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CURSO AVANÇADO SOBRE DERIVATIVOS – ZETTA CONHECIMENTO 

Objetivo:  

- Apresentar de maneira sólida os conceitos mais avançados de precificação de um derivativo 

- Aprender a criar, interpretar e utilizar o modelo de Black & Scholes 

- Apresentar todas as estratégias avançadas de alavancagem utilizando opções 

- Apresentar estratégias avançadas de alavancagem e proteção combinando opções e o ativo 
objeto  

- Entender o que é um smile de volatilidade e os conceitos de ATM, Risk e Fly  

- Entender com solidez e robustez o mercado de volatilidade 

- Aprender a interpretar todas as gregas do modelo 

- Introduzir o conceito de Opções “Digital” (Mercado novo que esta surgindo no Brasil) 

- Introduzir o conceito de Opções exóticas (Knockout, Knockin, rebate) 

“Ao final do curso queremos um investidor que saiba criticar e analisar todas as estruturas 
existentes e que seja capaz de escolher a melhor estratégia para suas ambições” 

Espera-se que o aluno, ao final do curso, entenda: 

 O que é a precificação de uma opção 
 Como criar e analisar o modelo de Black & Scholes 
 Como as variáveis influenciam no preço de uma opção 
 Saber analisar todas as letras gregas 
 Conhecer um smile de volatilidade e como funciona esse mercado 
 Conhecer a fundo todas as estratégias de alavancagem sem o ativo 
 Conhecer a fundo todas as estratégias de proteção e alavancagem com o ativo 
 Entender e saber criar uma opção “Digital” 
 Entender e criar uma opção exótica 

Utilizando o Excel 

Criaremos uma planilha de precificação de opções utilizando o Modelo de Black & Scholes. 

Assuntos abordados: 

i. Precificação de uma opção 
a. O que é o prêmio de uma opção? 
b. O que é preço justo de uma opção? 
c. O que é um modelo matemático? 

ii. Modelos de Black & Scholes 
a. As variáveis do modelo 
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b. Premissas e limitações do modelo 
c. A forma que essas variáveis influenciam no preço final 
d. Fórmulas Matemáticas utilizadas no modelo (derivada) 
e. Criando uma planilha de precificação utilizando B&S 
f. Engenharia reversa para descobrir a volatilidade do mercado 

iii. O que são as letras gregas 
a. Delta 
b. Gamma 
c. Theta 
d. Vega 
e. Analisando as gregas 

iv. Smile de volatilidade 
a. O que é volatilidade implícita? 
b. O que é volatilidade do mercado? 
c. Como montar uma curva de volatilidade? 

i. ATM 
ii. FLY 

iii. RR 
v. Como funciona o mercado de volatilidade 

a. O que é volatilidade? 
b. Delta Hedge 
c. Ganhando dinheiro com a volatilidade 

vi. Estratégias direcionais avançadas 
a. Borboleta 

i. Como montar 
ii. Cenários de lucros e prejuízos 

iii. Quando utilizar 
iv. Comportamento no tempo 

b. Condor 
i. Como montar 

ii. Cenários de lucros e prejuízos 
iii. Quando utilizar 
iv. Comportamento no tempo 

c. O que é margem de garantia? 
d. Seagull de Alta 

i. Como montar 
ii. Cenários de lucros e prejuízos 

iii. Quando utilizar 
iv. Comportamento no tempo 

e. Seagull com risco limitado 
i. Como montar 

ii. Cenários de lucros e prejuízos 
iii. Quando utilizar 
iv. Comportamento no tempo 

f. Call Spread Ratio sem o ativo 
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i. Como montar 
ii. Cenários de lucros e prejuízos 

iii. Quando utilizar 
iv. Comportamento no tempo 

g. Straddle e Strangle 
i. Como montar 

ii. Cenários de lucros e prejuízos 
iii. Quando utilizar 
iv. Comportamento no tempo 

h. Risco de calda 
vii. Estratégias com o ativo 

a. Collar de Alta 
i. O que é? 

ii. Utilizando como proteção 
iii. Utilizando como investimento 
iv. Vantagens e desvantagens 
v. Exemplos de estrutura 

1. No que consiste? 
2. Dinâmica da operação 
3. Cenários de rentabilidade 
4. Cenários de prejuízo 
5. Riscos envolvidos 

vi. A vida útil da operação 
b. Put Spread Collar (Fence)  

i. O que é? 
ii. Utilizando como proteção 

iii. Utilizando como investimento 
iv. Vantagens e desvantagens 
v. Exemplos de estrutura 

1. No que consiste? 
2. Dinâmica da operação 
3. Cenários de rentabilidade 
4. Cenários de prejuízo 
5. Riscos envolvidos 

vi. A vida útil da operação 
c. Call Spread Ratio com o ativo 

i. O que é? 
ii. Utilizando como investimento 

iii. Utilizando para diminuir o médio 
iv. Vantagens e desvantagens 
v. Exemplos de estrutura 

1. No que consiste? 
2. Dinâmica da operação 
3. Cenários de rentabilidade 
4. Cenários de prejuízo 
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5. Riscos envolvidos 
vi. A vida útil da operação 

viii. Opções “Digital” 
a. O que é? 
b. Para que serve? 
c. Existe no Brasil? 

ix. Opções Exóticas 
a. O que é? 
b. Precificação 
c. Opções com barreira 
d. Opções com rebate 
e. Como criar um “COE” 
f. Como criar uma “Digital” com opções exóticas 

x. Estrutura: Forward Knockout 
a. O que é? 
b. Como estruturar? 
c. Riscos 
d. Quando utilizar 
e. Outra maneira de montar  

xi. Outros mercados 
a. Dólar, Juros e Agrícola 
b. Volatilidade desses mercados? 
c. Especificações 
d. Liquidez 
e. Outras dúvidas 

Formato do curso 

O curso será ministrado de forma online e ao vivo diretamente de nossa plataforma de 
estudos. Após a aula o conteúdo ficará disponível para o aluno rever quantas vezes for preciso 
por um período de até três meses. 

Datas, horários e aulas 

O curso será ministrado em 5 aulas de 2 horas cada, totalizando 10 horas de curso. 

As aulas serão ministradas das 19:00 até as 21:00 em datas a combinar. 

Como fazer sua matrícula 

A Zetta abrirá um espaço exclusivo em sua plataforma para inscrições e pagamentos. 

O que está incluso no curso 

Além do “Curso avançado sobre Derivativos – Zetta Conhecimento”, o aluno terá acesso 
gratuito ao: 
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- Curso online de opções: Ótima forma de nivelar nossos alunos e passar alguns conceitos 
importantes ( de R$300,00 por R$0,00) 

- Curso Online de Excel – Do básico ao avançado: Crucial para o controle de posições e cálculo 
de opções. ( de R$50,00 por R$0,00) 

- Curso de Excel no Mercado Financeiro: Demonstra algumas ferramentas do Excel que podem 
ser utilizadas como gerenciamento de risco e posições. ( de R$20,00 por R$0,00) 

Clique aqui e veja todos os detalhes dos cursos acima 

Preços e condições 

Todo esse combo de cursos possui um valor de investimento de: 

R$700,00 
Esse valor poderá ser parcelado em até 3x no cartão de crédito. 

Consulte os valores caso pretenda comprar os dois cursos de opções ao mesmo tempo 


