


Lançamento 

coberto 

O lançamento coberto de opções nada 
mais é que você vender uma opção 
de Call ou Put com a garantia sendo 
o próprio ativo base. Por exemplo: 
 

Vendo 100 PETRG25, sendo que minha 
garantia são 100 PETR4. Ou seja, é uma 
estratégia que eu tenho um ativo base e 
lanço por exemplo uma call de Petrobras 
para me proteger contra uma baixa do ativo. 
Neste cenário, eu perderia no ativo à vista, 
mas ganharia na minha opção vendida. 
 

Existe também o lançamento que é 
conhecido como descoberto, porém com 
garantias, mas a funcionalidade é a mesma. 
Você tem, por exemplo, Tesouro Direto como 
garantia na Bolsa e quer lançar opções. 
 

O lançamento de uma Call tem seu lucro 
começando com o recebimento do prêmio e 
vai se transformando em prejuízo à medida 
que o ativo objeto ultrapassa o preço de 
exercício da opção lançada. Sendo assim, 
o lucro máximo da operação seria o preço 
do prêmio e o prejuízo máximo seria o 
valor do ativo objeto no exercício ou a 
entrega das ações caso tenha em custódia. 
 

O lançamento de uma Put, o lançador terá 
lucro máximo determinado pelo prêmio e o 
prejuízo máximo a diferença entre o strike 
da opção e o preço do ativo-objeto no dia 
do vencimento.

Trava de Alta (Call)

As travas de alta são utilizadas pelo 
investidor que acredita na alta da ação e 
são compostas por uma opção comprada 
de strike mais baixo e outra vendida em um 
strike mais alto, sendo ambas no mesmo 
vencimento e mesmo ativo-objeto. Neste 
tipo de estrutura não há chamada de 
margem, pois caso a opção vendida seja 
exercida, o investidor possui a opção de 
comprar o mesmo ativo a menor preço. 

Lucro máximo: Diferença dos strikes 
menos o custo de montagem

Prejuízo máximo: O custo de montagem 

Chamada de margem: Não há

Por exemplo, você irá pagar R$0,44 
pela estratégia de compra a R$19,96 e a 
obrigação de vender a R$21,46. Para que 
a estratégia tenha sucesso, o ativo-objeto 
deve estar acima de R$21,46 no vencimento. 
Se nesta situação, ocorre o exercício a favor 
da operação. O lucro máximo seria R$1,03:

Prêmio recebido (PR) - Prêmio pago (PP) + 
Preço de venda (PV) - Preço de compra (PC) 

Então: 

- R$0,77 + R$0,20 – R$19,96 + R$21,46 
= R$1,03. 

*Obs: Os valores apresentados neste resumo da 
operação são calculados por preços teóricos.
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Trava de Baixa (Call)

As travas de baixa são utilizadas pelo 
investidor que acredita na baixa da ação e 
são compostas por uma opção comprada 
de strike mais alto e outra vendida em um 
strike mais baixo, sendo ambas no mesmo 
vencimento e mesmo ativo-objeto. A 
operação gera caixa, pois o preço da opção 
vendida supera o preço da opção comprada 
por estar mais próxima do preço atual do 
ativo, sendo assim, há chamada de margem.  

Lucro máximo: prêmio recebido na 
montagem

Prejuízo máximo: diferença dos strikes 
somada ao prêmio 

Chamada de margem: diferença dos 
strikes multiplicada pela quantidade (até 
o vencimento)

 
Por exemplo, fazemos uma operação 

que tem o strike comprado no R$21,46 
e o vendido R$20,46. O investidor terá 
sucesso na operação enquanto o ativo-
objeto estiver abaixo de R$20,46, pois o 
mercado estará oferecendo o mesmo ativo 
a melhor preço. Desta forma, a operação 
“vira pó” e o investidor continua com o 
prêmio obtido na montagem da estratégia.  

O lucro máximo da operação será de 
R$0,24 que se refere à diferença de preço 
das opções compradas e vendidas (venda 
a R$0,55 e compra a R$0,31). 

O prejuízo máximo nesta operação 
aconteceria a partir do momento em que 
o ativo-objeto ultrapassa o strike da ponta 
vendida, ou seja, se ficar acima de R$20,46.

 
  Sendo assim, o prejuízo máximo seria: 

 
   Prêmio recebido (PR) - Prêmio pago 

(PP) + Preço de venda (PV) - Preço 
de compra (PC) = R$0,55 – R$0,31 + 

R$20,46 – R$21,46 = R$-0,76

Trava de Alta (Put)

Assim como as travas de alta com Call, 
esta estrutura é utilizada por investidores 
que acreditam na alta do ativo-objeto da 
operação. Porém, há uma diferença que, 
neste caso haverá chamada de margem 
referente à diferença entre os strikes 
multiplicada pela quantidade da posição, 
pois se trata de uma estrutura em que o 
investidor recebe o valor da montagem.  

Esta é montada através de uma 
opção comprada com strike menor 
e outra vendida a strike maior. 

Lucro máximo: prêmio recebido na 
montagem

Prejuízo máximo: diferença dos strikes 
multiplicada pela quantidade somada ao 
prêmio recebido 

Chamada de margem: diferença 
dos  s t r i kes  mu l t ip l i cado  pe la 
quantidade (até o vencimento) 

Vamos supor que você compre um direito 
de venda com strike a R$20,46 e a obrigação 
de comprar o mesmo ativo a R$20,96. O 
valor recebido será de:

PRÊMIO PAGO + PREMIO RECEBIDO= 
- R$1,25 + R$1,59 = R$0,34 

O lucro se dará caso o ativo-objeto da 
operação ultrapasse o valor do strike maior, 
ou seja, quando estiver acima dos R$20,96. 
Caso fique abaixo desse valor, o prejuízo 
máximo será de: 

PRÊMIO PAGO + PRÊMIO RECEBIDO + 
STRIKE MENOR = STRIKE MAIOR = 

- R$1,25 + R$1,59 + R$20,46 – R$20,96 
= - R$0,16
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Trava de Baixa (Put)

Da mesma forma que a trava de baixa 
com Call, esta estrutura tem composição 
por uma opção vendida com strike menor 
e outra comprada com strike maior e não 
há chamada de margem. Desta forma, 
há um custo a ser pago na montagem. 
 

Lucro máximo:  Di ferença dos 
strikes multiplicada pela quantidade 
somado ao prêmio pago Prejuízo 
máximo: O custo da montagem 
 

Chamada de margem: Não há

Vamos supor que o investidor compre 
uma opção no strike R$20,71 e venda uma 
a R$20,21. Nesta situação, o investidor 
receberá o prêmio no valor de R$1,14 e 
pagará R$1,51, por exemplo. Resultando 
assim no custo de montagem de R$0,37. 
 

O lucro da operação se dará caso o ativo-
objeto esteja abaixo de R$20,21 no dia do 
vencimento. Desta forma, o lucro seria de:

 
  PRÊMIO RECEBIDO – PRÊMIO PAGO 

– STRIKE DA VENDA + STRIKE DA 
COMPRA =  

R$1,14 – R$1,51 – R$20,21 + R$20,71 = 
R$0,13

Borboleta  
(Comprada Call)

As borboletas são conhecidas como 
operações alvo, ou seja, para receber o 
lucro máximo é necessário acertar o preço 
do ativo objeto no vencimento dentro um 
determinado intervalo. Geralmente são 
utilizadas para curto prazo e possuem 
como característica principal o baixo custo 

para montagem da operação, além de não 
possuírem chamada de margem, sendo 
simétricas. Podem ser estruturadas somente 
com Calls ou somente Puts, sem alteração 
na composição final do preço.

Lucro máximo: ocorre quando, no 
vencimento, o ativo objeto no mercado à 
vista está exatamente no preço das opções 
vendidas, fazendo com que estas virem 
pó e seu lucro seja a diferença entre este 
strike e o strike abaixo. Ou seja, não havendo 
exercício, o trader pode exercer o direito 
de compra do primeiro strike e vender as 
ações a mercado.

Prejuízo máximo: Custo da montagem
 
Chamada de margem: Não

Esta estrutura no fundo, nada mais é 
do que uma trava de alta com uma trava 
de baixa.

 
A trava de alta é formada, por exemplo, 

pelos strikes R$20,96 e R$21,96, enquanto 
a trava de baixa se forma pelos strikes 
R$21,96 e R$22,96. Para que gere lucro 
máximo, nesta situação o preço de PETR4 
no vencimento deve estar acima de 
R$21,96 que seria o ponto de encontro 
entre as duas travas. Caso ultrapasse 
o strike da ultima perna (R$22,96), o 
resultado bruto se torna nulo, pois a 
estrutura é simétrica, ou seja, a distância 
entre as pernas compradas em relação à 
perna vendida em dobro seria a mesma.

 
Para facilitar:

Compra a R$20,96 
Venda dobrada a R$21,96 

Compra a R$22,96

Então: 

- R$20,96 + R$21,96 + R$21,96 – 
R$22,96 = R$0,00
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Caso o ativo-objeto esteja sendo 
negociado a R$21,96 e seja exercido, o 
lucro se dará pela diferença entre a primeira 
ponta comprada (R$20,96) e o preço que 
foi exercido (R$21,96), pois ainda que seja 
exercido em dobro a R$21,96, a compra 
pode ser feita a mercado no mesmo preço 
ou com uma pequena diferença. Enquanto 
a compra para honrar a entrega seja feita 
abaixo de R$22,96.

O custo de montagem se dará pelo 
spread (diferença) entre as opções. Na 
situação acima, o custo seria de:

PREÇO DA COMPRA + PREÇO DA 
VENDA + PREÇO DA VENDA – PREÇO 

DA 2ª COMPRA = 
- R$0,68 + R$0,36 + R$0,36 – R$0,17 = 

R$0,13

Borboleta  
(Comprada Put)

Lucro máximo: ocorre quando, no 
vencimento, o ativo objeto no mercado à 
vista está exatamente no preço das opções 
vendidas, fazendo com que estas virem 
pó e seu lucro seja a diferença entre este 
strike e o strike acima, ou seja, não havendo 
exercício, o trader pode exercer o direito de 
venda do último strike e comprar as ações 
a mercado.

Prejuízo máximo: Custo da montagem

Chamada de margem: Não há

Este tipo de estratégia é uma das poucas 
posições que se pode tomar vantajosamente 
para uma série de opções de longo prazo. 
Entrar quando já transcorreu um mês ou 
mais, desde a data do lançamento das 
séries; se existe um preço de exercício 
entre as duas pontas compradas, as “asas”, 
o investidor acredita que o mercado, no 

vencimento, estará próximo do exercício 
do miolo.

Por exemplo:

PREÇO DAS COMPRAS SOMADAS – 
PREÇO DA VENDA DOBRADA

R$0,50 + R$0,80 – R$0,34 = R$0,96

Borboleta  
(Vendida Call)

Lucro máximo: é o prêmio recebido no 
momento da montagem.

Prejuízo máximo: diferença dos primeiros 
strikes considerando o prêmio recebido na 
montagem.

Chamada de margem: Há chamada de 
margem. Será a diferença do primeiro strike 
para o intermediário, considerando o valor 
recebido na estrutura.

Esse tipo de estratégia tem duas pontas 
de venda, por exemplo, no strike R$19,46 e 
no R$21,46 respectivamente e uma ponta 
de compra dobrada no R$20,46. A ideia 
é usar esta estratégia quando o mercado 
estiver a ponto de tornar-se líquido e estiver, 
ou abaixo da primeira ponta vendida ou 
acima da outra ponta  vendida com strike 
maior, aí a posição será supervalorizada. 
Também usada quando, restando umas 
poucas semanas, o mercado estiver perto 
do miolo e com expectativa de movimento 
iminente para quaisquer das direções.

PREÇO DAS VENDAS SOMADAS – PREÇO 
DA COMPRA DOBRADA 

R$0,94 + R$0,25 – R$1,02 = R$0,17
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Borboleta  
(Vendida Put)

Lucro máximo: prêmio recebido na 
montagem. 

Prejuízo máximo: diferença dos dois 
primeiros strikes considerando o prêmio 
recebido na montagem.

Chamada de margem: a chamada de 
margem máxima será a diferença do 
primeiro strike para o strike intermediário, 
considerando o valor recebido na estrutura.

 
Este tipo de estratégia tem duas pontas 

de venda de put, por exemplo, no strike 
R$20,96 e no R$21,96 e uma ponta de 
compra dobrada no R$21,46. A intenção 
do investidor é usar quando o mercado 
estiver a ponto de tornar-se líquido e 
estiver, ou abaixo da primeira ponta 
vendida no strike R$20,96, ou acima da 
ultima ponta no R$21,46, a posição está 
supervalorizada. Também usada quando, 
restando poucas semanas o mercado 
estiver perto do miolo de compra e com 
expectativa de movimento iminente para 
quaisquer das direções. 

PREÇO DAS VENDAS SOMADAS – PREÇO 
DA COMPRA DOBRADA 

R$0,62 + R$1,17 – R$1,76 = R$0,03
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