
quando	for	comercializar	sua	safra,	
os	preços	terem	caído	e	não	cobrirem	seus	custos.	

• Na	entressafra,	ele	compra,	na	BM&F,	
contrato	de	venda	futura	ao	preço	corrente	
para	vencimento	na	época	da	safra.
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Hedge:	seguro	de	preço
• O	hedge é	o	ato	de	

defender-se	de	risco	
de	mercado	(variação	de	
preço) por	meio	de	
arranjos	compensatórios.	

• É	a	tomada	de	posição	
em	mercado	futuro	
oposta à	posição	assumida	
no	mercado	à	vista,	
para	minimizar	o	risco	
de	perda	financeira	
decorrente	de	alteração	de	
preços	adversa.

• Quando	o	detentor	de	ações	
prevê	queda	de	preços	
nos	seus	papéis,	ele	pode	
vender	contratos	futuros
para	evitar	tanto	a	perda	de	
capital	como	a	efetiva	
venda	de	ações	que	possui.

• Desse	modo,	
qualquer	perda	causada	
por	queda	no	preço	
a	vista	do	papel	é	compensada	
pelo ganho	na	posição	vendida	
no	Mercado	Futuro	de	Ações.
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• A	ação	C está	cotada,	atualmente,	a	R$	100,00	por	ações	no	mercado	a	vista.	

• Investidor	que	possui	1.000	ações	C	prevê	que	esse	preço	cairá.	

• Ele	vende	contratos	futuros	por	R$	102,50;	um	mês	depois,	a	ação	
está	cotada	a	R$	97,00	e	o	preço	no	Mercado	Futuro	de	Ações	é	de	R$	99,20.	

• As	ações	tiveram	seu	preço	corrente	reduzido	em	R$	3,00	e	
o	preço	futuro	em	R$	3,30.	

• Tendo	vendido	contratos	futuros,	o	investidor	ganha	com	essa	queda.

• O	investidor	encerra	sua	posição	vendedora	por	meio	da	
compra	das	ações no	Mercado	Futuro	de	Ações.
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Preço 
futuro

Preço a 
vista

Preços

Tempo

Base

Data do vencimento do 
contrato futuro

Há certa correlação entre os movimentos de preços a vista e futuro, 
ambos movendo na mesma direção, embora não na mesma proporção. 

Os preços futuros tanto refletem os preços correntes como as previsões, 
além das atitudes dos traders ao anteciparem possíveis eventos, 
custo de oportunidade e/ou de financiamento da posição no ativo. 

Há também convergência de preços: os futuros e os presentes 
tendem a convergir conforme o período de entrega se aproxima, 

de acordo com o prazo de maturação do contrato.
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produtos	financeiros	para	
administração	de	risco

• Há	demanda	por	instrumentos	capazes	de	transferirem	o	risco	
da	parte	avessa	ao	risco	para	alguém	disposto	a	arcar	com	ele.

• Há	analogia	entre	as	opções e	as	apólices	de	seguros,	
pois	elas	são	compradas	e	vendidas	pelas	mesmas	razões.	

• Durante	o	período	coberto	pelo	pagamento	do	prêmio,	
o	comprador	da	apólice	de	seguro	tem	o	direito	de	oferecer,	
p.	ex.,	seu	automóvel	destruído	(com	perda	total)	à	empresa	
seguradora	por	preço	prefixado,	em	troca	de	que	a	seguradora	é	
obrigada	a	pagar-lhe	o	valor	acordado	do	prejuízo	que	ele	sofreu.	

• Se	o	automóvel	nunca	se	acidentar,
o	cliente	perderá	o	prêmio	pago	e	nada	receberá. 15



prêmio	e	franquia

• O	prêmio	depende	do	grau	de	risco	
de	cada	resultado,	calculado,	por	exemplo,	
por	meio	da	avaliação	do	perfil	do	motorista	
e	do	bem	segurado.	

• Os	derivativos	providenciam	sistema	de	seguro,	
inclusive	com	franquia (a	parcela	da	perda	coberta	
pelo	próprio	segurado),	contra	as	variações	de	
preços	ou	cotações de	uma	série	de	ativos.
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tipos	de	investidores
• Quem	está	vendido perde	se	o	preço	sobe	e	ganha	se	o	preço	cai;	

quem	está	comprado	ganha	se	o	preço	sobe	e	perde	se	preço		cai.

• Compradores	e	vendedores	no	Mercado	Futuro	de	Ações	
podem	ser:	

1. tanto	hedgers,	aqueles	que	detêm	ações	e	
buscam	proteção	contra	movimento	adverso	nos	preços	
das	mesmas	ações	no	mercado	a	vista,	por	meio	da	
abertura	de	posição	a	futuro	oposta	à	detida	a	vista,	

2. como	especuladores,	assumem	posição	contrária	à	do	hedger,	
dando	liquidez	ao	mercado,	assumindo	risco	com	o	objetivo	de	
realizar	ganhos	com	os	movimentos	de	preço	no	futuro.
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interação	ativa	entre	
hedgers	e	especuladores

• Os	especuladores são	aqueles	
investidores	que	se	dispõem	a	assumir	risco	relativamente	alto,	
em	contrapartida	à	expectativa	de	ganho.	

• Sem	qualquer	interesse	em	possuir	a	commodity física,	
dependendo	de	suas	previsões	acerca	dos	movimentos	dos	preços	
futuros,	eles	ou	compram	ou	vendem	contratos	futuros.	

• Eles	compram	contrato	quando	sua	análise	de	preço	sugere	
movimento	ascendente,	esperando	fazer,	mais	tarde,	venda,	
pelo	melhor	preço,	que	liquide	a	posição	por	diferença	e	
proporcione,	portanto,	lucro.

• Mutatis	mutandis,	no	caso	da	venda	de	contrato.
18



Cobertura	do	Risco	de	Câmbio
Compra	e	venda	de	divisas	a	termo

Mercado	de	contratos	futuros
Mercado	de	opções



Volatilidade	da	taxa	de	câmbio

A volatilidade é o desvio-padrão das oscilações diárias. É a medida da oscilação 
do câmbio, ou de ações ou de índice do mercado. Quanto maior o percentual, 
maior a instabilidade do valor da moeda (ou outros ativos): a flutuação no período.



Posições	de	Câmbio
• ABERTA:	

quando	o	agente	detém	
montante	em	divisa	diferente	
daquela	em	que	deve	a	outro	
=>	incorre	em	risco	de	câmbio
=	f(	volatilidade	cambial	
futura).

• ex.:	importador	deve	pagar	
mercadorias	faturadas	
em	dólares,	
dentro	de	3	meses	=>	
qual	o	montante	da	dívida	
em	reais?

• FECHADA:	
quando,	na	data,	
o	devedor	tem	entrada	
por	endividamento	externo	
no	montante	equivalente	
ao	do	pagamento	
na	moeda	estrangeira
=>	igualar crédito (haver)	e	
débito (dever)	
em	dada	moeda =	
atitude	defensiva	/	
protegida	habitual.



Especulação	versus	Arbitragem
• ESPECULADORES:	
agentes	que	conservam,	deliberadamente,	
suas	posições	de	câmbio	abertas:	
– vendem divisas	nas	quais	antecipam	depreciação e	
– compram divisas	em	que	antecipam	apreciação.

• ESPECULAÇÃO:	
consiste	em	deter	divisas na	esperança	de	realizar	
ganho	cambial,	em	data	posterior.	

• OPERAÇÕES	DE	ARBITRAGEM:	
comprar onde	é	barato,	para	vender onde	é	caro.



Arbitrador	versus	Especulador

• ARBITRADOR:	
maximiza	seu	lucro	
a	partir	de	informações	
conhecidas
(diferenças	de	taxas	de	
câmbio	ou	de	taxas	de	
juros	entre	diferentes	
lugares	e/ou	mercados	
financeiros)	=	
f(	espaço )

• ESPECULADOR:	
age	em	função	de	
hipótese	sobre	
variáveis	desconhecidas
(ex.:	a	taxa	de	câmbio	
dentro	de	3	meses)	=	
f(	tempo)	=>	
o	especulador	desempenha	
papel	necessário =	
f(	suportar	risco	de	câmbio,	
que	outros	não	querem	
incorrer,	em	troca	de	
benefício	aleatório )



Compra	e	Venda	de	
Divisas	a	Termo

• O	importador	
(ou	exportador)	pode	
concluir	com	o	banco
um	contrato	a	termo,	
fixando,	desde	hoje,	
a	taxa	de	câmbio	
ao	qual	poderá	comprar	
(ou	vender)	
seus	dólares,	
ao	final	de	
determinado	prazo.



Aversão	ao	Risco	Cambial
• Banco compra	imediatamente	os	dólares.	

• Durante	o	prazo	acertado,	aplica-os
no	mercado	financeiro	internacional.	

• Ao	termo	do	contrato,	recupera	seus	dólares	
e	os	vende	ao	importador,	
na	taxa	de	câmbio	combinada de	início.

• SWAP	entre	moedas:		para	comprar	
os	dólares	à	vista,	o	banco,	durante	
o	prazo	contratual,	gasta	certa	soma	em	reais,	
cujo	custo	de	oportunidade é	a	taxa	de	juros	que	
receberia	em	aplicações	em	reais,	durante	o	prazo.



Operação	de	Cobertura	Cambial	
Deficitária

• Se	a	taxa	de	juros	sobre	o	dólar	(i*)	
é	inferior	à	taxa	de	juros	no	Brasil	(i),	
a	operação	é	deficitária para	o	banco,	pois	
os	dólares	demandados	a	termo	vão	lhe	custar	
mais	caro	do	que	o	gasto	com	a	compra	à	vista.	

• Ele	repassa	o	custo	da	operação	para	seu	cliente:	
a	taxa	de	câmbio	a	termo	torna-se	superior
à	taxa	de	câmbio	corrente.



Operação	de	Cobertura	Cambial	
Lucrativa

• Se	i*	é	superior	a	i,	a	operação	de	cobertura	de	
câmbio é	lucrativa.	

• Caso	a	concorrência	entre	bancos
o	pressione	a	transferir	todo	ou	parte	de	seu	
lucro	em	benefício	do	cliente	importador,	
a	taxa	de	câmbio	a	termo	torna-se	inferior à	
taxa	corrente.



Relação	Câmbio	/	Juros

• [	taxa	de	câmbio	
corrente -
taxa	de	câmbio	
a	termo da	divisa]	=	
f(	taxa	de	juros	
nacional -
taxa	de	juros	
internacional
sobre	tal	divisa	)

• Diferencial	cambial	
no	tempo =	
f(	diferencial	de	juros	
no	espaço )

• (	e	t - e	t+1 )	=
=	(	i	- i*	)



Mercado	de	Contratos	Futuros

• Operações	a	termo
visam	a	cobrir	
a	exposição	de	
contrato	“físico”
internacional	ao	
risco	de	variações	
indesejadas	da	taxa	
de	câmbio.

• O	operador,	para	mantê-la	
“travada”,	paga	como	
fossem	prêmios	de	seguro,	
implícitos	nas	cotações ou	
explícitos	nas	
margens negociadas
nomercado	de	futuros.



Operações	a	Termo	
Bancárias	ou	Bursáteis

• OPERAÇÕES	A	TERMO	
BANCÁRIAS	=	f(	acordo	
livre	entre	duas	partes	)	
=>	impossível	a	
repactuação	/	
rescisão	de	contratos =	
f(	relações	de	
correspondências		e/ou	
compensações	no	
interbancário	)	=>	
market-makers =	
bancos.

• OPERAÇÕES	A	TERMO	
BURSÁTEIS:	são	operações	
de	compra	ou	venda	de	
contratos	de	futuros	
pré-formatados (standarts),	
aos	preços	cotados	
em	pregão,	
que	se	liquidam	
em	prazos	até	90	dias	=>	
market-makers =	BM&F	via	
câmara	de	compensação.



Entrada	e	Saída	no	
Mercado	de	Futuros

• Flexibilidade	de	entrada	e	
saída	dos	operadores =	
f(	o	agente	pode,	
a	qualquer	momento,	
mudar	sua	posição,	
no	mercado	de	futuros,	
simplesmente	concluindo	
novo	contrato	
em	sentido	contrário )	
=	f(	compensação	por	
diferença	)



Mercado	a	Termo	versus	Mercado	Futuro

1. negociação	direta		
para	acordos	
particulares;

2. vencimento	livre	e	
específico;

3. contrato	não	
padronizado;

4. entrega	do	ativo;
5. liquidação

no	vencimento.

1. caixa	de	liquidação;
2. vencimentos	diversos	e	

padronizados;
3. contrato	padrão	

ajustado	diariamente;
4. proteção;
5. liquidação

durante	todo	o	contrato.



Ajuste	de	Fechamento	no	
Mercado	de	Futuros

• Custo	da	margem	inicial
de	segurança	e	de	tantas	
margens	adicionais
quantas	forem	necessárias	
para	manter	esse	nível	de	
garantia	=>	margin call =	
f(	acúmulo	de	débitos >	
margem	inicial	)	=	
f(	se	cotações	diárias	
seguintes	se	voltarem	
contra	o	valor	inicialmente	
apreçado	e	contratado	)

• Caso	contrário:	créditos.



Comprometimento	de	Liquidez
• BM&F	opera	a	partir	de	depósitos	de	garantia
(de	2	a	5%	do	valor	da	operação),	
com	ajustes	diários	na	margem	original.	

• As	variações	em	cents das	cotações	diárias	
equivalem	a	pontos	percentuais	levados	a	favor	
ou	contra	a	posição	adquirida	pelo	operador,	
conforme	as	variações	do	mercado	sejam	
ou	não	favoráveis	à	tendência	na	qual	apostou.

• Gera	chamadas	de	margens	devedoras ou	
margens credoras,	no	dia	a	dia,	
cujos	saldos	(débito	/	crédito	automático)	
são	lançados	em	sua	conta	no	banco	depositário.



Hedge

• HEDGE:	operação	que	
consiste	em	fixar	
antecipadamente
o	preço	futuro de	
determinada	commodity =	
f(	proteção	ex-ante
contra	perdas	futuras	)	

• Posição	na	BM&F
oposta	à	adotada	no	
mercado	à	vista =	
f(	ganhos no	mercado	de	
futuros	que	compensam,	
financeiramente,	perdas
no	mercado	à	vista	).

• Preços	à	vista	e	
preços	futuros
movem-se	na	mesma	
direção	e	tendem	a	
convergir	conforme	
o	período	de	entrega	
se	aproxima.

• Hedge:	é	a	medida	
defensiva	destinada	a	
casar	passivos	e	ativos,	
para	evitar	situações	em	
que	os	primeiros	cresçam	
mais	que	os	segundos.



Mercado	de	Opções

• Opção é	o	direito	de	comprar	ou	de	vender,	
em	determinada	data	e	com	cotação	prefixada,	
certa	quantidade	de	determinado	ativo.

• No	vencimento,	o	comprador	da	opção
pode	executar	o	contrato	ou	não.

• Em	contrapartida	dessa	liberdade,	
ele	paga	prêmio que	remunera	
o	vendedor	da	opção	pelo	risco	incorrido.



Mercado	de	Opções	de	Divisas

• No	mercado	de	opções	
de	divisas,	
pode-se	comprar	
opção	de	compra (call)	
ou	opção	de	venda (put).	

• Dá	o	direito
(e	não	a	obrigação)	de	
comprar	ou	vender,	no	
vencimento	do	contrato	
(p.ex.,	trimestral),	certa	
quantidade	de	divisas	em	
cotação	fixada desde	já.

• TÉCNICA	DE	OPÇÃO	=>	
amplia	as	possibilidades	
alternativas	do	comprador
com	relação	às	compras	
fechadas	a	termo	
com	os	bancos	ou	
no	mercado	de	contratos	
futuros		=	
f(	permite-lhe	não	executar	
o	contrato se,	por	ventura,	
o	risco	temido	não	ocorre	).



Exercício	da	Opção

• No	vencimento,	
se	o	dólar	
efetivamente	
se	depreciou	
(=	real apreciou),	
o	agente	comprador	
da	put exerce	sua	
opção	e	vende	seus	
dólares,	como	previu	
o	contrato,	na	
cotação	combinada.

• Mas,	se	o	dólar se	
apreciou	(=	real	
depreciou)	e	ultrapassa	
a	cotação	contratada,	
o	comprador	da	put
não	está	obrigado	a	
ceder	seus	dólares	a	
essa	cotação	e	
pode	obter	todo	
o	lucro	da	apreciação	
da	moeda	estrangeira.



Custo	da	Opção
• O	único	custo é	o	prêmio pago	ao	vendedor	da	opção	=	
preço	de	mercado =	f(	antecipações	)	
=	f(	informação	disponível	)

• Se	o	comprador	não	exerce	sua	opção =>	
o	vendedor	realiza	o	lucro,	equivalente	
ao	prêmio	recebido,	na	conclusão	do	contrato.

• Se	o	comprador	exerce	sua	opção =>	
o	vendedor	é	obrigado	a	comprar	
em	cotação	superior	à	taxa	de	câmbio	então	corrente	=	
perda	cambial pode	ser	superior	ao	valor	do	prêmio	
recebido.



Exemplo
• Sadia contratava	(ou	“precificava”)	sua	exportação	,
considerando	R$	1,60/US$,	mas,	no	momento	de	receber,	
o	dólar	poderia	ter	se	depreciado	a	R$	1,55.	

• Assim,	para	evitar	a	perda,	a	empresa	fazia	a	venda	futura	
em	predeterminado	valor,	no	caso,	por	R$	1,60/US$.	

• A	operação	era	fechada	contra	algum	banco
que	podia	ter	utilizado	um	importador	na	outra	ponta,	
que	queria	se	garantir	contra	a	depreciação	do	real,	
ou	o	próprio	banco	ter	assumido	o	risco;	
se	a	operação	fosse	registrada	na	BM&F,	
esta	passava	a	ser	a	contraparte	da	operação.	



Exemplo
• Diariamente,	a	BM&F	cobra	dos	bancos	depositários,	

que	repassam	aos	seus	clientes,	o	ajuste	de	margens	de	garantia	
sobre	as	taxas	praticadas.	

• Se	o	exportador	vendeu	a	R$	1,60 e	a	taxa	de	ajuste	do	contrato	
ficou	em	R$	1,6025,	o	cliente	já	é	debitado	no	dia	em	R$	0,0025	
por	contrato.	

• Se,	no	outro	dia, a	taxa	daquele	contrato	vai	a	R$	1,80,	
ele	é	chamado a	aportar	os	R$0,1975	por	 contrato,	
naquela	mesma	data.	

• Como	a	cotação	no	mercado	à	vista	disparou	para	R$	2,52,	
com	US$	5	bi	a	descoberto,	temendo	maior	prejuízo,	
a	Sadia	resolveu	reverter	o	contrato.	



Exemplo
• Não	há,	nesse	caso,	operação	no	mercado	à	vista,	
pois	a	posição	é	realizada	e	revertida	
no	mercado	futuro.

• Com	relação	ao	mercado	futuro,	
não	existe	liquidação	física,	
a	única	operação	existente	é	
a	compra	e	a	venda	de	contratos.	

• Se	o	cliente	está	comprado,	para	zerar,	
ele	vende	contratos	(e	vice-versa).



fercos@eco.unicamp.br
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