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Resumo

Nesse trabalho desenvolvemos uma estratégia para o apreçamento de opções de

recompra Embutidas . Esse tipo especí�co de opção está presente em um grande

número de debêntures no mercado brasileiro. Em função deste mercado apresentar um

número reduzido de ativos, o apreçamento destas opções se faz necessário para que

tenhamos condições de ampliar a massa de ativos disponíveis para a análise. Como

passo intermediário, é preciso determinar quando é interessante para o emissor efetuar

o resgate antecipado da debênture. Para este �m, propomos uma metodologia para a

estimação da estrutura a termo da taxa de juros do mercado de debêntures com base

no modelo de Nelson-Siegel. Como exercício, aplicamos a estratégia proposta para

estimar o preço da opção de recompra embutida na debênture TSPP22 e observamos

que o valor desta opção apresentou um comportamento ascendente ao longo do período

analisado. Con�rmando o que esperávamos, este papel foi resgatado antecipadamente

pelo emissor em fevereiro de 2011.

Palavras-chave: apreçamento de opções embutidas, estrutura a termo da taxa de

juros no mercado de debêntures brasileiro



Abstract

In this work we develop a strategy to price embedded options. This kind of options

exists in a large number of debentures in the Brazilian market. As this market presents

a reduced number of assets, pricing the embedded options is necessary so as to increase

the number of assets available to analysis. As an intermediary step, we need to know

when is interesting to the issuer to call the debenture before the expiration date. With

this intuit, we propose a methodology to estimate the term structure of the debentures

market based on the model of Nelson-Siegel. As an exercise, we apply the proposed

strategy to estimate the embedded option on the debenture TSPP22. We observed that

the value of this option presented an ascendant behavior during the analyzed period.

As matter of fact, this debenture was called by the issuer on February of 2011.

Keywords: pricing embedded options, term structure of the brazilian debentures

market
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1 Introdução

A debênture é um instrumento tradicional de captação de recursos pelas empre-

sas, utilizado em vários países. Ela representa um mecanismo e�ciente de captação

de recursos, oferecendo a seus usuários inúmeras possibilidades de engenharia �nan-

ceira. No Brasil, a debênture adquiriu características peculiares, tornando-se um

papel criativo e maleável às técnicas de engenharia �nanceira, com a �nalidade de

atingir os objetivos desejados por seu emissor.

O mercado de debêntures brasileiro vem exibindo nos últimos anos um crescimento

vertiginoso, tanto em número de emissões quanto em valores captados por estas. Esse

crescimento tende a ser mais vigoroso conforme o governo sinaliza uma iniciativa de

redução do seu papel enquanto principal investidor da economia, incentivando que o

setor privado exerça essa função. Contudo, mesmo que o mercado primário de de-

bêntures venha se mostrando bastante aquecido, o mercado secundário ainda carece

de desenvolvimento, tendo em vista o baixo volume de negócios.

Existe atualmente uma forte demanda tanto por parte do mercado, quanto por parte

dos órgãos reguladores e auto-reguladores, no sentido de desenvolver uma curva de

juros especí�ca para o mercado de debêntures. Essa curva daria uma maior transpa-

rência ao mercado propiciando diversos benefícios ao mesmo, como um price discovery

con�ável, a redução entre os spreads de compra e venda, um aumento na liquidez dos

ativos e um maior acesso das empresas ao mercado de capitais.

A extração desta curva esbarra na necessidade de encontrar o preço desses ativos.

Um problema relevante no apreçamento de títulos com risco de crédito e iliquidez,

como é o caso das debêntures, é a existência de opções de recompra embutidas. Não

é incomum que esses títulos apresentem algum tipo de cláusula de recompra, sendo

a maior parte do tipo americana e com valor de strike variável ao longo do tempo.

O mecanismo de recompra antecipada é uma proteção que as empresas que emitem

debêntures têm para que possam se bene�ciar de um eventual cenário econômico mais

favorável no futuro, em comparação àquele no qual o papel foi emitido. Em última

instância, a recompra antecipada permite que, em caso de um cenário econômico

atual mais favorável, a empresa reduza o valor gasto com pagamentos de juros e/ou
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a altere o per�l de dívida promovendo, na maior parte dos casos, um alongamento

da dívida.

Neste trabalho vamos propor um modelo de apreçamento de opções embutidas com

o intuito de permitir a extração da estrutura a termo da taxa de juros do mercado

de debêntures brasileiro.

De uma forma geral, opções embutidas são apreçadas via a mesma teoria de não-

arbitragem que forma a base dos modelos dinâmicos de estrutura a termo. A pre-

missa básica desses modelos é a de que a taxa de juros de curto prazo deve seguir

uma dinâmica que assegure que os preços de títulos de renda �xa, assim como os

de qualquer derivativo desses títulos, quando trazidos a valor presente representem

martingais.

O problema de apreçamento de opções embutidas em títulos corporativos é tratado,

entre outros, por Berndt [2004] e por Jarrow, Li, Liu e Wu [2010], entretanto, para

o caso de ativos com as especi�cidades das debêntures existentes no Brasil, até o

presente momento não temos conhecimento de nenhum modelo capaz de descrever

uma metodologia de apreçamento plausível para esses ativos.

2 Algumas considerações sobre Debêntures

A palavra debênture é advinda do médio ou velho inglês debentur, este, por sua

vez, originou-se do latim debere, que signi�ca dever ou aquilo que deve ser pago.

Dessa forma, como o próprio nome nos sugere, a debênture é um título comprobató-

rio de dívida de quem a emitiu. Assim, a debênture é um valor mobiliário emitido por

uma empresa representando uma fração de um empréstimo, no qual esta empresa tem

a �gura do debenturista como seu credor. Cada debênture oferece ao debenturista

direitos idênticos de crédito contra a sociedade Emissora, direitos esses estabelecidos

na Escritura de Emissão.

No caso da emissão de debêntures, o investidor empresta à companhia emissora a

quantia correspondente ao valor dos títulos que está adquirindo, com a promessa

de receber, ao �m do prazo contratado, o principal investido acrescido de uma re-
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muneração na forma de�nida pela escritura de emissão. A �nalidade desse tipo de

�nanciamento é a de satisfazer, de maneira mais econômica, às necessidades �nan-

ceiras das empresas, evitando, dessa forma, as constantes e caras operações de curto

prazo. Dessa forma, as sociedades por ações têm, à sua disposição, as facilidades

necessárias para captação de recursos junto ao público, a prazos longos e juros mais

baixos, com ou sem atualização monetária, e resgates a prazo �xo ou mediante sor-

teio, conforme suas necessidades, da forma que melhor se encaixe ao seu �uxo de

caixa.

A Assembléia Geral Extraordinária ou do Conselho de Administração da Emissora,

conforme o caso, obedecendo ao que dispuserem os estatutos, estabelecerá as caracte-

rísticas do empréstimo, �xando as condições de emissão, tais como montante, número

de debêntures, prazo, data de emissão, juros (inclusive mediante ágio ou deságio na

emissão), amortizações ou resgates programados, conversibilidade ou não em ações,

atualização monetária e tudo o mais que se �zer necessário, deliberando a respeito.

Por �m, no que diz respeito à remuneração paga ao debenturista, as debêntures se

dividem basicamente entre aquelas indexadas ao CDI, pagando como remuneração

sobre o valor de face um percentual da taxa acumulada do CDI ou a taxa acumu-

lada do CDI acrescida de um spread previamente de�nido, ou aquelas que pagam a

correção do valor de face sobre a in�ação, que pode ser o acumulado do IGP-M ou

o acumulado do IPCA para aquele período, acrescida de uma taxa de juros previa-

mente de�nida.

De uma forma simpli�cada, o valor de uma debênture é o valor presente de seus

�uxos de caixa esperados. Esse procedimento parece trivial: basta determinarmos os

�uxos de caixa e, então, descontá-los por uma taxa apropriada. Na prática, há dois

motivos que fazem com que isso não seja tão trivial como se imagina. Primeiro, ainda

que desconsideremos a possibilidade de que a emissora da debênture não honre com

seus compromissos, i.e., cometa um default, não é fácil determinar os �uxos de caixa

de debêntures com opções de recompra embutidas. Isto ocorre porque o exercício

da opção depende, em última instância, de uma decisão do emissor, decisão esta que

pode ser baseada na avaliação de uma ou mais variáveis econômicas ou que pode

se dar de uma forma discricionária, como, por exemplo, por meio de uma decisão
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tomada em uma assembléia de sócios. Assim, o emissor da debênture pode alterar o

�uxo de caixa do investidor ao exercer a opção de recompra embutida.

Uma segunda complicação diz respeito à quais taxas serão utilizadas para descontar

os �uxos de caixa. O ponto de partida inicial é a curva de títulos do governo. A

partir da mesma é acrescido um spread que re�ete os riscos adicionais aos quais o

investidor está exposto. A determinação desse spread não é simples, e também carece

de uma modelagem. O processo ad hoc para apreçar uma debênture sem nenhuma

opção embutida é descontar todos os �uxos de caixa a uma mesma taxa igual à taxa

interna de retorno almejada para aquele papel.

A abordagem padrão então utilizada é a de apreçar uma debênture descontando seus

�uxos de caixa por sua respectiva taxa zero-cupom. Se a opção de recompra da debên-

ture for exercida pelo emissor, por exemplo, esse �uxo de caixa pode ser interrompido.

3 Evolução do mercado de debêntures brasileiro

Não se sabe ao certo quando as debêntures surgiram, entretanto sabe-se que, há

pelo menos 500 anos, já havia na Inglaterra um título de características similares às

da debênture. No Brasil, as debêntures constituem uma das formas mais antigas de

captação de recursos por meio de títulos. A origem de sua regulamentação remonta

à época do Império (Lei número 3.150 e Decreto número 8.821, ambos de 1882).

Até o início dos anos 60, o mercado de debêntures foi pouco expressivo pois não

existiam mecanismos que protegessem as aplicações de longo prazo dos efeitos da

in�ação. A Lei número 4.728, de 1965, editada em meio às mudanças que reorganiza-

ram o sistema �nanceiro nacional, introduziu importantes inovações às debêntures,

destacando-se a possibilidade de que as mesmas pudessem ser convertidas em ações e

a correção monetária. Posteriormente, por meio da edição da Lei das Sociedades por

Ações, Lei número 6.404/76 (posteriormente alterada pela Lei número 10.303, de 31

de outubro de 2001), as debêntures assumiram a forma que prevalece atualmente. Ao

mesmo tempo, a criação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por intermédio

da Lei número 6.385/76, trouxe disciplina e regulamentação ao mercado de capitais,
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trazendo maior segurança para os investidores.

No ano de 1988, a ANDIMA introduziu o Sistema Nacional de Debêntures (SND),

permitindo que fossem realizados os procedimentos de registro, custódia e liquida-

ção de títulos, o que contribuiu para um aumento da transparência ao mercado.

Nesse mesmo ano, as debêntures tiveram a sua aquisição encorajada por instituições

�nanceiras e, em seguida, o Plano Verão permitiu o uso de uma ampla gama de in-

dexadores, atentendo a uma demanda dos próprios investidores.

Com o advento do Plano Real, o mercado de debêntures começou a ganhar fôlego,

bene�ciando-se da estabilidade monetária, do progressivo alongamento dos prazos

dos títulos de dívida, das reestruturações patrimoniais e �nanceiras das companhias,

da retomada do crescimento econômico e do processo de privatização. Nesse processo,

as debêntures tornaram-se um importante instrumento de captação de recursos para

empresas de arrendamento mercantil (leasing), administração e participação, serviços

de utilidade pública, comércio e insumos intermediários.

Recentemente, duas instruções da CVM trouxeram uma série de inovações ao mer-

cado de debêntures. A primeira delas, a Instrução CVM número 400, de 29 de

novembro de 2003, consolidou diversas normas acerca das ofertas públicas de valores

mobiliários e procurou balisar uma série de práticas atuais do mercado, como o bo-

okbuilding. Também introduziu algumas práticas comuns em outros países, que há

tempos vinham sendo demandadas pelos participantes do mercado brasileiro, como

o registro de prateleira (Programa de Distribuição), green shoe (opção de distribui-

ção de lote suplementar) e a possibilidade de aumentar a oferta em 20 porcento sem

alteração do Prospecto.

A Instrução CVM número 404, de 13 de fevereiro de 2004, introduziu as debêntures

padronizadas e as condições para procedimento simpli�cado de registro de emissões

de debêntures. As debêntures padronizadas são títulos que possuem escrituras com

cláusulas uniformes e devem ser negociados em ambiente especial com Formadores de

Mercado que propiciem liquidez mínima para esses títulos. Estas debêntures podem

contribuir de forma signi�cativa para o desenvolvimento de um mercado mais dinâ-

mico para títulos de dívida de emissão de companhia abertas e fornecer aos investido-

res um título que, em face da simplicidade e uniformidade, não demande complexas
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interpretações contratuais nem cálculos so�sticados para negociações. Espera-se que

a padronização das cláusulas reduza de forma signi�cativa o tempo que, a cada ne-

gócio, os investidores e intermediários terão que dedicar à leitura e compreensão das

escrituras.

4 Literatura relacionada

Os dois blocos principais da estrutura de apreçamento de títulos com opção de

recompra e com possibilidade de default são os tratamentos para descontar-se o risco

de default e o tratamento da opção existente no título. O risco de default corpora-

tivo foi previamente capturado por uma variedade de modelos. Métodos recentes são

baseados em modelos estruturais ou modelos de forma reduzida.

Modelos estruturais são baseados em um modelo na hipótese de que o valor da �rma

segue um processo estocástico, e na hipótese de que o default é engatilhado quando

o valor da �rma cai abaixo de um certo valor crítico, relacionado com as garantias.

Os autores pioneiros no uso da abordagem estrutural foram Black e Scholes (1973),

e uma grande parte da literatura é baseada em Merton (1974).

Modelos de forma reduzida, o que signi�ca que eles são baseados numa forma as-

sumida de intensidade de default, geralmente tratam o default como um processo

de contagem com um processo de intensidade estocástico. Veja, por exemplo, Pye

(1974), Das e Tufano (1995), Jarrow e Turnbull (1995), Jarrow, Lando, and Turnbull

(1997), Madan e Unal (1998), Du�e e Singleton (1999), e Collin-Dufresne, Goldstein,

e Hugonnier (2004).

O tratamento das perdas dada a ocorrência de um default varia, tanto entre os mo-

delos de forma reduzida quanto entre os modelos estruturais.

No que diz respeito à estratégia ótima de exercício de opções de compra embutidas,

várias abordagens têm sido desenvolvidas. Em particular, podemos distinguir entre

os modelos que usam técnicas de equações diferenciais parciais (PDE) e aqueles que

utilizam a abordagem de martingais. Quando se trata da literatura de equações di-

ferenciais parciais (PDE), modelos com default tem seu crédito atribuído a Merton

(1974), que argumentou que o preço de um título com opção de recompra embutida
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e com a possibilidade de default é a solução de uma equação diferencial parcial com

condições de fronteira que descrevem os eventos de default e de exercício da opção.

Para esses modelos, soluções de forma fechada não existem e métodos de diferenças

�nitas têm de ser utilizados. Kim, Ramaswamy, e Sundareasan (1993) extenderam

esse trabalho ao permitir taxas de juros estocáticas. Em Sarkar (2000), imperfei-

ções na estrutura de capital, e.g, custos afundados, impostos, custos de bancarrota,

alteram a política ótima de exercício da call. Métodos de martingais simpli�cam o

cálculo do preço de títulos com opção de recompra embutida. Por exemplo, Du�e

e Singleton (1999) baseiam-se na abordagem de martingais para apreçar títulos com

possibilidade de default e opção de recompra embutida assumindo que o emissor de-

cide por exercer ou não sua opção de recompra de modo a minimizar o seu valor

de mercado, que é ótimo assumindo que haja mercados de capitais perfeitos e que

não existam outros motivos para o exercício da opção ou para postergar o mesmo.

Acharya e Carpenter (2002) modelam opções de compra e de default como opções

americanas cujo ativo objeto é um título sem possibilidade de default, sem opção de

recompra embutida e com pagamentos de cupom �xos e contínuos. Em um artigo re-

lacionado, Guntay (2002) propõe um ambiente de duplo risco para apreçar um título

que paga cupons com opção de recompra e possibilidade de default. Ele modelou o

risco de exercício da call e o risco de default como dois processos correlacionados, ao

mesmo tempo em que permite que impostos e custos de restituição afetem a taxa

de chegada do processo de opções de compra, e também que as características da

�rma afetem a taxa de chegada do processo de default. Peterson e Stapleton (2003),

em uma recente contribuição para o apreçamento de opções sobre títulos sensíveis

ao crédito, construíram um modelo de três fatores para a estrutura a termo de ta-

xas livres de default e para spreads de crédito correlacionados. Eles apreçam opções

bermudenses sobre títulos com possibilidade de default usando uma metodologia de

árvore log-binomial recombinante.

Em geral, não existem opções analíticas para títulos com opção de recompra em-

butidas. A simulação de Monte Carlo é um método apropriado em ambientes com

dimensões maiores ou parâmetros estocásticos. Artigos introdutórios e de revisão

sobre simulação de Monte Carlo para apreçamento de derivativos foram escritos por
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Boyle (1977), Bossaerts (1989), Tilley (1993), e Boyle, Broadie, e Glasserman (1997).

A literatura sobre métodos baseados em simulação engloba a parametrização da deci-

são de fronteira (Li e Zhang (1996), Andersen (2000), Picazo (2000), Garcia (2002)),

redução da dimensionalidade ou representação não-paramétrica da região de exercí-

cio antecipado (Barraquand e Martineau (1995), Clewlow e Strickland (1998), Carr

e Yang (2001), Duan (2002)), e a aproximação da função valor. A aproximação da

função valor pode ser baseada em árvores de decisão (Broadie e Glasserman (1997)),

métodos estocásticos (Broadie e Glasserman (2004)), métodos de regressão (Carrière

(1996), Tsitsiklis e Roy (1999, 2001), Longsta� e Schwartz (2001), Clément, Lam-

berton, e Protter (2002), Kusuoka (2003), Lai e Wong (2003), Moreno e Nava, ou

métodos duais (Rogers (2002), Andersen e Broadie (2004), Haugh e Kogan (2004)).

Fu, Laprise, Madan, Su, e Wu (2001) testam empiricamente e comparam a perfor-

mance de alguns desses algoritmos baseados em simulação.

5 Uma visão geral sobre os modelos de estrutura a termo da

taxa de juros

A origem dos modelos de estrutura a termo pode ser atribuída a uma nota de

rodapé no trabalho de Merton [1973] - vencedor do prêmio Nobel, no qual ele relaciona

a dinâmica do preço de um título com a taxa instantânea de juros de um título livre

de default.

Embora Merton tenha concebido a idéia de modelar a estrutura a termo, Vasicek

[1977] pode ser considerado o verdadeiro precursor da teoria de estrutura a termo.

Há diversas formas de classi�car e caracterizar os modelos de estrutura a termo.

Apresentaremos aqui três abordagens muito comuns, a primeira que diferencia quanto

às especi�cações necessárias ao modelo, a segunda que discrimina o grau de ajuste

com os dados reais e a terceira que diz respeito a qual variável representa o cerne da

modelagem.
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5.1 Uma primeira abordagem

A primeira e mais simples classi�cação dos modelos de estruturamos que encon-

tramos é a dos modelos Fundamentais de Estrutura a Termo. Estes se caracterizam

por duas propriedades básicas:

1 - Um processo homogêneo no tempo para a taxa de juros de curto prazo

2 - Uma especi�cação explícita para os preços de mercado dos riscos

Em contraste com os modelos Fundamentais, os modelos Livres de Preferência

não requerem uma especi�cação explícita para os preços de mercado dos riscos para

apreçar títulos e derivativos de taxa de juros. Dessa forma, nos modelos Livres de

Preferência o apreçamento pode ser realizado sem que se conheça as preferências

quanto ao risco dos participantes do mercado.

5.2 Caracterizações dos modelos Livres de Preferência

Nessa seção, seguiremos a abordagem proposta por Beliaeva, Nawalkha e Soto

[2007] que classi�cam os modelos Livres de Preferência em três tipos: single-plus,

double-plus e triple-plus.

A classi�cação single-plus se assemelha a de um modelo Fundamental, tendo como

única diferença o fato de o primeiro não exigir uma especi�cação explícita para os

preços de mercado dos riscos no apreçamento de títulos e derivativos de taxa de

juros. Embora os modelos single-plus Livres de Preferência possam não se ajustar

exatamente aos preços observados para os títulos utilizando apenas um ou dois fa-

tores, esses modelos podem ser bem calibrados aos preços observados para os títulos

quando são utilizados três ou mais fatores.

O processo estocástico neutro ao risco que rege as variáveis de estado sob qualquer

modelo de estrutura a termo single-plus é idêntico em forma ao processo estocástico

neutro ao risco que rege as variáveis de estado sob o modelo de estrutura a termo Fun-

damental correspondente. As fórmulas para avaliação dos preços dos títulos, assim

como o aparato analítico para o apreçamento dos derivativos, são idênticas nos dois

modelos, entretanto, as estimativas empíricas para os parâmetros neutros ao risco
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são, em geral, diferentes entre os mesmos, tendo em vista que o último modelo impõe

restrições à forma funcional para os preços de mercado dos riscos. Estas restrições

também implicam que os processos estocásticos que regem as variáveis de estado na

medida física sejam diferentes para os dois tipos de modelo.

A classe de modelos de estrutura a termo double-plus Livres de Preferência difere da

classe de modelos de estrutura a termo Fundamentais em dois aspectos. A primeira

- similarmente à classe dos modelos single-plus - não requer uma especi�cação ex-

plícita para os preços de mercado dos riscos. Além disso, esta também permite um

ajuste exato dos preços observados para os títulos. Os preços observados inicialmente

para os títulos são utilizados como insumos para os modelos de estrutura a termo

double-plus Livres de Preferência. Estes modelos se ajustam com exatidão a estes

preços por permitir que haja não homogeneidade no drift do processo neutro ao risco

para a taxa de juros de curto prazo. Como exemplo de membros dessa classe temos

os modelos de Ho e Lee [1986], Hull e White [1990] e Heath, Jarrow e Morton (HJM)

[1992]. Embora para um dado modelo Fundamental seja possível derivar um modelo

double-plus Livre de Preferência correspondente, a recíproca não é necessariamente

verdadeira.

Já a classe de modelos de estrutura a termo triple-plus Livres de Preferência difere

da classe de modelos de estrutura a termo Fundamentais em três aspectos. Assim

como os modelos single-plus e double-plus, mas diferentemente dos modelos Funda-

mentais, estes modelos são livres de especi�cações a respeito dos preços de mercado

dos riscos. Diferentemente da classe de modelos de estrutura a termo Fundamentais

e single-plus, mas similar à classe de modelos double-plus, os modelos triple-plus per-

mitem um ajuste exato aos preços observados para os títulos. Entretanto, de forma

distinta aos modelos Fundamentais, single-plus e double-plus, que requerem uma es-

peci�cação homogênea no tempo para as volatilidades, os modelos de estrutura a

termo triple-plus Livres de Preferência permitem uma volatilidade não-homogênea

no tempo. Como exemplo de membros dessa classe temos a extensão do modelo de

Hull e White [1990], o modelo de Black, Derman e Toy (BDT) [1990] e o modelo de

Black e Karasinski [1991]. Os modelos triple-plus foram motivados pela necessidade

de um ajuste exato aos preços inicias de um conjunto escolhido de derivativos plain
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vanilla, conjugado a um ajuste exato preços observados para os títulos. Esta classe

de modelos sofre constantemente das críticas devido ao smoothing, já que estes mo-

delos requerem um grande número parâmetros para fazer jus à quantidade de preços

- tanto dos títulos quanto dos derivativos, que devem ser exatamente ajustados.

Uma breve discussão sobre a utilidade dos modelos Livres de Preferência

Ao passarmos dos modelos Fundamentais para os modelos single-plus Livres de Pre-

ferência temos um benefício marginal signi�cante, tendo em vista que a �exibilidade

dos preços de mercado dos riscos torna estes modelos consistentes com preços de

mercado dos riscos mais gerais, dando conta de processos estocásticos mais realistas

sob a medida física.

Embora os modelos single-plus Livres de Preferência permitam a modelagem de pro-

cessos estocásticos homogêneos no tempo para a taxa de curto prazo, esses modelos

podem não ter um bom ajuste entre os preços dos títulos efetivamente observados

e aqueles que o modelo nos fornece quando são utilizados poucos fatores. Dessa

forma, modelos double-plus Livres de Preferência podem ser úteis, pois ao permitir

a modelagem de processos estocásticos não-homogêneos no tempo para a taxa de

curto prazo estes modelos são capazes de acertar os preços observados para os títulos

mesmo quando são utilizados poucos fatores.

Embora possam parecer mais gerais do que os modelos single-plus e double-plus, os

modelos triple-plus sofrem das críticas de smoothing. Por smoothing entende-se um

modelo que se ajusta aos preços observados sem uma racionalidade econômica subja-

cente. Cabe ressaltar a diferença entre smoothing e over�tting, que é o ajuste baseado

em alguma racionalidade econômica, mas utilizando um número maior de parâme-

tros do que o necessário para a obtenção de um bom ajuste. Em outras palavras,

smoothing permite que o modelo ignore relações econômicas importantes ao realizar

ajustes totalmente ad hoc para que os preços gerados pelo modelo sejam iguais aos

observados na prática, enquanto over�tting ajusta o modelo aos ruídos presentes nos

dados.
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5.3 Classi�cação quanto à variável modelada

Esta classi�cação faz sentido apenas quando estamos tratando de modelos livres

de arbitragem. Três abordagens podem ser utilizadas quando desejamos construir

modelos de estrutura a termo livres de arbitragem:

- especi�cação do processo estocástico para os preços dos títulos que são nego-

ciados com desconto (discount bonds) em todos os tempos

- especi�cação do processo estocástico para as taxas forwards instantâneas em

todas as datas futuras

- especi�cação do processo estocástico para as taxas de juros de curto prazo

6 A metodologia para o apreçamento de opções embutidas

Numa etapa prévia, precisamos encontrar uma curva zero-cupom que sirva de base

de comparação para as debêntures cuja opção de recompra embutida pretendemos

apreçar. A motivação para a construção desta curva �cará mais clara nas próximas

sessões, quando relacionaremos os temas.

A modelagem da curva será dada pelo modelo de Nelson-Siegel que explicaremos

brevemente a seguir.

6.1 O Modelo de Nelson e Siegel

Temos que o preço de uma debênture é dado pelo valor presente de seus �uxos de

caixa descontados pela curva de juros desses papéis. Assim,

Pmodelo(0) =
m∑
j=1

FCj
1 + r(τj)

(1)

, onde m é o número de �uxos de caixa do ativo. É fundamental então que de�namos

a forma funcional que terá r(τ), i.e., a estrutura a termo. Em seu artigo, Nelson e

Siegel (1987) propõe a seguinte forma funcional para a curva de juros:
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r(τj) = β1 + β2

(
1− e−λτj
λτj

)
+ β3

(
1− e−λτj
λτj

− e−λτj
)

(2)

Um dos aspectos que propiciaram seu amplo uso foi a sua forma funcional ser

bastante �exível, gerando diversos formatos distintos de curva, incluindo curvas com

inclinação crescente, inclinação decrescente, e com curvaturas para cima ou para

baixo.

O formato da curva é determinado pelos três fatores que multiplicam os betas. O

primeiro fator assume o valor 1 (constante) e pode ser interpretado como o nível de

longo prazo da taxa de juros, já que conforme o prazo aumenta os fatores de β2 e β3

se dissipam.

O segundo fator converge para 1 quando o prazo se aproxima de zero, e converge para

zero se aumentarmos o prazo inde�nidamente. Então esse componente in�uencia mais

fortemente as taxas de juros de curto prazo.

O terceiro fator têm o mesmo comportamento do segundo, i.e., converge para 1

quando o prazo se aproxima de zero, e converge para zero se aumentarmos o prazo

inde�nidamente, mas é côncavo em τ . Devido a isso esse componente é associado

com as taxas de juros de médio prazo.

O parâmetro λ determina a posição do(s) ponto(s) de in�exão da curva.

Assim, de posse dos preços indicativos da ANBIMA e dos preços calculados pelo

modelo de Nelson e Siegel como função dos parâmetros β1, β2, β3 e λ, utilizamos o

Matlab, através da função de minimização com restrições fmincon, para minimizar a

seguinte função de erro:

N∑
i=1

(Pmodelo,i − PANBIMA,i)
2

duration2
i

(3)

Para que estas curvas façam sentido econômico devemos selecionar papéis com

características de risco semelhantes, assim, segregamos as debêntures por rating e

encontramos uma curva que represente cada rating (AAA,AA e A). Um aspecto

interessante e que será explorado na modelagem é a relação que a curva para os ativos

de um determinado rating guarda com a curva de CDI, que é obtida interpolando-se

os vértices do DI Futuro na data em questão. Mais especi�camente, concentraremos
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nossa análise na diferença entre estas curvas, que aqui denominaremos como o spread

sobre o CDI daquele rating.

Podemos agora explicitar a metodologia que propomos para o apreçamento de opções

embutidas. Primeiramente, vamos explicar como funciona o modelo de Hull e White

(1994), que será utilizado para modelar a dinâmica da taxa de juros.

6.2 O modelo de Hull e White (modelo de Vasicek extendido)

A família de modelos de estrutura a termo de um único fator assume a seguinte

forma:

df(rt) = [θ(t)− a(t)f(rt)] + σ(t)f(rt)
βdWt (4)

onde f(rt) é uma função da taxa de juros de curto prazo; θ(t) é uma função que

tem como principal característica o ajuste à curva de juros efetivamente observada;

a(t) é a velocidade de reversão à média; σ(t) é a volatilidade da taxa de juros de

curto prazo; β é o coe�ciente de elasticidade sobre a taxa de juros rt; e Wt representa

um movimento browniano na medida de probabilidade física.

Um caso particular da equação acima é o que especi�ca o modelo de Hull e White

(1990):

dr = [θ(t)− ar] + σdz (5)

Hull e White constroem uma árvore trinomial para representar os movimentos

em r usando intervalos de tempo de tamanho ∆t e considerando que a cada passo no

tempo a taxa pode assumir valores da forma r0 + k∆r, onde k é um inteiro positivo

ou negativo, e r0 é o valor inicial de r. As rami�cações da árvore podem ocorrer de

três formas, conforme a �gura abaixo.

O primeiro estágio é a construção de uma árvore preliminar para r, de�nindo

θ(t) = 0 e o valor inicial de r = 0. O processo assumido para r durante esse primeiro

estágio é então:

dr = −ar + σdz (6)
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Para esse processo, r(t+ ∆t)− r(t) é normalmente distribuído. Para o propósito

da construção da árvore, de�ne-se r como a taxa composta contínua para um período

de ∆t. Denotaremos o valor esperado de r(t+∆t)−r(t) como r(t)M e sua respectiva

variância como V . Antes de mais nada devemos escolher o valor do tamanho do passo

no tempo, ∆t. Feito isso, de�nimos o tamanho do incremento na taxa de juros em

cada período da árvore, ∆r, como

∆r =
√

3V (7)

A justi�cativa para a escolha desse valor é baseada em trabalhos teóricos na

área de procedimentos numéricos, que sugerem que a escolha desse valor para ∆r é

coerente do ponto de vista de minimização do erro.

O primeiro objetivo é o de construir uma árvore na qual os nodos são igualmente

espaçados tanto na dimensão de r quanto na dimensão de t. Para fazer isso é necessá-

rio decidir qual forma de rami�cação irá ocorrer em cada nodo da árvore. Feito isso,

seremos capazes de calcular as probabilidades em cada nodo podem ser calculadas.

De�ne-se (i, j) como o nodo para o qual t = i∆t e r = j∆r. Além disso, de�nimos

pu, pm e pd como as probabilidades do ramo superior, médio e inferior saindo de um

certo nodo. As probabilidades são escolhidas de modo a obter a média da alteração

em r, r(t)M , e a variância da alteração em r no próximo intervalo de tempo ∆t.

Além disso, as probabilidades devem somar um. Isso nos leva a três equações cada

uma para uma forma de rami�cação. Quando r se encontra no nodo (i, j) a média

da alteração no próximo intervalo de tempo é j∆rM e a variância da alteração em r

é V .

Se no nodo (i, j) o processo de rami�cação for da forma 1A, as equações para as

probabilidades serão dadas por

pu =
1

6
+
j2M2 + jM

2
(8)

pm =
2

3
− j2M2 (9)
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pd =
1

6
+
j2M2 − jM

2
(10)

Se no nodo (i, j) o processo de rami�cação for da forma 1B, as equações para as

probabilidades serão dadas por

pu =
1

6
+
j2M2 − jM

2
(11)

pm = −1

3
− j2M2 + 2jM (12)

pd =
7

6
+
j2M2 − 3jM

2
(13)

Se no nodo (i, j) o processo de rami�cação for da forma 1C, as equações para as

probabilidades serão dadas por

pu =
7

6
+
j2M2 + 3jM

2
(14)

pm = −1

3
− j2M2 − 2jM (15)

pd =
1

6
+
j2M2 + jM

2
(16)

Na maior parte do tempo o processo de rami�cação da forma 1A é o mais apropriado.

Quando a > 0, é necessário alternar para a forma 1C quando j for grande. Isso

deve ser feito para garantir que as probabilidades pu, pm e pd sejam todas positivas.

Analogamente, quando a < 0 é necessário alternar para a forma 1B quando j for

pequeno (i.e., negativo e grande em módulo). De�nimos jmax como a valor de j a

partir do qual alternamos da forma 1A para a forma 1C, e jmin como a valor de j

a partir do qual alternamos da forma 1A para a forma 1B. Pode ser demonstrado

a partir das equações que pu, pm e pd são sempre positivos, desde que jmax seja

escolhido como um inteiro entre −0,184
M

e −0,816
M

. Note que quando a > 0, M < 0. Na

prática, os autores sugerem que é mais e�ciente escolher jmax como o menor inteiro
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maior que −0,184
M

e que jmin seja igual a −jmax. O próximo estágio na construção

da árvore é a introdução de um termo variável de correção de tendência. Para fazer

isso é preciso deslocar os nodos no instante i∆t por um valor αi e, assim, construir

uma nova árvore. O valor de r no nodo (i, j) da nova árvore é igual ao valor de r no

nodo (i, j) da árvore antiga acrescido do valor αi. As probabilidades na nova árvore

se mantêm as mesmas. Os valores de αi são escolhidos de modo que a árvore aprece

todos os títulos descontados em consistência com a estrutura a termo observada no

mercado. O efeito de alterar de uma árvore para a outra é equivalente a mudar o

processo a ser modelado de

dr = −ar + σdz (17)

para

dr = [θ(t)− ar] + σdz (18)

Para facilitar os cálculos, de�nimos Qi,j como o valor presente de um ativo que

paga 1 unidade se o nodo (i, j) é atingido e zero em caso contrário. Os valores

de αi e Qi,j são calculados através de uma indução para frente. Para expressar o

procedimento mais formalmente, suponha que os valores de Qi,j já são conhecidos

para i ≤ m (m ≥ 0). O próximo passo é determinar o valor de αm tal que no tempo 0

a árvore aprece corretamente um título descontado com maturidade em (m+1)∆t. A

taxa de juros no nodo (m.j) é αm+j∆r de modo que o preço de um título descontado

com maturidade em (m+ 1)∆t é dado por

P (0,m+ 1) =
nm∑
−nm

Qm,j exp [−(αm + j∆r)∆t] (19)

, onde nm é o número de nodos fora do nodo central no instante m∆t. A solução

dessa equação pode ser obtida por qualquer procedimento numérico simples para

encontrar a raiz de uma equação, existente, por exemplo, no Matlab através do

comando fminsearch.

Uma vez determinado αm, podemos encontrar Qi,j para i = m + 1 utilizando a
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fórmula

Qm+1,j =
∑
k

Qm,kq(k, j) exp [−(αm + k∆r)∆t] (20)

, onde q(k, j) é a probabilidade de se mover do nodo (m, k) para o nodo (m+1, j),

sendo essa soma realizada em todos os valores de k para os quais q(k, j) é não nulo.

Uma primeira etapa da metodologia proposta para apreçar opções embutidas se

encerra aqui. Recapitulando, após a construção da árvore teremos uma estrutura

de evolução para a taxa de juros, taxa de juros essa que será utilizada como taxa

de desconto para o �uxo de pagamentos da debênture. Assim, a segunda etapa

diz respeito a como, a partir da árvore para a taxa de juros, podemos construir

uma árvore equivalente para o preço da debênture. Veremos que com uma pequena

modi�cação na árvore de preço para a debênture será possível apreçar uma call para

este título. Para isso utilizaremos a abordagem sugerida pelo modelo de Black-

Derman-Toy, que explica como apreçar um título que pague cupons.

6.3 A relação entre a curva estimada de debêntures e o apreçamento das

opções embutidas

A partir da utilização das informações advindas da curva das debêntures sem

opção de recompra embutida e da árvore para a modelagem da estrutura a termo

podemos criar um modelo para apreçar as opções embutidas.

De uma forma simpli�cada, o cerne da modelagem do preço de uma opção de re-

compra embutida pode ser sintetizado na resposta à seguinte pergunta: quando é

vantajoso para o emissor efetuar o resgate antecipado das debêntures? Infelizmente

esta resposta não é tão direta quanto almejaríamos que fosse. De forma a tentar

responder a esta questão, será necessário que assumamos certas hipóteses, algumas

pouco restritivas e outras nem tanto.

A primeira hipótese diz respeito às intenções da empresa em realizar a rolagem da

dívida. A segunda trata da factibilidade do resgate, que pode ser sintetizada na exis-

tência de caixa su�ciente para este propósito. Este fator nem sempre é essencial pois

a empresa pode organizar uma rolagem de dívida programada, i.e., condicionar uma
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nova emissão ao sucesso do resgate de uma outra, mas convém ser mencionado pois

limita em parte o escopo de nossa análise. A terceira hipótese diz respeito à ausência

de custos de reemissão. Esta é sem dúvida a hipótese mais forte, mas infelizmente

essas informações não se encontram disponíveis para consulta.

Dadas nossas hipóteses, podemos formular a resposta à questão: será interessante

para a empresa emissora efetuar o resgate quando a taxa de captação de mercado

observada para aquela empresa for inferior à taxa a qual a empresa emitiu sua debên-

ture. Lembrando que estamos interessados em debêntures com remuneração atrelada

ao CDI, mais especi�camente às debêntures que pagam um spread sobre o CDI, po-

demos explicitar o que entendemos por taxa de captação de mercado para a empresa.

Assumiremos que a curva de spread sobre o CDI do rating ao qual aquela empresa

pertence será a taxa de captação de mercado para ela, em um certo momento. A

intuição é simples: esta curva de spread representa as expectativas para datas futuras

entre a diferença entre as taxas que seriam utilizadas para a captação de um emissor

com risco de crédito descrito por aquele nível de rating vis-a-vis um emissor sem risco

de crédito.

A grande maioria das debêntures com cláusula de resgate antecipado designam o

pagamento de um prêmio ao debenturista caso o resgate seja efetuado, sendo este

prêmio tratado de duas formas. Na primeira, como um pró-rata entre o número de

dias entre a data de resgate e a data de vencimento do papel e a data entre o início

de resgate e a data de vencimento, em dias úteis ou em dias corridos. Na segunda

forma este prêmio é �xo e invariável ao longo do período de exercício. Este prêmio

deve ser levado em consideração quando de�nimos a taxa de captação de mercado

para a empresa pois, na prática, este prêmio representaria um custo adicional para

a reemissão. Dessa forma, a taxa de captação de mercado para um dado prazo que

seria descrita pelo spread em relação ao CDI para aquele prazo deve ser acrescida do

prêmio de resgate para o mesmo prazo. Para o caso em que as informações sobre os

custos de emissão fossem conhecidas, estes custos também deveriam ser incorporados

ao spread na de�nição da taxa de captação de mercado para a empresa. O impacto

tanto do prêmio quanto do custo de reemissão é o de diminuir a viabilidade do resgate

antecipado por parte da empresa emissora.
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6.4 A operacionalização do modelo

Aqui vamos tratar sobre como, na prática, podemos apreçar estas opções. De-

vemos ter em mente os insumos necessários para tal �m: a curva de spread sobre

o CDI do rating ao qual a empresa emissora daquela debênture pertence, as taxas

forward do CDI condizentes com a construção da árvore e as características daquela

debênture. As características necessárias são o valor de emissão (nocional), a taxa de

emissão e a fórmula de cálculo do prêmio pago caso ocorra um resgate antecipado,

assim como a data a partir da qual este resgate pode ser realizado. Por uma questão

de simplicidade, a explicação será direcionada às debêntures sem amortização, sendo

a extensão do procedimento para estas um passo de relativa simplicidade.

O ponto de partida é a construção de uma árvore que simule a evolução do spread

sobre o CDI. De forma arbitrária, de�nimos como oito o número de períodos desta

árvore, sendo os mesmos equispaçados entre a data de análise e a data de vencimento

do papel. Dessa forma já é possível calcular as taxas forwards para o CDI entre cada

período da árvore. Podemos agora implementar um processo de indução reversa com

o intuito de encontrar o preço da opção de recompra embutida.

No último período (t = 8) a debênture vence e o emissor terá de pagar exatamente o

valor nocional acrescido dos juros incorridos entre a penúltima data de capitalização

e a data de vencimento. Desta forma, não há ganho algum em exercer esta opção

no vencimento já que não existe a opção de não realizar o resgate. Assim, a árvore

que descreve a evolução do preço da opção de recompra embutida será um espelho

da nossa árvore de spread com um período a menos, i.e., sete.

No penúltimo período, veri�camos em cada um dos nodos se é interessante realizar

o exercício, comparando o spread no respectivo nodo acrescido do prêmio que seria

devido naquela data com a taxa de emissão daquela debênture . Denotando por

C(7, j) o preço da opção no sétimo período e no j-ésimo nodo, este preço pode ser

representado como:

C(7, j) = Max{0, Nocional × (TIREmis. − (Spread(7, j) + π(7)))} (21)
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, onde Spread(7, j) é o spread sobre o cdi do elemento correspondente na árvore para

o cdi no sétimo período e π(7) é o prêmio de resgate devido no sétimo período.

Tendo calculado os preços para a opção no sétimo período, procedemos retroati-

vamente até o período anterior, obtendo qual seriam os preços do sétimo período

quando descontados para o sexto pela taxa forward do CDI entre o sexto e o sétimo

período. Lembrando que para cada nodo da árvore para o cdi existem probabilidades

pu, pm e pd associadas à trajetória para o período seguinte, podemos atribuir o que

seriam os preços do sétimo período em cada nodo do sexto período:

- se no nodo (6, j) o processo de rami�cação for da forma 1A:

Cpres(6, j) =
puC(7, j + 1) + pmC(7, j) + pdC(7, j − 1)

(1 + Fwd(6))∆t
(22)

- se no nodo (6, j) o processo de rami�cação for da forma 1B:

Cpres(6, j) =
puC(7, j) + pmC(7, j + 1) + pdC(7, j + 2)

(1 + Fwd(6))∆t
(23)

- se no nodo (6, j) o processo de rami�cação for da forma 1C:

Cpres(6, j) =
puC(7, j) + pmC(7, j − 1) + pdC(7, j − 2)

(1 + Fwd(6))∆t
(24)

Este seria o valor da opção naquele nodo caso não houvesse a possibilidade de

resgate nesse período. Quando o resgate é possível devemos comparar o valor acima

com o valor da opção caso o resgate fosse efetuado diretamente no sexto período ,i.e.,

C(6, j) = Max{Cpres(6, j),Max{0, Nocional× (TIREmis.− (Spread(6, j)+π(7)))}}.

A explicação para ser o máximo entre os dois valores advem do fato de que se, ao
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realizar o resgate antes, o valor poupado pela empresa fosse maior, não teria sentido

econômico em esperar para fazê-lo apenas no período seguinte.

Esse processo iterativo deve ser repetido retroativamente até que se chegue ao preço

da opção no dia de análise.

7 Exemplo de apreçamento de opção

Vamos agora utilizar a metodologia proposta para apreçar a opção de resgate

antecipado da debênture TSPP12. Na tabela abaixo estão apresentadas as principais

características do ativo.

Data de emissão 01/05/2005

Data de vencimento 01/05/2015

Data de início de resgate 01/05/2005

Valor Nominal de Emissão R$ 10.000

Remuneração 120 % da Taxa DI

Prêmio 1, 022×DD

DD representa o número de dias corridos a decorrer até a data de repactuação,

inclusive, contados da data estipulada para o resgate.

Apresentamos abaixo os insumos para o cálculo do preço da opção de recompra

embutida para o dia 24/12/2009.

Figura 1: Spread sobre a curva de DI
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Figura 2: Valor em cada período do prêmio (em percentual)

De posse destes insumos podemos construir a árvore que modela a evolução do

spread para a debênture em questão, conforme a �gura abaixo.

Figura 3: Árvore trinomial para a evolução do spread sobre o CDI

Conhecida a árvore de spread, somos capazes de �nalmente calcular o preço da

opção de recompra embutida, modelando sua árvore de preços. Este procedimento é

demonstrado na �gura abaixo.

Figura 4: Árvore trinomial para a evolução do preço da debênture

Com o objetivo de veri�car a plausibilidade do exercício dessa opção, repetimos

o processo acima para todos os demais dias a partir da data de repactuação da de-

bênture. O grá�co abaixo ilustra os resultados.

Como pode ser observado, o preço apresentou uma trajetória crescente ao longo

do tempo, o que deve ser interpretado como um aumento na possibilidade de exer-

cício. De fato, esta debênture foi resgatada antecipadamente pelo emissor no dia

02/02/2011.
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Figura 5: Evolução do preço da opção de recompra embutida na debênture

8 Conclusão

Quando levamos em conta as necessidades de investimento em projetos de longo

prazo da economia brasileira e a incapacidade do estado brasileiro arcar sozinho com

todo este montante, espera-se que seja cada vez maior a participação do mercado de

capitais na incumbência de provedor de funding de longo prazo. Nesse contexto, a

expectativa é de um número cada vez maior de emissões de debêntures destinadas a

este �m, o que faz necessário um arcabouço mais sólido sobre os aspectos relativos

ao apreçamento desses papéis.

Nesse trabalho, apresentamos uma metodologia para o apreçamento de opções de

recompra embutidas em debêntures. É preciso destacar que este artifício funciona

para o emissor como uma proteção contra uma eventual alteração no mercado de

crédito em relação ao momento em que foi feita a captação.

A metodologia proposta passa por três etapas, sendo as duas primeiras bastante

conhecidas na literatura, enquanto a última é efetivamente uma novidade. Primeira-

mente, estimamos a estrutura a termo das taxas de juros para o mercado de debêntu-

res com o formato proposto por Nelson-Siegel. Em seguida, constrúimos uma árvore

trinomial para a evolução do spread entre a curva obtida anteriormente e a curva

interpolada para o CDI utilizando o modelo de Hull-White. Por �m, construímos

uma segunda árvore que estima através de uma indução reversa o preço justo para a

opção de recompra embutida.

Estimamos uma série de preços para a debênture TSPP12 com o intuito de exempli�-
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car e veri�car a e�cácia do modelo proposto. Como resultado, observamos que nosso

modelo fornecia preços cada vez maiores para essa opção de recompra, o que repre-

senta um forte indicador de que aquele papel seria resgatado pela emissora, como de

fato ocorreu.

27



9 Apêndice

9.1 Estimação do parâmetro de volatilidade

Após termos estimado dia a dia as curvas dos títulos que não apresentam opção de

recompra embutida, acompanhamos o valor inicial, i.e, no instante 0, dessas curvas

e tiramos a primeira diferença entre esses valores.

Assim, supondo que as curvas tenham sido estimadas para N dias, teremos uma série

de tamanho N para o valor inicial da curva, C0(t)Nt=1. A partir dessa série construímos

outra série de tamanho N − 1, D(t)N−1
t=1 , onde D(t) = C0(t+ 1)− C0(t). Lembrando

que a variância V de r(t + δt) − r(t) é dada por σ2δ(t), estimamos o parâmetro de

volatilidade como

σ̂ =
√
V̂ (25)

, onde V̂ é a variância estimada para a série de primeira diferença.

9.2 Estimação do parâmetro de reversão a média

Após conhecermos o valor estimado para o parâmetro de volatilidade temos condi-

ções de agora estimar o parâmetro de reversão à média. A idéia é bastante intuitiva:

temos a modelagem da taxa de juros da primeira árvore, aquela que não considera

ainda a estrutura a termo corrente, dada por

dr = −ardt+ σdz (26)

Uma discretização trivial desse processo seria, lembrando que δt = 1,

r(t)− r(t− 1) = −ar(t− 1) + ε(t) (27)

Então, podemos fazer uma regressão do tipo

r(t) = (1− a)r(t− 1) + ε(t) = ρr(t− 1) + ε(t) (28)

e obter o valor de ρ̂.
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Assim, o valor estimado para o parâmetro de reversão a media será

â = 1− ρ̂ (29)
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