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Resumo 

O objetivo deste curso introdutório é fundamentalmente o de apresentar os conceitos do 

cálculo estocástico e sua aplicação ao apreçamento de derivativos em finanças. Fazemos uso 

dos conceitos em tempo contínuo que é a forma mais usual na literatura. 

 

A teoria de finanças ganhou um impulso enorme nas últimas décadas com o sucesso do 

trabalho seminal de Black, Merton e Scholes (BMS) em 1973. Inaugurou-se a partir de então 

uma nova etapa em finanças. O modelo por eles proposto alavancou o desenvolvimento dos 

mercados de derivativos mundo afora. Por outro lado, à medida que os mercados tornaram-se 

mais sofisticados na proposição de derivativos, o meio acadêmico sentiu-se mais estimulado e 

avançou na formulação e estimação (calibração) de tais modelos. 

 

Iniciamos com os conceitos básicos de processos estocásticos e apresentamos o modelo usal 

de preços das ações. Seguimos com o cálculo estocástico destacando a fórmula de Itô. 

Fazemos a derivação do modelo de BMS na forma clássica (tal qual foi apresentado no artigo 

original), apresentamos sua solução e as limitações. Posteriormente, apresentamos os 

conceitos de apreçamento de derivativos através da medida martingal equivalente (MME).  

 

Trata-se da forma mais usual de apreçamento na literatura. Destacamos então os teoremas 

fundamentais de finanças. Por fim apresentamos os modelos em commodities dada a 

relevância para na última década e a importância para o Brasil. 
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