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RESUMO 

 

 

ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO: APLICAÇÃO DOS MODELOS DE MERTON 

E HULL NO MERCADO BRASILEIRO 

 

 

 

Vito Manuel Jarque Junior 

 

 

Maio/2017 

 

 

 

 

Orientador: Daniela Kubudi, D.Sc. 

 

 

Este trabalho tem como objetivo quantificar o risco de crédito de empresas do 

mercado brasileiro, lançando mão de ferramentas cujo aprimoramento e precisão são 

cada vez mais exigidos pelas instituições financeiras nas concessões de empréstimos. 

Para isso, analisam-se o spread de crédito e a probabilidade de default gerados a partir 

da aplicação de dois modelos de avaliação de risco, cujos autores são, respectivamente, 

Robert C. Merton (1974), e John Hull, Izzy Nelken e Alan White (2004). Por fim, 

comparam-se e analisam-se os resultados, avaliando aquele com melhor aderência ao 

mercado brasileiro. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Risco de Crédito, Spread de Crédito, Modelo de Merton, Modelo de 

Hull, Nelken e White. 
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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF CREDIT RISK: APPLICATION OF MERTON’S RISK MODEL AND 

HULL’S RISK MODEL IN BRAZILIAN MARKET  
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Advisor: Daniela Kubudi, D.Sc. 

 

 

 This work aims to quantify the credit risk of Brazilian companies, by using tools 

whose refinement and precision is more and more required by financial institutions on 

credit loans. In this regard, It is analyzed the credit spread and default probabilities 

derived by the application of two risk models, whose authors are Robert C. Merton 

(1974), and John Hull, Izzy Nelken and Alan White (2004). In the end, It is also 

evaluated the model with the best adherence to Brazilian market. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Credit Risk, Credit Spread, Merton’s Risk Model, Hull, Nelken and White’s 
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1 Introdução 

1.1 Motivação 

As instituições financeiras durante a concessão de empréstimos avaliam a 

probabilidade de default das empresas, isto é, avaliam o grau de incerteza quanto à 

capacidade daquelas em efetuar o pagamento de suas obrigações. Por conseguinte, 

cobra-se um prêmio de modo que, quanto maior a incerteza associada, maior o prêmio 

exigido na hora da concessão.  

O gerenciamento do risco de crédito depende da estimação da probabilidade de 

default das companhias de tal maneira que a capacidade do gestor em identificar e 

estimar corretamente os intervalos de probabilidade lhe confere uma vantagem 

competitiva na formação do portfólio. Tais intervalos são refletidos em prêmios, a 

medida que incorporam os riscos sistemáticos e não sistemáticos. Não obstante, também 

incorpora o consenso de mercado quanto à rentabilidade futura da empresa e sua 

capacidade de pagamento do crédito. 

Sob esse contexto, cada instituição busca aprimorar sua gestão, seja pela 

necessidade de melhor compreensão do negócio realizado pela parte devedora, seja pela 

melhor precificação da incerteza associada. Tal fato possibilita redução das perdas com 

inadimplência.  

Estão disponíveis algumas metodologias e sistemas para estimação do risco de 

crédito ou da probabilidade de default de uma empresa, como por exemplo: KMV, 

Black-Cox, Credit Rating, Merton. Algumas instituições optaram pelo desenvolvimento 

de habilidades internas a partir da própria base de informações. Compete ao analista, 

diferenciar, escolher e aplicar a metodologia  adequada ao caso em análise. 

Em suma, se faz necessária a identificação e aplicação correta das metodologias 

disponíveis, observando as particularidades do ambiente e das empresas em análise.  

 

1.2 Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho é quantificar o risco de crédito de empresas 

do mercado brasileiro através da aplicação de dois modelos. Para isso, buscou-se 

entender e responder os seguintes pontos que conduzem ao objetivo principal: 

 Entender as diferenças teóricas dos modelos estruturais desenvolvidos por 

Robert C. Merton (1974) e por John Hull, Izzy Nelken e Alan White (2004); 

 Avaliar a viabilidade de aplicação dos modelos no mercado brasileiro em 

termos de premissas e restrições; 



 13 

 Avaliar a aderência e/ou recomendar aplicação em termos de resultados dos 

modelos no mercado brasileiro. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

O primeiro capítulo é dedicado à apresentação do trabalho, à motivação do autor 

e à sua estrutura. Considerou-se fundamental a existência de um capítulo a tal função 

para alinhar os interesses do autor com o corpo teórico apresentado e a compreensão do 

leitor. 

Em seguida, é realizada exposição da definição de risco, com foco em risco de 

crédito. Somando-se a disso, é feito levantamento teórico de conceitos e definições de 

derivativos, haja vista melhor compreensão do presente trabalho. Nesse sentido, 

apresentou-se a teoria de precificação de opções, com ênfase no modelo de Black – 

Scholes. 

Nos capítulos subsequentes, são expostos os modelos desenvolvidos por Robert 

C. Merton (1974) e por John Hull, Izzy Nelken e Alan White (2004), Merton e HNW, 

respectivamente. Por fim, os conceitos, premissas e dados necessários para a 

modelagem são apresentados em cada caso, assim como os resultados obtidos, 

avaliando sua aderência.  

 

1.4 Revisão Bibliográfica 

Kooverjee (2014) implementou o modelo de HNW para obter a probabilidade de 

default de um conjunto de empresas americanas e sul-africanas, servindo de parâmetro 

para estimação do Credit Default Swap (CDS) spread para cada caso. Em seguida, 

comparou os resultados alcançados com dados de CDS observados no mercado. 

A escolha desse modelo parte de um argumento compartilhado pelo autor do 

presente trabalho que é a estimação da probabilidade a partir de dados de mercado. O 

modelo demanda a volatilidade implícita de opções de ações para estimar a volatilidade 

dos ativos da mesma. 

Os dados levantados se referem a nove empresas americanas e sul-africanas e 

foram coletados para o período entre janeiro e outubro de 2013, exceto as volatilidades 

de empresas sul-africanas que foram para o período entre abril e setembro de 2013 por 

uma questão de disponibilidade de informação. Por fim, a metodologia utilizada é 

semelhante aquela do presente trabalho. 
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Ennab e Grétarsson (2009) realizaram uma aplicação do modelo de HNW e 

outro desenvolvido por Hull e White (2000) com uma extensão feita por O’Kane e 

Turnbull (2003), tendo em vista a avaliação e comparação das diferentes abordagens 

para mensuração de risco de crédito. O modelo alternativo é conhecido como modelo 

reduzido, uma vez que trata a probabilidade de default como um evento aleatório 

exógeno. 

Foram levantados dados para um conjunto de vinte empresas para o período 

entre abril de 2005 e março de 2009. Em resumo, para cada caso, foram comparados e 

discutidos os resultados obtidos por cada modelo. 

Chaia (2003) realizou uma revisão dos modelos desenvolvidos por instituições 

financeiras internacionais (CreditMetric, KMV, CreditRisk+, CreditPortfolio View), 

avaliando a sua aplicação ao mercado brasileiro. Nesse sentido, o autor buscou avaliar a 

aderência do modelo ao mercado de dívidas nacional (debêntures).Neto (2008) aplicou 

o modelo de Merton a fim de analisar a sua aderência ao mercado brasileiro. Sob esse 

contexto, foram analisadas as probabilidades de default de duas empresas brasileiras que 

vieram a entrar nessa situação ou em falência, Mesbla S.A. e Lorenz S.A., comparando 

os resultados obtidos com a metodologia de ratings da KMV Corporation. 

Frison (2013) comparou o risco de crédito implícito em títulos de dívida de 

empresas brasileiras com os resultados da da aplicação do modelo da KMV 

Corporation. Esse modelo, chamado de KMV – Merton, foi desenvolvido com base no 

modelo de Merton para quantificar o risco de crédito. 

Embora a aplicação do modelo de Merton seja amplamente difundido, a 

aplicação do modelo de HNW ainda encontra-se incipiente no cenário nacional. Na 

perspectiva do presente autor, as principais restrições são a falta de liquidez do mercado 

de empréstimos e títulos e o desenvolvimento embrionário do mercado acionário 

nacional, em especial no que tange a opções e Credit Default Swaps (CDS).  

A escolha pelo último se justifica pelo estágio incipiente de discussão no 

mercado brasileiro frente ao primeiro. Sob esse contexto, a principal contribuição do 

presente trabalho é estimular essa discussão, promovendo a aplicação de ambos e 

comparando os resultados. 
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2 Avaliação de Risco 

2.1 Definição e Contextualização 

Segundo Jorion (2007), risco é a volatilidade associada a resultados futuros 

inesperados, que podem representar o valor de ativos, ações ou lucros. De outra 

maneira, existe um nível de incerteza relacionado a eventos que determinam o valor dos 

ativos ao longo de um horizonte de tempo. Quanto maior o nível de incerteza, maior o 

risco. 

Em cada ambiente de negócios, existe um conjunto de competências que implica 

na competitividade e, consequentemente, no sucesso da empresa. Parte dessas se refere 

a administração de riscos e seus mitigadores, seja para garantir a eficácia da operação, 

seja para incrementar os lucros. Existem diversos estudos de casos sobre má 

administração daqueles, implicando no default ou no agravamento da situação 

financeira da companhia. 

Fontes distintas podem dar origem ao risco. Fenômenos naturais são observados 

com frequência no agronegócio, como consequência de variações climáticas como falta 

de chuvas ou pragas, mas outros, em menor frequência, também podem ser importantes 

como terremotos e tornados. Somando-se a isso, inovações tecnológicas podem 

promover alterações significativas em processos, modelos de negócios e demandas do 

consumidor, atribuindo maior risco ao negócio. Por fim, fatores humanos como 

políticas governamentais, inflação, formas de financiamento, controle de câmbio 

também são fontes relevantes. 

Empresas estão sujeitas a diversos tipos de riscos, que podem ser classificados 

em dois grandes grupos, financeiros e de negócios. Jorion (2007) afirma que a decisão 

ótima para indústrias é otimizar a exposição de riscos financeiros de modo a permitir 

que elas se concentrem na gestão de riscos de negócios. Por outro lado, instituições 

financeiras tais como bancos devem gerir ativamente a parte financeira, de modo a 

reduzir a volatilidade dos resultados e garantir a lucratividade da operação. 

O primeiro está associado a perdas no mercado financeiro. Nesse sentido, 

mudanças macroeconômicas tais como mudanças na taxa de juros e valorização cambial 

são fatores essenciais para o êxito do negócio. 

O último está associado às atividades realizadas e/ou decisões tomadas, haja 

vista geração de valor para os acionistas e criação de vantagem competitiva. O ambiente 

de negócios, inovações tecnológicas e marketing são fatores importantes que 

influenciam até mesmo na sobrevivência em um mercado competitivo. 
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Como forma de exemplificação, convém lembrar da Aracruz Celulose, empresa 

brasileira produtora de celulose. Em 2008, essa estava altamente exposta a operações 

com derivativos cambiais, em virtude de ganhos com redução momentânea das despesas 

financeiras (ganho esse que ocorria em certas condições). Todavia, quando houve a 

desvalorização cambial naquele ano, foi contabilizado enorme prejuízo, ressaltando a 

má administração de riscos financeiros e a falta de foco nos riscos do negócio. 

 

Gráfico 1 - Evolução do Preço da Ação da Aracruz Celulose1 

 

Fonte: Bloomberg 

 

2.2 Riscos de Crédito 

A partir dos anos 70, percebe-se aumento da preocupação com a gestão de 

riscos. O avanço da globalização e das políticas liberais intensificaram a competição nos 

mercados e apresentaram novos riscos com a entrada de participantes de diferentes 

ambientes de negócios. Nesse sentido, as empresas foram pressionadas a buscar novas 

vantagens competitivas e se aprimorar na gestão de riscos. 

Eventos como Black Monday em 1987 nos Estados Unidos da América (EUA) 

em que houve uma queda de 23% no mercado acionário; Choque do Petróleo em 1973, 

impactando os preços naquele período; queda no mercado acionário japonês em 1989; 

                                                
1 Aracruz Celulose foi adquirida pela Fibria em 2009. Entre março de 2009 e maio de 2008, houve uma 
queda de 91% no preço da ação em decorrência das perdas financeiras com derivativos. 
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crise dos países asiáticos na década de 90, promovendo volatilidade cambial extrema; 

ataque terrorista em 2001 nos EUA, implicando no congelamento das negociações no 

mercado por seis dias, foram muito importantes haja vista a volatilidade gerada nos 

diversos setores da economia. 

Conforme pode ser observado no gráfico abaixo, desde os anos 2000, eventos 

como o ataque terrorista em 2001 e a crise financeira iniciada em 2008 provocaram 

volatilidade expressiva nas bolsas de valores. 

 

Gráfico 2 – Evolução do Índice MSCI World2 

 

Fonte: Bloomberg 

 

Dentre os diferentes tipos de riscos financeiros, a exposição a seguir focará no 

risco de  crédito, tema do presente trabalho. 

Grasseli e Hurd (2015) definiram risco de crédito como a possibilidade de 

perdas financeiras devido a mudanças na qualidade creditícia dos participantes, sendo a 

mudança mais radical o evento de default. De outra forma, é o risco de perdas devido ao 

não cumprimento, integral ou parcial, das obrigações assumidas pelo devedor. 

                                                
2 O índice MSCI World Index representa uma média móvel de índices de ações dos principais mercados 
mundiais, porém sem considerar países emergentes. Foi desenvolvido como base 100 a partir de 
dez/1969 e é apresentado no gráfico acima como base 100 a partir de jan/2000. 

0

20

40

60

80

100

120

140



 18 

Assaf Neto e Silva (1997) definem crédito como sendo uma troca de bens 

presentes por bens futuros. Desta forma, entende-se por operação de crédito sendo 

aquela na qual se troca valor presente pela promessa de pagamento futuro. 

Crosbie (2003) definiu default como a incerteza na capacidade da empresa em 

honrar suas obrigações. Antes do evento, não é possível concluir objetivamente sobre a 

sua ocorrência ou não, sendo apenas possível estimar a probabilidade a partir da análise 

da empresa. Por conseguinte, ela paga um spread, isto é, taxa de juros além da taxa 

exigida de um ativo livre de risco, que é proporcional à probabilidade de default.  

Diferentemente de equities, não há potencial de ganho em dívidas, apenas os 

juros previamente conhecidos. Pelo contrário, o potencial de perda pode ser maior, 

dependendo dos seguintes fatores: risco soberano, garantia, risco legal e concentração. 

O aumento do risco soberano é definido pela capacidade de pagamento pelos 

Estados e está associado às condições macroeconômicas dos mesmos. Quando há um 

aumento, há um reflexo direto no aumento do custo de captação de recursos pelas 

empresas e, de modo indireto, reflete nas condições de consumo, aumento dos custos, 

entre outros. 

A garantia oferecida no desembolso do crédito pode sofrer perdas como por 

exemplo perda de valor por obsolescência ou pelo manuseio incorreto. Além disso, a 

sua mensuração pode ser complexa, tal qual sua liquidez, seja pela especificidade de 

uso, seja pelo valor de venda forçada. Por fim, o valor pode variar ao longo do tempo, 

demandando novas garantias como margem adicional. 

Em caso de inadimplência, a capacidade de execução da garantia exige contratos 

bem escritos e garantias bem formalizadas para evitar discussões judiciais. Em alguns 

locais com sistema judiciário pouco desenvolvido ou com regras de execução distintas, 

pode gerar complexidade e demandar recursos a ponto de aumentar ainda mais a perda 

em caso de default.  

Por fim, como não há ganhos além das taxas previamente acordadas, a 

diversificação da carteira de crédito é fundamental para redução do risco. Nesse sentido, 

concentrar riscos em poucos devedores, aumenta a perda em caso de inadimplência, 

sendo recomendado para as instituições conceder créditos para empresas em setores 

pouco correlacionados ou com correlação negativa de modo a reduzir o impacto de 

mudanças sistêmicas no risco de crédito.  
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 Avaliação de Crédito 

Ao longo do tempo, foram desenvolvidas metodologias de avaliação de crédito 

buscando melhor aferição da probabilidade de default. Diversas instituições financeiras 

elaboraram seus próprios métodos de acordo com conhecimento próprio, enquanto que 

outras utilizam sistemas padronizados desenvolvidos por empresas especializadas tais 

como Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s (S&P). 

Uma análise quantitativa do risco de crédito é observar o spread pago pela 

empresa em relação aos demais. Conforme citado anteriormente, quanto maior o spread, 

maior a probabilidade de default e, consequentemente, maior o risco da empresa. Nessa 

análise, há pouco aprofundamento acerca dos fundamentos que podem influenciar a 

situação financeira da empresa. 

No tocante a metodologia própria, é feita análise quantitativa e qualitativa, sendo 

os principais critérios analisados: liquidez, solvência, garantia, estrutura da operação de 

crédito e histórico dos devedores.  

Blanchard (2012) usa o conceito de liquidez como a capacidade de conversão de 

um ativo em moeda sem perda de valor. Em geral, todos os ativos podem ser 

convertidos em moeda dependendo do preço estipulado, isto é, quanto menor o preço, 

mais fácil e rápida será a conversão em moeda. No entanto, aqueles que são altamente 

líquidos dispensam a necessidade de mudanças relevantes. 

O risco de liquidez se traduz na incapacidade de conversão de ativos em moeda, 

ou seja, em se desfazer de uma posição rapidamente ou na dificuldade de desembolso de 

dívidas de longo prazo para fazer frente a obrigações de curto prazo. Como 

consequência de um cenário de iliquidez, a empresa não consegue fazer frente aos 

passivos de curto prazo, entrando em default. 

É importante ressaltar que em momentos anteriores ao default a iliquidez se 

acentua posto que novos credores terão uma avaliação pior da empresa, implicando em 

restrição de crédito. Por outro lado, o portfólio de instituições financeiras que compõe o 

endividamento da empresa pode ser favorável a uma renegociação a fim de viabilizar a 

continuidade operacional e, consequentemente, no pagamento das dívidas. 

Solvência pode ser definida como a capacidade de cumprimento de obrigações 

através de recursos que compõe o patrimônio ou ativo da companhia. De outra forma, é 

o estado em que o ativo é maior que o passivo. Em resumo, devedores solventes tem 

menor risco de crédito por apresentar melhor capacidade de pagamento que os 

insolventes. 
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Um ponto importante acerca de solvência é a mensuração correta dos ativos que 

compõe o patrimônio. Muitos bens podem ser subavaliados em termos contábeis, mas 

são relevantes se for levado em consideração o valor de venda a mercado. 

Em termos de estrutura da operação, alguns produtos de crédito possuem 

características distintas de acordo com a legislação local. Essas diferenças são 

importantes ao passo que influenciam na capacidade de execução de uma garantia em 

caso de inadimplência. No Brasil, por exemplo, existe o conceito de recuperação 

judicial no qual todas as cobranças de credores são suspensas em caso de default, pois é 

elaborado um plano de recuperação econômico-financeira da companhia. Em geral, esse 

plano implica em haircut das dívidas, carência de pagamentos e redução substancial das 

taxas de juros. Por outro lado, existem itens que são excluídos desse plano favorecendo 

a cobrança por parte dos credores. 

Os pontos referentes a garantia foram descritos no item 2.2. 

Por fim, o histórico de adimplemento também é muito importante, não só por 

mostrar se já existe um histórico de renegociação com credores, mas também por 

mostrar o comportamento, ou ainda, o caráter dos devedores em momentos de 

dificuldades financeiras. Em casos onde já existe uma renegociação, a probabilidade de 

que isso se repita é menor. 

 

 Credit Rating 

Existem também metodologias padronizadas e amplamente divulgadas por 

agências especializadas em avaliação de risco de crédito.  É esperado pelo investidor a 

especialização e elementos de comparação de modo a garantir melhor atribuição do 

risco de crédito, isto é, prêmio à empresa. 

Essas agências adotam a metodologia de risk rating. Basicamente, é atribuída 

uma classificação a partir de uma análise estatística com base no histórico de defaults e 

seus respectivos ratings previamente ao evento. Desta forma, foi possível associar uma 

probabilidade de default para cada rating, sendo que, em caso de aumento ou 

diminuição do risco, é realizado um upgrade e downgrade respectivamente. Alguns 

investidores como fundos de pensão ou instituições governamentais utilizam ratings 

como critério ou até mesmo condição para alocação de capital. 

A seguir, são apresentadas as tabelas de ratings da Fitch, S&P e Moody’s. 
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Tabela 1 – Classificação de Ratings 

 

Fonte: G1, Fitch, Standard & Poor’s, Moody’s 

 



 22 

Tabela 2 – Probabilidade de Default  por Rating da Moody’s (2015) 

 

Fonte: Moody’s (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exposição a seguir tem como objetivo subsidiar o leitor dos conceitos teóricos 

necessários para compreensão dos modelos de risco de crédito em discussão a 

posteriori. 
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2.3 Teoria de Precificação de Opções 

 Derivativos 

Hull (2015) define derivativo como um instrumento financeiro cujo valor 

depende (ou deriva) de valores de outros ativos, como ações, commodities, taxas de 

juros, câmbio, crédito, entre outros. Sua utilização pode ser destinada tanto para fins 

especulativos, quanto para proteção (hedge) de perdas financeiras. Idealmente, foi 

criado para gerar ganho financeiro de modo a compensar perda em outra parte da 

atividade da empresa, protegendo-a de variações bruscas no mercado. 

Os derivativos são negociados tanto em bolsa de valores, quanto em mercados 

de balcão. A principal diferença entre ambos está na padronização dos contratos, haja 

vista a flexibilidade dada a negociação direta entre as partes em um contrato balcão, 

diferentemente do que ocorre na bolsa cujos contratos são padronizados. 

Como podemos ver pelo gráfico abaixo, o volume negociado de futuros e opções 

em bolsa de valores cresceu mais de seis vezes entre 1993 e 2015, porém apresentando 

queda significativa em 2008. Houve retomada das negociações nos anos seguintes, 

sofrendo novo revés em menor intensidade em 2012.  

 

Gráfico 3 – Evolução do Volume Negociado de Futuros e Opções em Bolsa de Valores (USD BI)3 

 

Fonte: Bank for International Settlements (BIS) 

 

                                                
3 Valor de Notional. Não considera volume negociado em contratos balcão. 
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A partir de 2008, o gerenciamento de derivativos recebeu forte atenção de 

instituições financeiras e investidores por todo mundo, uma vez que seu uso 

indiscriminado e displicente foi um dos principais fatores para a crise financeira 

mundial iniciada naquele ano. Produtos financeiros foram criados e processos alterados, 

tendo em vista ganho no curto prazo, porém sem levar em consideração todos os fatores 

de risco envolvidos. Quando houve a reversão de indicadores de mercado, tal como a 

queda de preços de casas no setor imobiliário americano, grandes perdas tiveram que ser 

assumidas por instituições e entidades governamentais, a fim de reduzir o impacto 

econômico-social. 

Jorion (2007) apresenta um exemplo simples de derivativo: uma empresa 

importadora possui custos referentes a aquisição de mercadorias em moeda estrangeira, 

ficando exposta a variação cambial. Através de um contrato futuro, isto é, uma 

promessa de compra de certa quantidade de moeda (notional) a preço definido em uma 

data futura, é possível que essa exposição seja anulada, comprando o contrato futuro em 

contrapartida ao pagamento futuro da mercadoria. 

Atualmente, existem diversos tipos de derivativos, como contratos futuros, 

swaps e opções de compra e venda. Além disso, o desenvolvimento desse mercado nas 

últimas décadas, conforme pode ser visualizado Tabela 3, permitiu a extensão da sua 

aplicação para diversos setores da economia, incorporando novas técnicas e/ou 

demandas de empresas e instituições na gestão de risco. 
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Tabela 3 – Evolução do Mercado de Derivativos 

 

Fonte: Jorion (2007) 

 

 Modelo de Black - Scholes 

Opções são instrumentos negociados tanto em bolsa de valores, como em balcão 

e podem ser divididos em dois tipos, compra (call) e venda (put). Estas concedem ao 

detentor o direito de compra/venda do ativo subjacente por um certo valor em uma data 

definida. Por fim, uma opção europeia é aquela que pode ser exercida somente na data 

de expiração, enquanto que uma opção americana é aquela que pode ser exercida a 

qualquer momento até a data de expiração. 

Do ponto de vista do detentor da call, não há obrigação de exercício de compra 

do ativo subjacente, porém para o emissor da mesma, em caso de exercício por parte do 

detentor, há a obrigação de venda do ativo. A mesma situação ocorre no caso da put, 

isto é, o emissor da opção tem a obrigação de compra do ativo ao preço definido em 

caso de exercício por parte do detentor. O preço definido em contrato é conhecido como 

strike price. 

Em 1973, Fischer Black e Myron Scholes desenvolveram um modelo de 

precificação de opções que obtém o valor dessas implicitamente a partir dos valores de 
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ações (ativos subjacentes). Eles partiram do princípio que um portfólio livre de risco 

formado por um conjunto de opções e ações possui resultado zero ao longo do tempo se 

for atribuído valor justo à opção. Caso o resultado seja diferente de zero, há uma 

distorção no mercado, já que os investidores podem obter ganho sem risco. 

Na descrição acima, está o conceito de arbitragem e entende-se por ele como 

uma operação com objetivo de auferir ganho em um momento sem risco. A partir da 

premissa que os agentes são racionais e preferem auferir lucros com menor risco a uma 

operação mais arriscada com mesmo retorno, há um direcionamento no volume de 

negociação, levando consequentemente a uma convergência dos preços dos ativos nos 

diferentes mercados. 

Uma característica importante do modelo é ausência de variáveis que são 

influenciadas pela preferência de risco do investidor, permitindo a adoção da premissa 

que os investidores são neutros ao risco. A relevância desse tema está na simplificação 

do cálculo, haja vista que, em um mundo neutro ao risco, os investidores não exigem 

prêmios de risco, de modo que o retorno esperado é a taxa livre de risco. Ademais, o 

valor presente do fluxo de caixa pode ser calculado descontando-o à taxa livre de risco. 

O modelo considera as seguintes premissas: 

 O preço da ação segue movimento browniano geométrico; 

 Não há pagamentos de dividendos até o vencimento da opção; 

 Transações podem ser realizadas continuamente; 

 Vendas a descoberto são permitidas, ou seja, é possível alavancagem; 

 Não há custos de transações; 

 Taxa de juros constante e igual para diferentes vencimentos; 

 Ausência de arbitragem. 

 

Seja, 𝜎 volatilidade do preço da ação, 𝑆0 valor inicial da ação, K strike price, r 

taxa livre de risco, T vencimento, t período a que se refere o preço da opção, e c e p 

valores da call e put respectivamente, N função de distribuição de probabilidade 

acumulada normal, as fórmulas de precificação para opção europeia são: 
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𝑐 = 𝑆0𝑁(𝑑1) − 𝐾𝑒−𝑟𝑡𝑁(𝑑2) 

𝑝 = 𝐾𝑒−𝑟𝑡𝑁(−𝑑2) − 𝑆0𝑁(−𝑑1) 

 

onde 

𝑑1 =
ln (

𝑆0

𝐾
) + (𝑟 +

𝜎2

2
) 𝑇

𝜎√𝑇
 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎√𝑇 

 

Hull (2015) define volatilidade como uma medida de incerteza em relação aos 

retornos da ação. Existe uma relação única entre volatilidade e preço de uma opção de 

compra europeia tal que, para qualquer preço, existe um nível de volatilidade que iguala 

o valor teórico obtido pelo modelo de Black - Scholes em relação ao valor negociado. 

Essa é definida como volatilidade implícita. 
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3 Metodologia 

3.1 Modelo de Merton 

Em 1974, Merton propôs um modelo de precificação de bonds que relaciona o 

risco de crédito, isto é, a probabilidade de default com a estrutura de capital da empresa. 

A partir do artigo publicado por Black e Scholes em 1973 sobre a teoria de equilíbrio 

geral de precificação de opções, Merton estendeu sua aplicação não somente a 

derivativos, mas também para dívidas em geral. Em resumo, o modelo pode ser 

aplicado tanto para cálculo da probabilidade neutra ao risco de default ou para cálculo 

do spread de crédito. 

O modelo considera as seguintes premissas: 

 Não há custos de transações; 

 Existe número suficiente de investidores de modo a dar liquidez ao 

mercado; 

 Existe mercado de crédito a determinada taxa de juros; 

 Liquidação forçada de ativos é permitida; 

 Transações podem ser realizadas continuamente; 

 Taxa de juros constante e igual para diferentes vencimentos; 

 Ausência de arbitragem. 

 O valor da firma segue movimento browniano geométrico; 

 O valor da firma é indiferente a sua estrutura de capital, segundo o 

teorema de Modigliani-Miller; 

 Volatilidade é constante e o valor da firma segue processo de difusão 

lognormal. 

 

Considere uma empresa que possui dois tipos de títulos: dívida (debt) e 

patrimônio (equity). Nesse contexto, não há pagamento de dividendos e a dívida é um 

título sem pagamento de juros intermediários e somente com pagamento D no instante 

T. Se em T, o valor da firma é superior ao valor da dívida D, os credores recebem o 

valor do empréstimo, enquanto que os acionistas recebem o valor residual. No entanto, 

se o valor da firma é menor que o valor do empréstimo, há default e os credores 

recebem pagamento igual ao valor da firma, enquanto que os acionistas não recebem 

nada.  
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A partir da descrição acima, pode-se definir o patrimônio como uma opção de 

compra europeia dos ativos da firma com vencimento em T e strike price de valor igual 

ao valor da dívida. O modelo utiliza como variáveis o valor e a volatilidade dos ativos 

da firma, além da posição e maturidade das dívidas. Todavia, as duas primeiras não são 

diretamente observáveis, logo foram desenvolvidos modelos para estimar tais valores.  

Um dos mais conhecidos foi proposto por Jones, Mason e Rosenfeld (1984) que 

estima os valores do ativo e sua volatilidade com base no valor de mercado do equity da 

firma, assim como sua volatilidade e a dívida foi unificada em um único pagamento no 

vencimento.  Outro método foi sugerido por Hull, Nelken e White (2004) que utiliza a 

volatilidade implícita de duas opções do equity para cálculo do spread de crédito. 

 

 Metodologia 

Seja 𝐴𝑇 o valor da firma e 𝐸𝑇 o valor do equity no instante T, 𝜎𝐴 a volatilidade 

dos ativos da firma, 𝜎𝐸  a volatilidade do equity e r a taxa livre de risco, o fluxo de caixa 

para os acionistas é 

 

𝐸𝑇 = max [𝐴𝑇 − 𝐷, 0] 

 

e o valor do equity atual considerando o modelo de Black – Scholes é 

 

𝐸0 = 𝐴0𝑁(𝑑1) − 𝐷𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2) 

 

ou, se 𝐿 =
𝐷𝑒−𝑟𝑇

𝐴0
 que corresponde a alavancagem, 

 

𝐸0 = 𝐴0[𝑁(𝑑1) − 𝐿𝑁(𝑑2)]   (1) 

 

onde 

𝑑1 =
ln(

𝐴0𝑒𝑟𝑇

𝐷
)

𝜎𝐴√𝑇
+ 0,5𝜎𝐴√𝑇  (2) 

𝑑2 = 𝑑1 −  𝜎𝐴√𝑇  (3) 
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Jones, Mason e Rosenfeld (1984) utilizaram o Lemma de Itô para mostrar que  

𝐸0𝜎𝐸 =
𝜕𝐸

𝜕𝐴 
𝜎𝐴𝐴0 

 

e substituindo a equação (1) na equação acima, obtemos 

 

𝜎𝐸 =
𝜎𝐴 𝑁(𝑑1)

𝑁(𝑑1)−𝐿𝑁(𝑑2)
  (4) 

 

Através das equações (1), (2), (3) e (4), é possível obter valores de 𝐴0 e 𝜎𝐴 a 

partir de 𝐸0, 𝜎𝐸, D, r e T que são variáveis observáveis. Por fim, a probabilidade de 

default da empresa no instante T de modo que os acionistas não exercem a opção de 

compra dos ativos da empresa por D no instante T é 

 

𝑃 = 𝑁(−𝑑2)  (5) 

 

O modelo de Merton permite obter não só a probabilidade de default da firma, 

como também permite obter o spread  de crédito implícito. Seja y a taxa de juros 

cobrada, 𝐵0 o valor de mercado da dívida no instante 0 e utilizando a equação 1, 

obtemos 

 

𝐵0 = 𝐴0−𝐸0 = 𝐴0[𝑁(−𝑑1) + 𝐿𝑁(𝑑2)]    

 

Substituindo 𝐵0 = 𝐷𝑒−𝑦𝑇 que corresponde ao valor da dívida a valor de 

mercado no instante 0 na equação acima e rearranjando os termos, obtemos o spread  de 

crédito s 

 

s = y − r = −ln
[𝑁(𝑑2)+𝑁(−𝑑1)/L] 

𝑇
    (6) 

 

3.2 Modelo de Hull, Nelken e White 

HNW em seu artigo publicado em 2004 desenvolveram um novo método de 

implementação do modelo proposto por Merton em 1974, cuja principal diferença reside 

no uso de volatilidades implícitas de opções de empresas para estimação dos 

parâmetros, ao invés dos preços de ações. Em resumo, para cálculo do spread de crédito 



 31 

são utilizadas duas opções da ação da empresa, ao invés da volatilidade estimada a 

partir da própria ação. 

No modelo de Merton, uma opção do preço da ação é também uma opção 

composta dos ativos da companhia, isto é, uma opção do equity que expira antes do 

vencimento da dívida é uma opção composta. Nesse sentido, os autores acima 

utilizaram e aprofundaram o método de precificação de opção composta. 

  Hull, Nelken e White (2004) apontaram que as vantagens desse método em 

relação ao tradicional são: 

 Dispensa a estimação da volatilidade do equity; 

 Dispensa o levantamento da estrutura de dívida das empresas, em 

especial para as dívidas que não são incluídas no balanço (off-balance). 

 

 Metodologia 

De início, os autores calcularam o valor no instante inicial de uma put com strike 

K e vencimento τ < T. Seja  A𝜏
∗  o valor que iguala o equity ao valor da put de strike K 

em τ, que representa o valor máximo (exclusive) dos ativos da empresa na qual a put é 

exercida, M a função de distribuição cumulativa bivariada normal, α o valor de strike 

implícito, κ a moneyness da opção, ν a volatilidade implícita da opção, a fórmula segue 

abaixo. 

 

𝑃 = 𝐷𝑒−𝑟𝑇𝑀 (−𝑎2, 𝑑2; −√
𝜏

𝑇
) − 𝐴0𝑀 (−𝑎1, 𝑑1; −√

𝜏

𝑇
) + 𝐾𝑒−𝑟𝑇𝑁(−𝑎2)  (7) 

 

onde 

 

𝑎1 =
−ln(𝛼)

𝜎𝐴√𝜏
+ 0,5𝜎𝐴√𝜏  (8) 

𝑎2 = 𝑎1 −  𝜎𝐴√𝜏  (9) 

A𝜏
∗ = α𝐴0𝑒𝑟𝑡  

K = κ𝐸0𝑒𝑟𝑡  

 

Igualando o valor da put definida acima com o valor da opção a partir do modelo 

de Merton, chega-se na seguinte relação: 
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𝐷𝑒−𝑟𝑇𝑀 (−𝑎2, 𝑑2; −√
𝜏

𝑇
) − 𝐴0𝑀 (−𝑎1, 𝑑1; −√

𝜏

𝑇
) + 𝜅𝐸0𝑁(−𝑎2) = 𝜅𝐸0𝑁(−d2

∗ ) −

𝐸0𝑁(−d1
∗)]  (10) 

 

onde 

 

d1
∗ =

− ln(𝜅)

ν√𝜏
+ 0,5ν√𝜏  (11) 

d2
∗ = d1

∗ −  ν√𝜏  (12) 

 

Substituindo a equação (1) na (10) e rearranjando os termos, obtém-se: 

 

𝐿𝑀 (−𝑎2, 𝑑2; −√
𝜏

𝑇
) − 𝑀 (−𝑎1, 𝑑1; −√

𝜏

𝑇
) + 𝜅𝑁(−𝑎2)[𝑁(𝑑1) − 𝐿𝑁(𝑑2)] =

[𝜅𝑁(−d2
∗ ) − 𝑁(−d1

∗)][𝑁(𝑑1) − 𝐿𝑁(𝑑2)]  (13) 

 

𝜅 =
𝛼𝑁(𝑑1,𝜏)−𝐿𝑁(𝑑2,𝜏)

𝑁(𝑑1)−𝐿𝑁(𝑑2)
  (14) 

 

onde 

 

𝑑1,τ =
− ln(

L

𝛼
)

𝜎𝐴√𝑇−𝜏
+ 0,5𝜎𝐴√𝑇 − 𝜏  (15) 

𝑑2,τ = 𝑑1,τ −  𝜎𝐴√𝑇 − 𝜏  (16) 

 

Através das equações acima e usando duas volatilidades implícitas, é possível 

chegar em um sistema de duas equações que permite obter valores de 𝐿 e 𝜎𝐴 a partir de 

𝐸0 e ν que são variáveis observáveis. Por fim, a probabilidade de default da empresa no 

instante T e o spread de crédito são calculados com as equações (5) e (6) 

respectivamente. 

 

3.3 Implementação 

Inicialmente, foram coletados os dados necessários, considerando as restrições 

dos modelos conforme descrito acima, assim como a disponibilidade de dados. Em 

seguida, calcularam-se o valor e a volatilidade dos ativos da firma diariamente entre o 
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período entre janeiro e dezembro de 2015. Com esses resultados, foi possível o cálculo 

do spread de crédito para cada dia de cada empresa, como também a respectiva 

probabilidade de default. Por fim, comparou-se e analisou-se estatisticamente o 

conjunto de dados calculados de spread de crédito com os CDS das empresas. 

A implementação das metodologias acima foi realizada com uso do sistema 

Matlab, tendo em vista a necessidade de se solucionar sistemas de equações não lineares 

conforme apontado nas seções acima. Durante a análise dos resultados, os cálculos de 

correlação e regressão foram feitos via sistema Excel. 
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4 Resultados e Considerações Finais 

4.1 Dados e Premissas 

Para o presente trabalho, foram utilizados os valores históricos diários de 

fechamento de ações negociadas na bolsa de valores do Brasil no período entre 1 de 

Janeiro de 2015 e 31 de Dezembro de 2015 como dados para 𝐸0. Para o mesmo período, 

foram obtidas as volatilidades 𝜎𝐸 históricas diárias considerando 180 dias de retorno 

passados – essa escolha apresentou melhor aderência aos dados em relação à 

volatilidade de EWMA. Os dados descritos anteriormente foram obtidos via sistema 

Bloomberg. 

A partir dos balanços e balancetes patrimoniais disponibilizados trimestralmente 

na CVM, obteve-se a posição de dívida líquida, isto é, endividamento bruto menos 

caixa e disponibilidades, de maturidade da dívida e de número de ações em circulação 

para cada empresa. A variável D assumiu os valores trimestrais de dívida líquida 

divididos pelo número de ações em circulação. Os dados foram obtidos para os quatro 

trimestres de 2015 e foram repetidos, dentro de cada trimestre, para cada posição diária 

de 2015. Por fim, as empresas que possuem dívida líquida negativa, isto é, cujo caixa é 

superior à dívida bruta, foram excluídas da seleção, uma vez que é uma restrição dos 

modelos. 

Foram coletados via sistema Bloomberg dados diários de CDS com 5 anos de 

maturidade para cada empresa também entre janeiro e dezembro de 2015. No entanto, 

uma restrição de aplicação do modelo se apresentou nesta parte, haja vista a pouca 

disponibilidade de CDS ou de liquidez dos mesmos.  

Os dados necessários para aplicação do modelo de HNW são os registros diários 

de volatilidade implícita de opções de venda para empresas com ações negociadas na 

bolsa de valores brasileira, assim como a maturidade e o delta das mesmas. Nesse 

contexto, foram levantados dados de puts com vencimento entre um e dois meses e delta 

de 25 e 50 para o período acima. O moneyness e o strike price teórico foram calculados 

com base nas informações anteriores. 

Em resumo, obteve-se 1.044 observações, sendo 4 empresas selecionadas para 

análise, sendo elas Petrobras, Vale, Banco do Brasil e Braskem.  
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De um universo de 501 empresas com ações negociadas na bolsa de valores do 

Brasil4 ao final de 2015, o conjunto final foi resultado de uma seleção que considerou as 

seguintes restrições: 

 Ações listadas em bolsa de valores do brasil com liquidez5; 

 Dívida líquida superior a zero; 

 Opções de venda de ações negociadas em bolsa de valores com liquidez; 

 Disponibilidade de CDS com 5 anos de maturidade e com liquidez. 

 

4.2 Resultados 

Hull, Nelken e White (2004) apontam que é esperado que existam diferenças 

entre o spread de crédito estimado pelo modelo de Merton e o spread observado pelo 

CDS. Os motivos são:  

 As empresas não emitem apenas dívidas sem pagamento de juros 

intermediários e com pagamento de principal somente no vencimento; 

 Existem outros fatores (exógenos e endógenos) além do valor dos ativos 

da companhia que podem influenciar o default; 

 

A tabela a seguir apresenta os resultados da regressão dos CDS spreads contra 

os resultados obtidos através das duas implementações considerando todo o conjunto de 

dados. 

 

Tabela 4 – Regressão de spreads de CDS com resultados obtidos pelas duas implementações 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se observar pela tabela acima que o spread de CDS está em média 3,5 

pontos percentuais aproximadamente acima dos spreads calculados para o modelo de 

                                                
4 Informação extraída da BM&FBovespa. 
5 Adotou-se como premissa de liquidez volume negociado diário superior a R$ 500 mil. 

Modelo Intercepto Coef. Angular R² n

Merton 3,529 0,373 0,138 1044

0,097 0,029

Hull 5,117 -0,091 0,003 1044

0,287 0,048
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Merton e 5,1 pontos percentuais em relação do modelo de HNW. Os R² das regressões 

apontam um fit melhor para o modelo de Merton. Por fim, o coeficiente angular do 

segundo caso é negativo, enquanto que no primeiro é positivo. 

Os autores também sugerem que o comportamento dos spreads entre os modelos 

e o CDS são distintos para cada empresa. Não obstante, variáveis macroeconômicas 

também podem influenciar os resultados ao longo do tempo.  

Os gráficos abaixo apresentam a evolução do spread nos casos da Petrobras e 

Vale. Pode-se notar que os comportamentos são distintos da mesma forma que 

observado por HNW.  

 

Gráfico 4 – Histórico do spread de crédito e CDS da Petrobras 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

 12,00

 14,00

 16,00

 18,00

 20,00

nov/14 dez/14 fev/15 abr/15 mai/15 jul/15 set/15 out/15 dez/15 jan/16

CDS Merton Hist180d Hull & White & Nelken



 37 

Gráfico 5 – Histórico do spread de crédito e CDS da Vale 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quando analisa-se a aderência do modelo através de regressão empresa-a-

empresa, obtém-se um fit melhor do que o conjunto de dados agregados. Somando-se a 

isso, ambos os modelos apresentam um diferencial de spread em relação ao CDS mais 

próximos.   

 

Tabela 5 - Regressão empresa-a-empresa (média) de spreads de CDS com spreads de crédito obtidos 

pelas duas implementações 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela acima mostra que o spread de CDS está em média 5,8 pontos 

percentuais aproximadamente acima dos spreads calculados para o modelo de Merton e 

5,3 pontos percentuais em relação do modelo de HNW. Além disso, o R² das regressões 

apontam um fit melhor para o modelo de Merton. Todavia, ambos coeficientes 

angulares são negativos.   

 -

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

 10,00

 12,00

 14,00

 16,00

 18,00

 20,00

nov/14 dez/14 fev/15 abr/15 mai/15 jul/15 set/15 out/15 dez/15 jan/16

CDS Merton Hist180d Hull & White & Nelken

Modelo Intercepto Coef. Angular R² n

Merton 5,750 -0,224 0,446 261

0,151 0,048

Hull 5,289 -0,011 0,037 261

0,337 0,077
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A seguir, é apresentado o mesmo conjunto de informações para dois casos 

exemplos, Petrobras e Vale. 

 

Tabela 6 - Regressão de spreads de CDS com spreads de crédito obtidos pelas duas implementações 

para a Petrobras 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados acima obtidos através dos dados da Petrobras mostram que o 

spread de CDS está em média 12 pontos percentuais aproximadamente acima dos 

spreads calculados para o modelo de Merton e 8,3 pontos percentuais em relação do 

modelo de HNW. Além disso, R² das regressões apontam um fit melhor para o modelo 

de Merton. Entretanto, os coeficientes angulares também são negativos em ambos os 

casos.  

 

Tabela 7 - Regressão de spreads de CDS com spreads de crédito obtidos pelas duas implementações 

para a Vale 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No caso da Vale, o spread de CDS está 2,1 pontos percentuais aproximadamente 

acima dos spreads calculados para o modelo de Merton e 5,9 pontos percentuais em 

relação do modelo de HNW. O R² das regressões apontam um fit melhor para o modelo 

de Merton.   

  

Modelo Intercepto Coef. Angular R² n

Merton 11,998 -1,099 0,560 261

0,320 0,060

Hull 8,281 -0,314 0,020 261

0,833 0,136

Modelo Intercepto Coef. Angular R² n

Merton 2,117 1,024 0,731 261

0,104 0,039

Hull 5,934 -0,301 0,062 261

0,368 0,073
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 Análise de Correlação através de Ranks 

Embora os resultados oriundos das regressões sejam satisfatórios, não se pode 

assumir a linearidade dos dados, exigindo uma análise através de modelos não lineares. 

Sob esse contexto, é apresentado a seguir testes de correlação de Kendall e Spearman, 

indicados quando não há pressuposto de linearidade das variáveis. A hipótese a ser 

testada é a de não existência de correlação entre as variáveis, isto é, entre spreads de 

CDS e crédito para cada implementação. 

Segundo Lira (2004), os coeficientes de correlação por ranks de Kendall e de 

Spearman são medidas de correlação ordinais e podem ser consideradas como índices 

de monotonicidade. 

 Seja 𝑑𝑖 a diferença entre as ordenações ordenadas, �̂�𝑠 o coeficiente de 

correlação de Spearman e n o número de pares de observações, temos o estimador a 

seguir 

 

�̂�𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛3 − 𝑛
 

 

Seja t a estatística de teste, �̂�𝑠 o coeficiente de correlação de Spearman e n o 

número de pares de observações, temos 

 

𝑡 = �̂�𝑠√
𝑛 − 2

1 − �̂�𝑠
2
 

 

Para n ≥ 10, o estimador acima segue distribuição t de Student com n-2 graus de 

liberdade. 

Seja τ o coeficiente de correlação de Kendall, n o número de ranks e S a soma 

dos ranks da variável Y à direita que são superiores menos o número de ranks à direita 

que são inferiores, temos o estimador a seguir 

 

�̂� =
𝑆

0,5𝑛(𝑛 − 1)
 

 

Para n ≥ 10, o estimador acima segue distribuição normal com média igual a 

zero e desvio padrão dado por  
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�̂��̂� =  √
4𝑛 + 10

9𝑛(𝑛 − 1)
 

 

A estatística de teste é 

 

𝑍 =
�̂� − �̂��̂�

�̂��̂�
 

 

A seguir, estão apresentados os resultados obtidos tanto para o coeficiente de 

Kendall, quanto para Spearman. 

 

Tabela 8 – Coeficiente de Correlação de Kendall 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 9 – Coeficiente de Correlação de Spearman 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados mostram que a hipótese nula de que os coeficientes de correlação 

são iguais a zero é rejeitada para ambos os testes com 95% de confiança, exceto na 

implementação de HNW empresa-a-empresa no teste de Kendall e na implementação de 

HNW para todos os dados no teste de Spearman, demonstrando alinhamento com o 

resultado obtido nas regressões apresentadas anteriormente. 

Coeficiente 

Kendall

Estatística de 

Teste

Todos os Dados 0,350                16,58                

Empresa-a-Empresa 0,487                11,72                

Todos os Dados 0,032                1,50                   

Empresa-a-Empresa 0,116                2,79                   

Merton

Hull

Modelo

Coeficiente 

Spearman

Estatística de 

Teste

Todos os Dados 0,461 16,41                

Empresa-a-Empresa -0,152 2,47-                   

Todos os Dados 0,113 3,59                   

Empresa-a-Empresa -0,042 0,68-                   

Modelo

Merton

Hull
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4.3 Conclusão 

Hull, Nelken e White (2004) concluem que os modelos possuem melhor 

aderência para explicar como os spreads de créditos observados para uma empresa 

variam ao longo do tempo, ao invés de diferenciar empresas em um instante. Seja o de 

Merton, seja a sua proposta são comparáveis sob a análise empresa-a-empresa, 

apresentando uma relação positiva entre spread de CDS e de crédito, porém com melhor 

fit para o seu modelo. 

Nesse ponto, os resultados obtidos no presente trabalho se diferenciam daqueles 

apontados pelos autores. No artigo de HNW, aquele que possui melhor fit é o que utiliza 

a volatilidade implícita das opções, enquanto que no presente trabalho o modelo de 

Merton possui melhor fit. Somando-se a isso, os coeficientes angulares obtidos são 

negativos em sua maioria, o que contraria também os resultados obtidos no artigo. 

As diferenças apontadas entre os resultados deste trabalho em relação ao artigo 

podem ser explicadas principalmente através das suas restrições. No cenário brasileiro, 

foram analisadas apenas 4 empresas, ao passo que no artigo foram realizadas 86 

regressões empresa-a-empresa. Segue a seguir lista de restrições (já descrita 

anteriormente): 

 Ações listadas em bolsa de valores do brasil com liquidez6; 

 Dívida líquida superior a zero; 

 Opções de venda de ações negociadas em bolsa de valores com liquidez; 

 Disponibilidade de CDS com 5 anos de maturidade e com liquidez. 

 

O mercado de títulos e empréstimos brasileiros, assim como o volume negociado 

de ações e seus derivativos são pequenos quando comparado com o mercado dos EUA, 

referência para HNW.  Em função de todas as restrições apontadas, o modelo de Merton 

é o mais indicado, apesar das suas limitações. Em um cenário com mercado de capitais 

nacional mais desenvolvido, os resultados podem ser diferentes e se assemelhar aos do 

artigo. Por fim, a principal contribuição do presente trabalho é o de estimular a 

discussão através da aplicação de um modelo ainda incipiente no cenário nacional. 

 

 

 

                                                
6 Adotou-se como premissa de liquidez volume negociado diário superior a R$ 500 mil. 
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