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CURSO CONCEITUAL SOBRE DERIVATIVOS – ZETTA CONHECIMENTO 

 

Qual o objetivo do curso? 

- Apresentar de maneira sólida todos os conceitos do mercado de derivativos 

- Apresentar os principais modelos de precificação e como eles mudam com o mercado 

- Apresentar as estratégias mais utilizadas de alavancagem e proteção 

- Introduzir o conceito de volatilidade e como podemos nos beneficiar dela 

- Permitir que o aluno consiga analisar o mercado e tomar a melhor decisão de acordo com o 
perfil de risco e o resultado almejado 

“Ao final do curso queremos criar um investidor crítico, que consiga conciliar suas ambições 
com as estratégias adotadas” 

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

 O que é uma opção 
 Qual a utilidade do mercado 
 As noções básicas de precificação 
 Sobre payoff de opções 
 Todas as operações direcionais 
 Sobre volatilidade e as letras gregas 
 Como escolher suas operações de acordo com o risco assumido 
 Os cuidados a serem tomados no momento do trade 

Utilizando o Excel 

Além disso, veremos como utilizar uma planilha de Payoff de estruturas e outra de Precificação 
de Opções utilizando o modelo de Black & Scholes 

Assuntos abordados: 

Módulo Básico 

i. O que é uma opção? 
ii. Os tipos de opções existentes 

a. Opção de compra (Call) 
b. Opção de venda (Put) 

iii. Os participantes do mercado 
a. Titular 
b. Lançador 

iv. Nomenclatura das opções 
a. Tipo 
b. Ativo Objeto 
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c. Vencimento 
d. Exercício 

v. A utilidade do mercado de Derivativos 
a. Proteção Agrícola 
b. Hedge Financeiro 
c. Alavancagem 
d. Proteção de uma carteira de ativos 

vi. Os tipos de opções 
a. Europeia 
b. Americana 
c. Existe alguma diferença na precificação? 
d. Vale a pena exercer uma opção antes do vencimento? 

Módulo Intermediário 

vii. Precificação de uma opção 
a. O que é prêmio? 
b. Os fatores que influenciam no preço 

i. Tempo 
ii. Preço do ativo objeto 

iii. Preço de exercício 
iv. Taxa de juros 
v. Volatilidade 

c. A influência dos fatores no preço de uma opção 
i. Tempo 

ii. Preço do ativo objeto 
iii. Preço de exercício 
iv. Taxa de juros 
v. Volatilidade 

d. Como os dividendos influenciam o preço de uma opção? 
e. Se o preço de exercício não fosse corrigido pelo dividendo. O que mudaria na 

precificação? 
viii. Retorno e outras análises importantes 

ix. Payoff de uma opção 
a. Payoff – Opção de compra (Call) 
b. Payoff – Opção de venda (Put) 

x. Classificação de opções pelo preço de exercício e sua relação com o payoff 
a. Dentro do dinheiro (in the money) 
b. No dinheiro (at the money) 
c. Fora do dinheiro (out of the money) 

xi. Valor intrínseco e valor tempo 

Módulo Avançado 

xii. Estratégias direcionais simples 
a. Compra de Call 
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b. Compra de Put 
c. Trava de Alta (Call Spread) 
d. Trava de baixa (Put Spread) 
e. Sobre as travas 

i. Quando utilizar uma trava ao invés de uma compra seca? 
ii. Riscos envolvidos 

iii. Assimetria de risco 
iv. Como sair de uma trava antecipadamente? 

f. Lançamento coberto 
i. O que é? 

ii. Exemplos: Cenários possíveis 
iii. Lucro e problemas da assimetria de risco 
iv. Lançando dentro do dinheiro 
v. Lançando no dinheiro 

vi. Lançando fora do dinheiro 
vii. Rolagem 

1. Efeito do tempo nas rolagens 
2. Rolagem de “short Put”. Quais as diferenças? 

xiii. Relação Risco x Retorno das opções 
g. A ideia de risco e retorno 
h. Qual risco você aceita tomar? 

xiv. Noções básicas de volatilidade 
i. O que é volatilidade? 
j. Dinâmica da operação de volatilidade 
k. Primeiros conceitos sobre as gregas 

i. Delta 
ii. Gamma 

iii. Theta 
iv. Vega 

ii. Operacional 
a. Como escolher a opção para comprar? 
b. Escolha do risco e retorno 
c. Opções dentro do dinheiro 
d. Opções no dinheiro 
e. Compra do pó 

iii. Considerações finais 
a. Por que não vender pó? 
b. Cuidado com o spread da tela 
c. Comece pequeno 
d. O mercado de opções é perigoso? 

iv. Espaço aberto as mais diversas dúvidas sobre o mercado 
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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 conceitual sobre Derivativos – Zetta Conhecimento”, o aluno terá acesso 
gratuito ao: 

- 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$600,00 
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  


