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Tudo sobre: Opções Binárias

Vimos a necessidade de criar um material sobre Opções Binárias, e a grande procura por
informação sobre esse assunto mostra a importância de produzir um conteúdo de qualidade, para
que o investidor, na busca de alternativas para melhor rentabilizar seu capital, não se engane ao se
deparar com propagandas da internet do tipo “Ganhe 80%”, “Ganhe 90%”, “Ganhe 95%”, ou
melhor ainda, “Ganhe 500%”.
Uau, isso enche aos olhos, e confesso a vocês, encheu os meus também. Após ver essas
propagandas, fui atrás do que? Logo você imagina: “Estudar Joel, tenho certeza!”. Antes fosse!
Eu coloquei meu dinheiro sem conhecimento algum, pensando: “Uhul! Vamos lá, vamos ganhar!!”.
Mas não foi bem assim que aconteceu, e creio que alguns leitores vão concordar comigo.
Sabe porquê isso acontece? Perdas e tudo mais? Porque o mercado, em geral, é cruel com aqueles
que não se qualificam, que não se importam com os estudos, e dessa forma acaba levando
desacertos do mercado, e como disse, GERAL!
O intuito deste E-book é trazer a você, investidor, que está pensando em aplicar seu dinheiro nesse
mercado, questões muito importantes, mas bem minuciosas mesmo, para que você entenda de
fato o que é esse mercado intitulado Opções binárias.
Sendo assim, muito obrigado e...

Boa leitura!
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Equipe Trader AAI
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OPÇÕES BINÁRIAS
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CAPÍTULO 1

Antes de trazer a você toda a explicação que mais interessa que é sobre Opções
Binárias, preciso, sou obrigado a falar sobre “Opções Exóticas”.
“Que trem exótico é esse Joel?” Diferente o termo né? Pois bem, vamos a uma definição
rápida de um dos pais das opções no mundo, Jhon Hull:

“São produtos derivativos não padronizados e
não tradicionais, transacionados em mercado
de balcão e criado através de engenharia
financeira, podendo ser utilizados tanto por
diversas empresas com um mesmo perfil
estratégico como por uma empresa ou
investidor especifico, de acordo com sua
própria necessidade.”

Tudo sobre: Opções Binárias
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Tudo sobre: Opções Binárias

Acredito que você saiba que o mercado de investimentos, a Bolsa de Valores pra
simplificar, começou igual a imagem anterior, com o mercado Over-the-counter, ou
seja, mercado de balcão, onde os interessados iam até a Bovespa, por exemplo,
comprava os produtos de investimentos e recebiam “papéis” como comprovantes.
Hoje, com o Home Broker, isso acabou, facilitando a compra e venda rápida via internet,
e através de seu cadastro na Bovespa, essas ações ficam registradas em seu nome.

É nesse contexto que surge as opções exóticas, juntamente com as opções vanilla (as
opções que conhecemos hoje no mercado brasileiro através de corretoras de valores),
onde você consegue realizar as aplicações sem nenhum problema, diretamente pelo
Home Broker, online.
Portanto, as opções que são operadas por corretoras brasileiras são as Vanilla. Mas o
que aconteceu com as exóticas? Onde elas vivem hoje? O que elas fazem? Como
sobrevivem? Rsrs.
Calma! Vamos fala disso agora.
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Como o nosso amigo aqui do lado disse, “São produtos
financeiros não padronizados”, e as opções exóticas foram
deixadas de lado por esse problema, a dificuldade de se
padronizar para que ambas as partes, comprador e
vendedor, pudessem se interessar na operação. Foi o que a
matou. Até então, toda a operação era feita entre o
investidor e a corretora, ou seja, toda a perda não iria sair
do bolso de uma outra pessoa para poder te pagar, mas sim
do bolso da corretora. Já nas opções vanilla, sairia do bolso
de um outro investidor.
Portanto, é logico que para as corretoras é mais
interessante que o dinheiro saia do bolso do cliente, e não
do dela, por isso havia todo um incentivo e uma atenção
maior para as vanilla por parte das corretoras.

Jhon Hull

Tudo sobre: Opções Binárias
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Mas por quê não conseguiu se padronizar?

As grandes empresas, bancos e corretoras encontraram nas exóticas,
Uma forma agradável de se aplicar entre elas, como se fosse o clubinho delas,
E se algum investidor pequenino quiser entrar terá que aceitar as condições deles

Essa condição fez com que esse mercado fosse esquecido no mundo todo até 
2008, onde mostro como que elas voltaram com tudo.

Tudo sobre: Opções Binárias

Simples. Essa ferramenta foi criada com o intuito de ser flexível, para cada perfil 
de investidor. Quando digo ser flexível digo em tudo, desde taxas até preços e 
demais.
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CAPÍTULO 2

Abaixo cito os tipos de opções exóticas mais utilizados, aqui no Brasil, pelos bancos:

• Média;
• Accrual;
• Barreiras;
• Binárias (abordado neste e-book).

Tudo sobre: Opções Binárias
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“As opções binárias, comumente chamadas de digitals, são as opções que pagam 
um ajuste pré-fixado se a opção for exercida. Elas podem tanto pagar o valor em 
dinheiro como no próprio ativo. As opções digitals possuem a característica de 
serem europeias, ou seja, apenas verifica-se o valor do ativo no vencimento.”

Patricia Bianchini Moresco

É isso mesmo que você entendeu. 
Aposta-se, por exemplo, na queda abaixo de R$12,00 do ativo EXEMPLO4 para a 
data x, se chegar nesta data e fechar abaixo do valor acordado, PIMBA!! Você 
ganhou, agora se fechar acima VOCÊ PERDE!!

Mas Joel, quanto que eu perco e quanto que eu ganho???

Dependerá do que foi acordado entre você e a corretora/banco.
Taxas, margens, custos e etc... Como disse, o padrão 
é o seu perfil de investidor para cada operação.

Tudo sobre: Opções Binárias
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CAPÍTULO 3

Agora começa a parte que interessa todo mundo, opa vou operar aqui no Brasil, que
maneiro, é... Mas perai! É assim que se opera??

Essa foi minha reação, infelizmente aqui no Brasil até hoje é usado o mercado de balcão,
onde o que vale é o fio do bigode, no sentido figurado, claro.
Na verdade é usado o sistema antigo de documentos em papel, assinados perante o
banco. Algumas corretoras você consegue fazer pelo telefone, mas na maioria delas não.

O grande problema desse mercado é que a falta de estrutura e apoio geram falta de
liquidez, e isso faz com que ninguém procure - somente os grandes investidores ou até
mesmo os bancos, para fazer hedge (proteção do ativo) e ao mesmo tempo apostar em
uma alta volatilidade caso o mercado se comporte da maneira que eles querem.

Portanto, na maioria dos caso somente pessoa jurídica.

Tudo sobre: Opções Binárias
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Infelizmente pessoal, no Brasil, se opera
opções exóticas dessa forma:
os bancos ditam as regras, você dança
conforme a dança deles.

Outro ponto negativo é a falta de supervisão.
Como esse mercado não é padronizado,
não há supervisão da Bovespa, ou melhor,
da BSM (BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados)
e isso dificulta as coisas para nós.

Portanto, fica a seu critério operar dessa forma,
em um método dos anos 50 usado até hoje.

Tudo sobre: Opções Binárias
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Para se negociar aqui no Brasil você precisará de um banco ou de uma corretora de
valores.
Mas atenção, não são todos os bancos e todas as corretoras que operam nesse
mercado. É necessário ligar na corretora/banco ou ir até lá para se fazer a operação,
tendo que assinar ou testificar algum documento para validar a operação.
Quanto aos ganhos e perdas, depende do banco e do que você quer fazer. Como disse,
tudo será definido na conversa que você terá com o banco, e juntamente com o banco
vocês definem o quanto você ganhará, o quanto você poderá perder, as taxas, o
vencimento, o ativo, e etc...

Os produtos financeiros são os que já conhecemos: ações, índices, commodities, e
moedas também.
A finalidade da operação é fazer Hedge (proteção do investimento) e também, ao
mesmo tempo, ganhar na volatilidade que o produto financeiro demonstrar.

Esse mercado, aqui no Brasil, é indicado para empresas ou grandes investidores, pois
para nós, investidores de varejo, podemos operar o mercado de opções vanilla fazendo
trava de alta/baixa, ou até mesmo o mini índice (BMF) que acabará sendo melhor.

Tudo sobre: Opções Binárias
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CAPÍTULO 4

Este capítulo é um pouco mais denso, pois é há detalhes que vamos discorrer.
Portanto, se apruma na cadeira, puxa um café e PRESTE ATENÇÃO!! VAMOS LÁ??

Primeiro tudo, como surgiu o interesse por esse mercado lá na Europa?
Costumo dizer que o povo europeu é bem organizado, principalmente o grupo
econômico da zona do Euro (EU), países como Itália, França, Espanha, Inglaterra,
Alemanha, 7x1... Poxa, até nisso são mais organizados.

Mas isso não quer dizer que eles não podem ter interesse pelo risco, pela alta
volatilidade da coisa.

Tudo sobre: Opções Binárias
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Vamos à resposta né. 
Em meados de 2008, a OCC (Option Clearing Corporation) que seria Clearing House 
dos EUA, traduzindo: câmara de compensação (onde fica registrado as ordens de 
compra e venda de qualquer produto financeiro, que assegura a sua liquidação entre 
as partes para que não haja calotes), validou e certificou as operações nesse mercado 
de binárias via internet, onde ela mesma seria a certificadora das operações.

Porém, ela não certifica todas os brokers binários que existem por ai. No caso, são 
cerca de 120 corretoras, entre elas americanas e algumas estrangeiras.
O papel da OCC é apenas assegurar que as contrapartes terão o cumprimento da 
promessa que os investidores fizeram ao clicar em tal botão para definir a sua 
operação. As OCC não têm o papel de fiscalizar as corretoras, pois esse papel é dos 
órgãos regulamentadores financeiros.

Tudo sobre: Opções Binárias
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Vamos começar a nos aprofundar mais agora, vamos lá!

Bom, a regulamentadora financeira do Brasil você conhece: CVM. Na Europa são
várias: CYSEC, FIA, AMF, e etc...
Essas regulamentadoras são fiscalizadas para que possam integrar e fazer parte do
Mercado Financeiro de instrumentos europeu, o MFiD.
Com isso, a nossa amiga CYSEC (Comissão de Valores do Chipre), pioneira na
regulamentação de opções binárias, entrou para o grupo europeu em 2004, em
2008 adotou o euro como moeda e estava feita a maravilha do comercio das opções
binárias em toda a Europa.
A Cysec é importante no país dela, o Chipre. Pra você ter uma ideia, o grupo de
presidentes dela tem nada mais nada menos que o presidente do Chipre.

Tudo sobre: Opções Binárias
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Porém, nem tudo são flores. O Chipre é conhecido como paraíso fiscal para os russos
e ucranianos. Há registros de muita lavagem de dinheiro lá dentro, e isso tira a
seriedade desse órgão pelo fato de que as leis para que as corretoras de opções
binárias existam são brandas demais, fazendo com que muitas corretoras com más
intenções surjam com sede lá, possibilitando assim toda a zona do euro de aplicar lá.
Estrangeiros podem aplicar, porém não possuem respaldo da Cysec por não serem
cidadãos que moram na Europa.

Não estou fazendo uma critica as opções binárias no Chipre, mas trago em pratos
limpos os fatos, para que possamos analisar a situação e chegarmos a uma conclusão.

Nem cheguei a citar um documento emitido pelo órgão máximo sobre investimentos
dos EUA, a SEC, onde aponta fraudes em diversas corretoras europeias, desde
manipulação em operações, uso indevido do cartão de crédito dos clientes, dentre
outros. Esse documento deixarei a disposição para consulta nas ultimas paginas junto
com a bibliografia.

Tudo sobre: Opções Binárias

Equipe Trader           equipetrader.com.br /equipetrader /equipetrader 0800 600 4780

http://www.equipetrader.com.br/
http://www.facebook.com/equipetrader
http://www.youtube.com/equipetrader
http://www.facebook.com/equipetrader
http://www.facebook.com/equipetrader
http://www.youtube.com/equipetrader
http://www.youtube.com/equipetrader
http://www.equipetrader.com.br/
http://www.equipetrader.com.br/
http://www.equipetrader.com.br/
http://www.equipetrader.com.br/


Bom, deixando de lado as polêmicas, vamos a parte mais interessante: como
funcionam as operações, as negociações em si.
É simples: você escolhe o ativo. Acredita que ele vai subir? Então você coloca o
valor clica em “CALL”. Se dentre 1 minuto ou até 1 mês (você escolhe) esse ativo
fechar acima do preço que você comprou, você ganha um percentual, que varia de
corretora para corretora. Em algumas é de 65%, 70%, e assim por diante. O máximo

que vi foi até 92%. Mas, quando você perde, você perde tudo, 100%.

Dentre os produtos financeiros temos:

Ações Moedas

Commodities Índices

Bitcoin

Tudo sobre: Opções Binárias
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No mercado financeiro, como todo mundo sabe, você compra e vende os produtos 
financeiros para um outro investidor, ou seja, Trader X Trader.
Já na Europa, a coisa é diferente. Quando você compra ou vende as opções binárias, 
você está comprando e vendendo com a corretora, e não com outro trader. A disputa 
é entre você e a corretora, se você ganha a corretora saca do bolsa dela pra te pagar, 
se você perde, o dinheiro vai pra corretora. No Brasil é assim com os bancos e 
corretoras.

Algumas corretoras trabalham com plataformas de negociação para download. A 
maioria é direto pelo navegador.

A forma de transferência de dinheiro é através de cartão de crédito, transferência 
bancária, boleto, wire transfer, etc...
O resgate do capital é feito por transferência bancária. A corretora transfere para 
você, mas o prazo que depende da corretora. Em média em torno de 10 dias.

BRASILEIRO PODE OPERAR? PODE

Tudo sobre: Opções Binárias
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CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 5

Como sempre, a terra do tio San é mais evoluída. Os EUA conseguiram criar um sistema
mais eficaz nas operações.

Primeiro de tudo: a regulamentação. Nos EUA quem fiscaliza esse mercado é o CFTC
(Comissão de Comercio de Futuros de Commodities). Logo pensou na SEC, né? Mas
não, a SEC é voltada para o mercado acionário. O agente de liquidação também é a
OCC.

A CFTC possui algumas regras mais rígidas em comparação com a Cysec, e isso fez com
apenas uma corretora. Isso mesmo, apenas uma é legalizada nos EUA. Essa corretora é
a NADEX. Os produtos financeiros são os mesmos que no modelo europeu.
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O sistema de negociação é um pouco difícil de se entender, porém não impossível.

Um ponto curioso desse mercado é que lá nos EUA não se enquadra no mercado de
opções.
“Que estranho, se chama ‘Opções’ e não se enquadra no mercado de opções?”
Isso mesmo. Nos EUA ele faz parte do mercado futuro, e não no mercado á vista
como as opções comuns.
“Por que isso?” A estrutura que foi montada tem um aspecto parecido com o mini
índice que operamos aqui no Brasil.
“E como funciona?” Na prática é bem mais fácil de se entender, mas vou tentar
descrever como funciona.
Primeiro de tudo você escolhe o ativo que você deseja comprar, por exemplo
EUR/USD, ok?
Segundo, verifica-se o preço que está no momento e procura alguém que está
fazendo uma ordem “PUT” (venda) naquele mesmo preço ou bem próximo,
chamamos isso de ITM (in-the-Money) traduzindo, dentro do dinheiro (ou próximo).
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Portanto temos duas situações, você acreditando que o ativo vai subir, e a contraparte
acreditando que vai cair, a partir do valor “X” que ambos fizeram a operação.

Terceiro, antes de se aplicar no ativo um contador de 0 – 100 entra em ação. Esse
contador seria uma espécie de ‘termômetro’ entre o tempo de aplicação de ambas as
partes. Um exemplo: se você comprar faltando 5 minutos para a opção expirar, o
contador irá verificar pra quem a operação está mais favorável. Se for para você, ou
seja, as chances de você ganhar forem maior, o contador será maior que 50. Se as
chances forem menor, o contador será menor que 50.
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O lucro e o prejuízo, portanto, funcionam dessa forma:

- Supomos que você entrou com 10 contratos quando a margem do contador estava
em 45, não muito favorável a compra. Mesmo assim você acabou ganhando no fim
da operação e, para calcular o ganho irá verificar a diferença de 45 até 100 (100 – 45).
Essa diferença você multiplica pela quantidade de contratos adquiridos. No exemplo
seria 55 X a quantidade de contratos que você adquiriu.
Como você negociou 10 contrato, calculamos 55 x 10 contratos, tendo um ganho de
$550,00 dólares.

Já a perda será o valor da margem que você entrou, no caso 45 x 10 = $450,00
dólares.

A corretora Nadex exige uma aplicação mínima de $100,00 dólares, portanto é
necessário ter uma quantia suficiente para cobrir as despesas e mais os prejuízos, caso
tenha.
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Quanto aos produtos financeiros, são os mesmos do modelo europeu.

As operações são feitas entre TRADERS, e não entre trader x corretora como no
modelo europeu.

As formas de transferência são por cartão de débito, transferência bancária,
Wiretransfer e cheque, (fazemos qualquer negocio, rsrs).

Para o resgate, a transferência cai na conta entre 3 á 5 dias.
A plataforma de negociação é online.

Agora a pergunta que não quer calar... BRASILEIRO PODE OPERAR? NÃO!
Somente cidadão americano, mexicano ou canadense, infelizmente.
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Bom pessoal, é um mercado com vários detalhes, mas tentei simplificar e 
principalmente trazer os pontos realísticos sobre ambos os mercados.

Lembre-se que esse e-book é somente uma referência geral com o objetivo de 
informar e esclarecer suas dúvidas sobre esse mercado. O intuito não é favorecer 
um ou outro, nem possui pretensões para tentar induzi-lo a esse mercado ou a 
qualquer outro.

Espero que o conteúdo tenha esclarecido suas dúvidas.

Forte abraço,

Tudo sobre: Opções Binárias

Joel Farinácio
Equipe Trader AAI
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CAPÍTULO 4
Definições: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/21977/000635995.pdf?sequence=1
Options Clearing Corporation: http://www.optionsclearing.com/
Denúncias feita pela SEC: http://www.sec.gov/investor/alerts/ia_binary.pdf
SEC: http://www.sec.gov/
CFTC: http://www.cftc.gov/index.htm
NADEX: http://www.nadex.com/
CYSEC: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_Securities_and_Exchange_Commission
Site CYSEC: http://www.cysec.gov.cy/el-GR/home/
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SIGA A GENTE 

/equipetrader @equipetrader
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www.equipetrader.com.br
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