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Este livro destina-se a estudantes, profes-
sores e profissionais da área financeira, 
investidores do mercado financeiro e de 
capitais, e demais leitores interessados no 
tema que buscam obter conhecimento teórico 
e prático sobre o mercado de derivativos.

A obra objetiva apresentar a origem, a 
definição e os principais tipos de deriva-
tivos, o funcionamento desse mercado, os 
ambientes de negociação, as formas de li-
quidação, os mecanismos de garantia, além 
das estratégias utilizadas com esses ins-
trumentos e os fatores que impactam a for-
mação dos preços futuros.

Por meio de uma linguagem simples, a obra 
visa o aprendizado do leitor a partir da 
aplicação prática da teoria, com exemplos 
dos cálculos dos ajustes financeiros e da 
utilização dos contratos a termo, contra-
tos futuros, swaps e opções, em operações 
especulativas, de arbitragem e de hedge, 
no gerenciamento do risco de alterações nos 
preços dos ativos de qualquer natureza, seja 
esse ativo real seja financeiro.

Como o próprio nome sugere, o derivativo 
é um instrumento financeiro, cujo preço de-
pende (deriva) do preço de um ativo-objeto (ou 
ativo-subjacente) que lhe dá origem.

Nas últimas décadas, o mercado de deri- 
vativos se desenvolveu e cresceu acelerada-
mente, ancorado nas grandes mudanças ob-
servadas na economia e na internacionalização 
dos mercados, que exigiu a ampliação e a sofis-
ticação dos instrumentos financeiros. Devido a 
esses fatores, o desenvolvimento de mercados 
especializados em mecanismos de transferên-
cias de risco ocorreu naturalmente.

Nesse contexto, o mercado de derivati-
vos vem adquirindo relevância cada vez maior 
para todos os agentes econômicos, empresas 
financeiras e não financeiras, agentes regula-
dores e investidores em geral, seja diante da 
necessidade de encontrar mecanismos de pro-
teção contra o risco de oscilação de preços, 
seja como uma alternativa na busca por ganhos 
financeiros obtidos a partir dessas operações. 
Entender como funcionam esses instrumentos 
e as suas características é fundamental para 
operar nesse mercado.

O objetivo deste livro é apresentar as 
origens, a definição e os principais tipos de 
derivativos, bem como o funcionamento desse 
mercado, os ambientes de negociação, as for-
mas de liquidação, os mecanismos de garantia, 
as estratégias utilizadas com esses instrumen-
tos e os fatores que impactam a formação dos 
preços futuros.
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APRESENTAÇÃO

O objetivo deste livro é fornecer os fundamentos dos mercados de deri-
vativos negociados no Brasil, bem como o seu ambiente de negociação e 
as principais estratégias de hedge, arbitragem e especulação.

Ao longo do livro, serão apresentados os principais conceitos rela-
cionados a utilização dos instrumentos derivativos e a sua aplicação para 
diferentes finalidades, como hedge, especulação e arbitragem.

A abordagem utilizada nesta obra, visa o aprendizado a partir da 
aplicação prática da teoria, com exemplos de alternativas para investi-
mentos, além de operações de proteção contra variações cambiais e nas 
taxas de juros.
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