
 
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUILHERME AMARAL CANDIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO DE UM MODELO DE INTENSIDADE PARA APREÇAMENTO DE 
CREDIT DEFAULT SWAPS SOBRE EMISSOR CORPORATIVO NO BRASIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2017 



 
 

 

GUILHERME AMARAL CANDIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO DE UM MODELO DE INTENSIDADE PARA APREÇAMENTO DE 
CREDIT DEFAULT SWAPS SOBRE EMISSOR CORPORATIVO NO BRASIL 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em 

Economia. 

 

Área de Concentração:  

Economia 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP  

 

Candido, Guilherme Amaral. 

     Aplicação de um modelo de intensidade para apreçamento de credit 

default swaps sobre emissor corporativo no Brasil / Guilherme Amaral 

Candido. - 2017. 

     106 f. 

 

     Orientador: Afonso de Campos Pinto. 

     Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. 

 

     1. Derivativos (Finanças). 2. Títulos de crédito - Brasil. 3. Títulos 

(Finanças). 4. Taxas de juros. I. Pinto, Afonso de Campos. II. 

Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. III. Título. 

 

CDU 336.763(81) 

 



 
 

 

GUILHERME AMARAL CANDIDO 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO DE UM MODELO DE INTENSIDADE PARA APREÇAMENTO DE 
CREDIT DEFAULT SWAPS SOBRE EMISSOR CORPORATIVO NO BRASIL 

 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São  Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em 

Economia. 

 

Área de Concentração: 

Economia 

 

Data da aprovação: 

___/___/_____ 

 

Banca examinadora: 

 

 

Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto 

(Orientador) 

EESP - FGV 

 

Prof. Dr. João Luiz Chela  

EAESP - FGV 

 

Prof. Dr. Rodrigo de Losso da Silveira 

Bueno 

FEA - USP 



 
 

 

RESUMO 

Extensa literatura existe acerca de apreçamento de derivativos de crédito, em especial 

Credit Default Swaps, porém pouco foi discutido sobre o caso peculiar brasileiro, com 

convenções de taxas de juros e legislação específicas. Este trabalho foca na 

implementação de um modelo de intensidade, em particular o modelo padrão da ISDA, 

adaptado à um contrato de CDS no Brasil sobre um emissor corporativo. Spreads de 

Credit Default Swaps negociados no mercado offshore, yields de bonds e yields de 

debêntures foram utilizados como insumos para obtenção das taxas implícitas de 

intensidade de default e backtesting do modelo. Os dados utilizados compreendem o 

período de 2015 a 2017, englobando momentos de estresse relacionados à crise 

política brasileira. Algumas aplicações são, então, apresentadas, entre elas hedging, 

basis trading e estruturação de Credit Linked Notes. 

 

Palavras-chave: Derivativos de Crédito, Credit Default Swap, CDS, Modelo de 

Intensidade de Default, Aplicações de Derivativos de Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

Extensive literature exists on the pricing of credit derivatives, particularly Credit Default 

Swaps, yet little has been discussed about the distinctive Brazilian case, with specific 

legislation and interest rate conventions. This work aims to implement an intensity 

model, in particular the standard ISDA model, adapted to a CDS contract in Brazil on 

a corporate issuer. Spreads of Credit Default Swaps traded in the offshore market, 

offshore bond yields and local bond yields were used as inputs for obtaining the implicit 

hazard rates and for back testing the model. The data used cover the period from 2015 

to 2017, including relevant moments of stress related to the Brazilian political crisis. 

Some applications are then presented, including hedging, basis trading and Credit 

Linked Notes structuring. 

 

Keywords: Credit Derivatives, Credit Default Swap, CDS, Intensity Model, Hazard 

Rates, CDS Applications.  
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1. Introdução 

O mercado de crédito é um dos principais e mais desenvolvidos mercados do mundo. 

Englobando esferas locais e globais de dívidas soberanas e corporativas, entre outras, 

trouxe nas últimas décadas inovadores instrumentos junto ao seu desenvolvimento e, 

consequentemente, relevante produção acadêmica acerca de modelagem, 

apreçamento e risco. 

Na década de 1970 alguns autores produziram materiais que viriam a se tornar 

clássicos na literatura sobre modelagem de opções, dívidas e estrutura a termo de 

juros, como os trabalhos de (Black e Scholes 1973), (Merton 1974), (Black e Cox 1976) 

e (Vasicek 1977). Esses trabalhos estudaram o apreçamento de opções e dívidas sob 

uma mesma ótica e sem risco de crédito, e abriram espaço para discussão sobre a 

construção de estruturas a termo de juros.  

Merton, Black e Cox trouxeram a discussão por uma linha que viria a ser conhecida 

por estrutural, que busca analisar a ocorrência de eventos de crédito com base no 

valor fundamental de uma empresa. Os modelos nessa linha são, portanto, de 

natureza endógena, e utilizam o framework de apreçamento de opções introduzido 

por Black e Scholes para derivar o valor de um passivo de uma firma com base nos 

ativos e patrimônio, variando estocasticamente no tempo. A grande dificuldade surge 

na aplicabilidade por conta da maioria dos ativos de uma empresa não ser negociada 

a mercado, de forma que seus valores não são observados. Além disso todos os 

passivos seniors precisam ser avaliados antes dos outros, acarretando em problemas 

de implementação. 

Vasicek, por outro lado, originou uma outra linha de discussão que viria a ser 

conhecida por forma reduzida, ou de intensidade, que considera o evento de crédito 

exógeno, e busca modelar o processo de Poisson que dita essas ocorrências. Esses 

modelos foram mais discutidos e desenvolvidos nas décadas seguintes por Cox, 

Ingersoll Jr e Ross (1985) e Jarrow e Turnbull (1995), inclusive na forma de processos 

duplamente estocásticos, ou Processos de Cox (D. R. Cox 1955), em que 

basicamente a intensidade do processo segue um outro processo estocástico.  
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A partir da década 1990, discussões acerca de apreçamento de derivativos com risco 

de crédito, tanto subjacente quanto de contraparte, tomaram bastante espaço no meio 

acadêmico com o advento dos mesmos. Derivativos de crédito são instrumentos 

razoavelmente bem desenvolvidos no mercado externo. Em função do grau de 

desenvolvimento do mercado de crédito global e das demandas dos participantes por 

instrumentos que garantam proteção ou possibilitem especulação sobre o spread de 

crédito, esses instrumentos ganharam bastante popularidade.  

Nos anos precedentes à grande crise de 2008, com a relativa baixa regulação dos 

mercados e entidades off-balance, e as buscas por retorno acarretando elevado 

aumento de alavancagem, esses instrumentos tornaram-se complexos e gigantes em 

números. Inúmeras discussões surgiram sobre o papel dos derivativos de crédito e da 

intermediação financeira na causa da grande crise: Borio e Disyatat (2011) discutem 

a influência dos fluxos de capitais globais sob a ótica de fluxos brutos, ao invés de 

líquidos, sobre os desbalanceamentos das contas correntes globais, e inferem que o 

sistema financeiro pode gerar endogenamente meios de financiamento sem que haja 

recursos reais os lastrando, ou ainda, criação de crédito sem real capacidade 

produtiva da economia. Esses instrumentos acabaram tendo papeis importantes na 

criação das bolhas que levaram à crise, de forma que seu entendimento se torna ainda 

mais importante para regulação prudencial. 

O derivativo mais comum e de foco deste trabalho é o Credit Default Swap, também 

conhecido e assim mencionado aqui como CDS. Argumenta-se sobre sua origem, 

mas acredita-se que sua criação foi feita pelo banco J.P. Morgan & Co. em meados 

da década de 1990, como forma de melhorar a exposição de crédito em seu balanço. 

Credita-se a concepção do instrumento à Blythe Masters, parte do time de swaps 

deste banco, que em 1994 propôs uma operação para desvinculação do risco de 

crédito da Exxon Mobil de seu balanço ao European Bank of Reconstruction and 

Development, que receberia um fee por isso (Lanchester 2009). Na época não havia 

um nome para a operação e foi simplesmente chamada de um swap de crédito da 

Exxon contra o EBRD; posteriormente esse swap receberia o nome de CDS. 

O CDS garante ao comprador uma proteção, ou um seguro, contra um evento de 

crédito de uma entidade terceira (empresas, bancos, seguradoras, governos, 

municipalidades, etc) emissora de dívida. O vendedor, por outro lado, cobrará um 
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prêmio para garantir esse seguro, que também é conhecido como spread do CDS. O 

contrato estabelece a priori: o prazo de cobertura da proteção; os eventos de crédito 

cobertos (atraso de pagamento, falha de pagamento, reestruturação, recuperação 

judicial, moratória, mudança de controle, etc); a frequência de pagamento do prêmio 

do seguro (os cupons); grau de subordinação da dívida; entre outras informações. 

Esses instrumentos normalmente negociam bilateralmente no mercado de balcão, ou 

seja, sem uma clearing intermediando a transação entre as partes. 

Ao longo do tempo, a International Swaps and Derivatives Association, ISDA, entidade 

internacional que busca uniformizar e monitorar os mercados internacionais de 

derivativos de balcão, definiu padronizações para os contratos de CDS. Essas 

definições, que foram amplamente aceitas e utilizadas pelo mercado, buscam facilitar 

a negociação entre partes que já tenham em posto um ISDA Master Agreement (ISDA 

Bookstore - ISDA Master Agreement s.d.), o contrato padrão para negociação de 

derivativos de balcão proposto pela ISDA, bem como amarrar as diversas 

características do contrato e procedimentos de liquidação em caso de acionamento 

do seguro. Além disso, um modelo padrão para cálculo de prêmios de CDS foi 

proposto pela ISDA em função das padronizações feitas, o ISDA CDS Standard Model 

(ISDA CDS Standard Model s.d.). 

Nessa frente, a padronização da ISDA evoluiu bastante ao longo do tempo vendo na 

prática a ocorrência de eventos de crédito, disputas judiciais e processos de 

liquidação. Em julho de 1999 propôs o documento Credit Derivatives Definitions and 

Sumplements (ISDA Bookstore - ISDA Credit Derivatives Definitions, Supplements 

and Commentaries s.d.), desenvolvido em conjunto com instituições participantes do 

mercado, que pela primeira vez propôs um padrão para substituir os tradicionais 

contratos long-form para confirmação de operações de CDS. Em 2003 houve uma 

revisão e expansão do documento de 1999, as chamadas 2003 ISDA Credit 

Derivatives Definitions (ISDA Bookstore - ISDA Credit Derivatives Definitions, 

Supplements and Commentaries s.d.), que deixaram ainda mais robustas e eficientes 

as confirmações de derivativos de crédito. Finalmente em 2014, após a ocorrência da 

crise relativamente “rica” em aprendizado com eventos de crédito, foi proposto um 

novo documento revisando e expandindo os anteriores, as chamadas 2014 ISDA 

Credit Derivatives Definitions (ISDA Bookstore - ISDA Credit Derivatives Definitions, 

Supplements and Commentaries s.d.). Esse é o documento mais recente e utilizado 
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atualmente pelos participantes do mercado, apesar de em alguns casos o padrão de 

2003 ainda ser utilizado dadas as peculiaridades de alguns mercados. Adiante uma 

discussão mais detalhada acerca dos padrões de CDS negociados será feita na 

sessão 4.6. 

Um movimento recente por parte de reguladores ao redor do mundo tem forçado 

participantes desses mercados a reportar e registrar operações em clearing, 

consequência das reformas prudenciais englobadas por leis como o Dodd-Frank Act 

(Dodd-Frank Act - CFTC s.d.) e o European Market Infrastructure Regulation (EMIR)  

(European Comission s.d.). A ISDA disponibiliza ainda uma ferramenta aberta para 

monitorar price e transaction data de derivativos de juros e de crédito (SwapsInfo s.d.) 

a partir do escopo de reporte dos participantes, clearings e Swap Execution Facilities 

(SEFs). 

É fácil perceber que esse contrato pode ser utilizado tanto para proteção de uma 

dívida que um investidor detenha, quanto como para especulação sobre o nível do 

spread ao longo do tempo. O spread do CDS é basicamente a taxa em que se negocia, 

em um determinado momento e em pontos base (bps, basis points) por ano, o seguro 

contra um evento de crédito por um determinado emissor, e reflete o retorno em 

excesso sobre a taxa de juros livre de risco exigido pelo mercado para dar crédito a 

ele. Em outras palavras, é o adicional necessário sobre a taxa de juros livre de risco 

para que o desconto de um título emitido por ela se traduza no preço negociado hoje. 

Olhando dois títulos similares em prazo, cupom e fluxo de caixa, porém um com e 

outro sem risco de default, o diferencial de preços entre eles será a diferença do 

resultado do desconto do fluxo por uma taxa de juros com risco e uma taxa de juros 

livre de risco, e será igual à perda esperada a valor presente (Hull e White, Valuing 

Credit Default Swaps I: No Counterparty Default RIsk 2000). 

A abordagem de apreçamento do derivativo, portanto, consiste em um argumento de 

não arbitragem entre o título e o CDS, de forma que o investidor neutro ao risco seja 

“indiferente” quanto ao retorno exigido entre investir no título com risco ou no título 

sem risco combinado com o derivativo de crédito. Para que isso seja possível é 

necessária uma boa proxy da probabilidade de default do emissor em questão, a ser 

obtida por algum modelo dentre as classes mencionadas acima, o que nem sempre é 

factível. 
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No Brasil a discussão sobre derivativos de crédito é relativamente pequena, 

principalmente em função do baixo desenvolvimento do mercado de crédito local, mas 

também pela regulação relativamente restritiva destes instrumentos. A Resolução no. 

2933 do Conselho Monetário Nacional, de 28 de fevereiro de 2002 (Conselho 

Monetário Nacional 2002), rege o funcionamento do mercado de derivativos de crédito 

no Brasil, e permite que somente instituições financeiras do Brasil façam tais 

operações dentro de uma série de condições. A resolução classifica derivativos de 

crédito como contratos em que as partes negociam o risco de crédito sem a 

transferência propriamente do ativo objeto, em foco o Swap de Crédito e o Swap de 

Taxa de Retorno Total (pela circular complementar 3106 do Banco Central), sendo o 

ativo objeto um crédito oriundo de: títulos de crédito, empréstimos, financiamento, 

arrendamento mercantil, valores mobiliários, fianças, dentre outros. 

A resolução ainda estabelece que todas as operações de derivativos de crédito no 

Brasil devem ser registradas em entidades de registro autorizadas pelo Banco Central, 

como a Cetip ou a BM&F. A circular no. 3106 do Banco Central, publicada em abril de 

2002 (Circular no. 3.106 2002), complementa a resolução 2933 no sentido de 

estabelecer as modalidades de derivativo de crédito passíveis de realização e as 

regras para execução. Define ainda as situações que devem aparecer, no mínimo, no 

contrato, entre elas: falência, concordata, liquidação judicial, reestruturação de 

passivos, mudança de controles, moratória, inadimplento, antecipação compulsória e 

repúdio judicial. A circular estipula ainda que todas as operações devem ser 

divulgadas em notas explicativas junto às demonstrações financeiras e devem estar à 

disposição do Banco Central adequadamente documentadas. Ainda, alguns casos 

devem ser comunicados a priori ao Banco Central. O contrato a ser desenvolvido na 

sessão 4.6 seguirá essas diretrizes. 

Um ponto importante da regulamentação do Brasil é o fato de que a parte transferidora 

do risco de crédito deve possuir, necessariamente, o ativo objeto gerador de tal risco. 

Ou seja, a especulação via short selling não é possível a não ser que haja alguma 

contraparte detentora do risco disposta a comprar proteção e, portanto, a construção 

de títulos sintéticos de crédito, uma aplicação muito comum no mercado externo por 

exemplo, fica mais difícil. Além disso, esse lastro da operação não pode ser cedido, 

alienado ou transferido em nenhuma forma. Ainda, modelos voltados a aplicação no 

Brasil, bem como a outros países de menor desenvolvimento econômico, devem 
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considerar que a taxa de juros soberana exibe risco de crédito (Kapotas, Schirmer e 

Taddeo 2004), de forma que a aplicação pode ser mais complicada do que no caso 

offshore. Na sessão 5.3 fica claro esse efeito sobre os resultados. 

Historicamente, a percepção por boa parte dos credores de que a alta taxa de juros 

base do país é suficientemente alta para não justificar a busca por outras alternativas 

com retorno e risco maior sempre foi um impeditivo para o desenvolvimento do crédito 

privado. O longo período de inflação no Brasil foi uma das razões para inibição do 

desenvolvimento do mercado de crédito localmente, uma vez que financiar a dívida 

interna do país, com mais liquidez e menor risco, era uma alternativa mais interessante 

dado o elevado nível de taxas de juros (Arcoverde 2002). De fato, o prêmio de risco 

pago por grandes tomadores é suficientemente baixo para desincentivar credores 

privados a conceder crédito, e a alternativa de possuir a dívida pública por uma 

diferença pequena de rentabilidade, risco baixo e liquidez elevada sempre pareceu 

muito mais tentadora.   

Além disso, a existência de altas taxas de subsídio por parte do principal banco de 

desenvolvimento do país, o BNDES, em um ambiente de altas taxa de juros, 

desencoraja as empresas a buscarem outras formas de financiamento. A 

convergência da taxa de juros praticada pelo mercado de crédito para a taxa 

subsidiada do governo, a chamada Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), seja por 

queda da taxa de juros nominal da economia, a taxa SELIC, ou pelas reformas 

recentemente propostas pelo governo de criação da taxa substituta da TJLP, 

contribuiria muito para incentivar os bancos e tomadores de recursos a buscar 

alternativas nesse mercado.  

O mercado bancário brasileiro, burocratizado e restritivo, ainda dificulta a entrada de 

novos participantes que estimulem a competição e diminuição da concentração. 

Esperava-se que, por outros motivos, como a estabilização dos preços e a 

internacionalização da economia, o spread bancário, basicamente o diferencial entre 

a remuneração dos depósitos e o custo cobrado nos empréstimos, fosse cair. Porém, 

por fatores idiossincráticos ao Brasil, como depósito compulsório, alto nível da taxa de 

juros, direcionamento do crédito, tributação excessiva e inadimplência significativa, 

isso não ocorre. De fato, a elevada volatilidade e a incerteza no ambiente 

macroeconômico que envolve os bancos é uma importante causa dos elevados 
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spreads no Brasil (Oreiro, et al. 2006). Esse efeito não incentiva os bancos a buscarem 

receitas nos fees de escrituração vis-a-vis emprestarem nas modalidades tradicionais 

de operações de crédito. Adicionalmente, relatórios do Comitê de Estabilidade 

Financeira (Comef) do Banco Central mostram que bancos brasileiros parecem ter 

poucos problemas de capital, o que deixa baixos incentivos à vendas de carteira de 

créditos e busca de alternativas, com derivativos de crédito por exemplo, para 

mitigação de capital regulatório exigido. 

Neste trabalho será explorada a classe de Modelos de Intensidade para apreçamento 

de derivativos de crédito, com aplicação aos Credit Default Swaps. O caso do Brasil 

será analisado, e uma metodologia definida para apreçamento de CDS onshore. 

Aplicações desses derivativos para hedge, especulação, arbitragem e estruturação de 

produtos são discutidos na sessão 5.4.  

Espera-se que haja uma contribuição para literatura de derivativos de crédito no Brasil, 

com especial destaque para os resultados de arbitragem observados, podendo esses 

serem insumos de novas discussões. De fato as dificuldades e riscos envolvidos na 

execução da arbitragem tornam os níveis interessantes para investidores com perfil e 

instrumentos para realização de potenciais resultados. 

O trabalho está dividido em 6 capítulos: no capítulo dois é feita uma revisão 

bibliográfica de trabalhos anteriores sobre apreçamento de crédito e derivativos de 

crédito; no capítulo três um modelo de intensidade para apreçamento de Credit Default 

Swaps adaptado ao Brasil é apresentado; no capítulo quatro a metodologia para 

obtenção dos parâmetros de intensidade a partir de diferentes fontes e implementação 

no modelo é definida; no capítulo cinco os resultados do modelo são listados e 

aplicações discutidas; e no capítulo seis as conclusões e possíveis extensões são 

ponderadas. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo são feitas revisões de algumas referências pertinentes ao assunto em 

discussão. Dos primeiros trabalhos que modelaram dívidas e estruturas de juros a 

termo até os mais recentes sobre derivativos de crédito, esse trabalho se valeu de 

análises e conclusões citadas. 

Black e Scholes (1973) introduzem em seu famoso trabalho The Pricing of Options 

and Corporate Liabilities o conceito de opções, uma fórmula para seu apreçamento e 

a aplicabilidade ao valuation de dívidas corporativas. A ideia do modelo é tratar os 

detentores de dívidas e ações de um determinado emissor corporativo como 

detentores de opções sobre os seus ativos. Partindo da premissa de que detentores 

de dívida tem prioridade na liquidação dos ativos em um evento de crédito, e que o 

evento de crédito é um evento que ocorre no vencimento da dívida se os ativos da 

empresa atingirem um determinado valor insuficiente para liquidação de seus 

passivos, esses detentores estão vendidos em uma opção de venda sobre os ativos. 

Por outro lado, acionistas recebem seu equity somente após a liquidação dos 

passivos, caracterizando uma opção de compra detida. A existência de detalhes na 

escrituração dos bonds, entretanto, traz complicações à simples aplicação do modelo. 

Merton (1974) introduz uma definição formal de dívida e classifica o valor de uma 

dívida dependendo essencialmente de 3 componentes: a taxa de juros livre de risco 

de default, expressa por títulos públicos ou títulos de alto rating de crédito; detalhes 

acerca da emissão em questão, como vencimento, cupom, senioridade, condições de 

término antecipado, sinking fund (fundo garantidor); e a probabilidade de default, ou 

probabilidade de não cumprimento de alguma das condições especificadas nesse 

contrato de dívida. Seu trabalho trouxe em discussão o efeito, sobre o apreçamento 

de bonds, da existência de risco de crédito relevante do emissor, e consequente 

probabilidade de default diferente de nula. Ao contrário dos outros 2 fatores 

mencionados, a medida dessa probabilidade é um fator indeterminado, e, portanto, 

sujeita a um modelo de estimação. Características como ligações entre contratos de 

dívidas de um emissor e entre emissores dificultam ainda mais a determinação dessas 

probabilidades, bem como efeitos de liquidez sobre os spreads observados no 

mercado (Bühler e Trapp 2009). 
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O termo risco se refere, como Merton (1974) define, à possibilidade de ganhos e 

perdas dos investidores de um determinado título por conta da mudança não 

antecipada de probabilidade de default do emissor percebida pelo mercado. Não se 

refere às mudanças das taxas de juros livres de risco, nem de especificações do 

contrato em questão.  

Black e Cox (1976) foram além e adaptaram o modelo para que o evento de crédito 

possa ocorrer a qualquer momento, uma vez que o valor da firma atinja uma barreira 

predeterminada. Além disso, fizeram uma análise do que algumas especificações das 

dívidas podem causar no modelo, como por exemplo: subordinação; covenants; 

restrições ao financiamento de juros aos credores por parte dos acionistas (com venda 

de ativos, por exemplo); e pagamento de dividendos. Nessa ideia, acionistas teriam 

que emitir dívidas subordinadas para financiamento de juros aos credores e 

pagamentos de dividendos. 

Adiante, Leland (1994) traz a discussão para a estrutura ótima de capital de uma firma 

emissora, e relaciona o valor da dívida com risco da firma, alavancagem, impostos, 

custos de inadimplência, covenants dos títulos entre outros parâmetros. O valor da 

dívida não pode ser avaliado sem um conhecimento da estrutura de capital; porém a 

estrutura de capital não pode ser otimizada sem saber o efeito da alavancagem sobre 

o valor da dívida. O efeito de impostos é fundamental para determinação da estrutura 

ótima de capital, porém conforme a alavancagem sobe, a vantagem do imposto da 

dívida cai e, portanto, é compensado pelo efeito do aumento de juros. 

Já na década seguinte, Finkelstein et al. (2002) adaptaram os modelos estruturais 

anteriores e criaram um modelo nessa linha, o CreditGrades, relacionando os 

mercados de crédito e equity para apreçamento prático de dívidas com variabilidade 

na barreira de default e incerteza na taxa de recuperação. Adaptações desse modelo 

vieram a ser amplamente utilizadas pelos participantes de mercado e agências de 

rating na linha Estrutural. 

Conforme discutido na Introdução, em uma outra frente alguns trabalhos surgiram 

trazendo o que viria a ser uma outra classe de modelos de crédito, com a proposta de 

tratar o default como exógeno, sem certeza sobre o tempo de chegada e, portanto, 

seguindo um processo estocástico de Poisson. Esses modelos ganharam o nome de 
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Modelos de Forma Reduzida, ou Modelos de Intensidade, por tratarem o processo de 

default com um parâmetro de intensidade. Esse parâmetro pode ser modelado de 

forma estática (constante) ou dinâmica (determinística ou estocástica), e caracteriza 

a categoria do modelo de intensidade utilizado. Alguns trabalhos nessa frente foram 

os de: Vasicek (1977); Cox, Ingersoll Jr e Ross (1985); e Jarrow e Turnbull (1995).  

Vasicek (1977) derivou uma forma geral para estrutura a termo de taxas de juros, 

assumindo que: a taxa instantânea segue um processo de difusão; o preço de um 

bond descontado depende somente da taxa a termo para seu vencimento; e o 

mercado é eficiente. Assim, o retorno em excesso à taxa instantânea é proporcional 

ao seu desvio padrão. 

Cox, Ingersoll Jr e Ross (1985) trabalharam numa extensão do modelo de Vasicek, o 

que viria a ser chamado de modelo CIR (Cox-Ingersoll-Ross). Descrevem o processo 

estocástico de difusão, e com reversão a média, para taxa de juros instantânea. No 

modelo, fatores como aversão a risco, alternativas de investimentos e preferências 

sobre tempo de consumo interferem no preço de uma dívida. Assim a estrutura a 

termo reflete informações sobre a expectativa do mercado de eventos futuros, como 

por exemplo a taxa instantânea futura, porém não somente isso. Outro fator seria a 

preferência por liquidez, que coloca mais peso sobre o efeito da preferência de risco 

dos investidores, e que, consequentemente, faz com que juros mais longos sejam 

geralmente maiores do que as taxas instantâneas esperadas (term premium). A 

segmentação do mercado por preferências exercidas por grupos de investidores em 

diferentes prazos também afetaria a forma de pensar a estrutura a termo. Na 

abordagem procuram analisar como pensamentos ex-ante sobre a curva afetam 

realizações ex-post, como forma de avaliar o peso de cada um dos efeitos sobre a 

estrutura num equilíbrio geral. 

O trabalho de Jarrow e Turnbull  (1995) foi importante na introdução dos Modelos de 

Forma Reduzida com parâmetro de intensidade constante no processo de Poisson. 

Apresenta uma metodologia para apreçamento e hedge de derivativos que envolvam 

risco de crédito de contraparte ou do próprio ativo objeto, utilizando estruturas 

estocásticas de juros a termo e spreads de crédito. Um modelo para tempo discreto é 

primeiramente derivado, e a análise então é estendida para o tempo contínuo. Alguns 

casos são estudados, como: bonds, opções sobre dívidas, opções vulneráveis (ou 
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com risco de default da contraparte e derivativos sobre equities. No evento de default 

assumem que o legal claim exercido pelos credores será igual ao valor inteiro da 

dívida (ou valor de face do empréstimo feito), ao contrário de alguns outros trabalhos 

como o de Duffie e Singleton (1999) que por vezes assumem que o legal claim será o 

valor do bond imediatamente anterior à ocorrência do evento. 

Duffie e Singleton (1999) apresentam modelos de forma reduzida, tratando a 

ocorrência de defaults como imprevisíveis e ditadas por processos de intensidade, 

para apreçamento de estruturas contingentes a risco de default, inclusive um modelo 

HJM com risco de default. Dentre as estruturas apreçadas, bonds com risco de default 

e opções de venda (put) sobre spreads de crédito são avaliadas. 

Duffie (1999) introduz os swaps de crédito e apresenta forma de sintetiza-los a partir 

de Floating Notes do mesmo emissor, ou emissores similares, negociadas no mercado 

e contratos de repo para venda a descoberto das notas. Deriva então uma forma de 

calcular o par spread do swap de crédito a partir dos preços das notas e dos custos 

de carrego, ou então a partir de asset swaps sobre a mesma referência. Além disso 

mostra como estimar a estrutura a termo das taxas de intensidade de default (hazard 

rates) tendo obtido o spread do swap considerando modelos de intensidade constante 

e não constante. Estende ainda o modelo para considerar o prêmio acruado a ser 

pago no evento de default, que na média é metade do valor acruado para um período 

regular de juros do swap. 

Hull e White (2000) desenvolvem uma metodologia similar para análise de Credit 

Default Swaps sem considerar o risco de contraparte (em um segundo trabalho 

analisam o efeito do risco de contraparte no valuation). Assumem que o legal claim, 

na hipótese do contrato não prever zero recovery, é melhor estimado como o valor de 

face do bond mais os juros acruados até a data do evento de default. Fazem uma 

análise do contrato para ocorrência de eventos em instantes de tempo discretos, e 

então estendem para o caso contínuo. Uma discussão é feita para entender o efeito 

do valor esperado do recovery rate no modelo, e as hipóteses utilizadas de 

independência dos parâmetros (taxas de juros, probabilidades de default e recovery 

rates), que na prática nem sempre são verdadeiras. Pode existir uma correlação, por 

exemplo, das dificuldades financeiras enfrentadas por uma empresa com altas taxas 

de juros, entre outras. Segundo um estudo da Moody’s, mencionado pelo trabalho, 
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essas correlações são relativamente baixas. Apresenta então estudo de caso de um 

bond sob algumas combinações de cenários. 

Kapotas, Schirmer e Taddeo (2004) desenvolveram um trabalho inédito ao trazerem 

modelos para casos offshore para o mercado brasileiro de derivativos de crédito, na 

década de 2000. Apresentam 3 classes de modelos de apreçamento de instrumentos 

de crédito: modelos Estruturais, citando o trabalho de Merton (1974) para análise de 

dívidas através da metodologia anteriormente proposta por Black e Scholes para 

opções, além dos trabalhos aqui também citados de Black e Cox (1976) e Leland 

(1994); modelos de Intensidade, citando Jarrow & Turnbull (1995) e Duffie & Singleton 

(1999); e modelos de Rating. Introduzem então os instrumentos derivativos de crédito 

e fazem uma aplicação ao mercado brasileiro utilizando uma NTN Cambial zero-

coupon. Concluíram à época do trabalho algo que parece ser válido até hoje, que a 

baixa liquidez do mercado de crédito brasileiro aparenta segurar o desenvolvimento 

do mercado de derivativos de crédito, bem como dificultar a aplicação de modelos 

estruturais. 

Sasaki, Chela e Kimura (2010) apresentam um modelo de intensidade para 

apreçamento de derivativos de crédito no Brasil, com foco nos Credit Default Swaps. 

À época de confecção deste artigo, antes de 2008, a presença desses contratos era 

incipiente e a BM&F estava estudando implantar a negociação em sua estrutura. Os 

autores apresentam o modelo com um emissor genérico com spreads negociados 

para diferentes prazos, e constroem via bootstrapping as curvas de intensidade de 

default a termo. Discutem então o desenvolvimento do mercado de crédito e 

aplicações deste contrato. 

Este trabalho introduzirá modelagem similar à feita por Duffie (1999) e Hull & White 

(2000) para apreçamento de Credit Default Swaps, porém o caso de um emissor 

corporativo no Brasil será utilizado. No próximo capítulo o modelo será apresentado. 
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3. Arcabouço Teórico 

No presente capítulo serão apresentados derivativos de crédito e o modelo de 

intensidade para seu apreçamento, com foco no Credit Default Swap. O modelo será 

apresentado primeiramente para o caso de um swap em Dólares e depois adaptado 

para o caso do swap em Reais no capítulo 4. 

3.1. Derivativos de Crédito 

Uma primeira definição se faz necessária, a própria definição de instrumento 

derivativo. Derivativos são instrumentos, ou contratos entre duas partes, cujos valores 

dependem do valor de outras variáveis (por exemplo o preço de um ativo, a taxa de 

juros ou o risco de crédito de uma entidade), bem como parâmetros do contrato (prazo 

para o vencimento, volatilidade do ativo subjacente, preço de exercício, entre outros). 

Datando da antiguidade em formas precárias (Mathers 2013), esses instrumentos 

foram tomando a forma pela qual são conhecidos hoje somente no século passado, 

com a modernização dos mercados e desenvolvimento da teoria acerca de sua 

modelagem. 

Derivativos são eficientes instrumentos para transferência de risco entre partes, e 

possibilitam usos para proteção (ou hedging), especulação ou arbitragem. Dada sua 

importância, seu mercado se tornou extremamente relevante ao longo do tempo; em 

Junho de 2011, estima-se que o mercado global atingiu cifras na casa de 700 trilhões 

de Dólares em derivativos de balcão e 83 trilhões de Dólares em derivativos listados 

em bolsa, em termos de valores nocionais (The Economist 2012).  

Somente a fim de menção, os principais instrumentos derivativos são os contratos 

futuros, contratos a termo, swaps e opções. Os contratos futuros e contratos a termo 

permitem as partes transacionarem ativos em datas futuras por preços previamente 

estabelecidos; os swaps permitem as partes trocarem fluxos de caixa, atrelados a 

diferentes taxas ou ativos, em datas futuras; as opções permitem que uma das partes 

compre ou venda um determinado ativo por um determinado preço em uma data futura 
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se assim lhe convier. Esses contratos não são foco do trabalho, e uma vasta literatura 

está disponível para aprofundamento de suas teorias. 

Assim como derivativos podem estar associados à preços de ativos (riscos de 

mercado), os mesmos podem estar associados a probabilidades de default (riscos de 

crédito). Derivativos de crédito são instrumentos cujos valores são determinados com 

base nessas probabilidades, e permitem que partes transfiram riscos de crédito entre 

si. Da década de 1990 em diante, o mercado de derivativos de crédito teve um 

crescimento importante, atingindo a casa de 800 bilhões de Dólares em 2000 e 50 

trilhões de Dólares na ocorrência da crise de crédito em 2007 (J. C. Hull 2016). Dentre 

os principais derivativos de crédito, podemos citar os Credit Default Swaps (CDS) e 

os Total Return Swaps (TRS ou Swap de Retorno Total), a serem detalhados a seguir. 

3.1.1. Credit Default Swaps 

Credit Default Swaps, ou swaps de inadimplência de crédito, são contratos nos quais 

uma das partes, a vendedora, garante à outra parte, a compradora, uma proteção 

contra um evento de crédito de uma entidade emissora de dívidas, podendo ser uma 

empresa, governo, municipalidade, seguradora, banco, entre outras. São similares a 

contratos de seguro, porém com a diferença de que o comprador de proteção não 

precisa necessariamente possuir o ativo segurado. O CDS é provavelmente o 

derivativo de crédito mais líquido existente, e hoje em dia ainda é majoritariamente 

negociado bilateralmente nos mercados de balcão (International Swaps and 

Derivatives Association s.d.). 

Sua origem remete à meados da década de 1990, quando o banco J.P. Morgan & Co. 

propôs uma operação ao European Bank of Reconstruction and Development atrelada 

ao risco de crédito da Exxon Mobil, como forma de desvincular o risco de crédito de 

seu balanço. Em troca o EBRD receberia um fee para carregar o risco, que estaria 

relacionado ao perfil de crédito da Exxon. Atribui-se a estruturação dessa operação à 

Blythe Masters, que era funcionária do J.P. Morgan e parte da equipe de swaps do 

banco (Lanchester 2009). Dessa época para a atualidade, o volume de CDS 

negociado globalmente cresceu massivamente, e em muitos casos o volume de 
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contratos em aberto é superior ao volume de dívidas emitidas pelo emissor (J. C. Hull 

2016).  

Em um contrato de Credit Default Swap, o vendedor de proteção cobra uma taxa pré-

fixada em troca da proteção oferecida; essa taxa é conhecida como spread do CDS. 

O spread do CDS é normalmente expresso em pontos base (bps, ou basis points) por 

ano, e caracteriza o retorno em excesso exigido pelo mercado sobre uma taxa de juros 

sem risco para que conceda crédito a entidade de referência. Tomando para análise 

um título emitido por ela, esse spread pode ser aproximado pelo diferencial de sua 

taxa interna de retorno (ou yield) contra a taxa de juros livre de risco.  

Apesar de serem negociados principalmente no mercado de balcão, os CDS são 

instrumentos altamente padronizados e com amplo amparo jurídico, de forma que 

participantes do mercado conseguem normalmente transferir (novation) suas 

posições para outros participantes sem que haja uma repactuação do contrato 

original. A ISDA estabelece as características padrões e o arcabouço jurídico para os 

fallbacks dos contratos mães bilaterais, que ao longo do tempo se tornaram cada vez 

menores e mais amarrados às definições globais. 

As características estabelecidas normalmente incluem: 

 Prazo de cobertura da proteção, sendo o mais líquido o de 5 anos; 

 Valor Nocional, normalmente múltiplos de milhões de Dólares; 

 Moeda, normalmente Dólares ou Euros de acordo com a nacionalidade da 

entidade de referência, mas também podendo ser combinada uma outra 

moeda; 

 Cupom padrão do swap, normalmente 1% ou 5% ao ano (o diferencial a valor 

presente desse cupom para o spread negociado é liquidado na partida, esse 

valor é chamado de Cash Amount);  

 Frequência de pagamento do prêmio do seguro (os cupons) e fluxo de datas 

(detalhes quanto aos ajustes para dias úteis nas datas de accrual e de 

pagamento, convenção para day count, feriados, entre outros); 
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 Data de início de accrual de juros e valor “sujo” (incluindo os juros já 

capitalizados) do swap; 

 Data de liquidação do Cash Amount; 

 Ativo de referência (ou Reference Obligation); 

 Tipo de contrato (Matriz ISDA) e eventos de crédito cobertos (atraso de 

pagamento, falha de pagamento, reestruturação, recuperação judicial, 

moratória/repudio, mudança de controle, etc); 

 Grau de subordinação da dívida. 

O esquema padrão de um CDS, conforme descrito e ilustrado na Figura 3-1, envolve 

o vendedor e o comprador do “seguro”: 

 

 

Figura 3-1: Esquema de um contrato de CDS. 

Um detalhe importante acerca da padronização dos contratos de CDS é o cupom 

pactuado. Apesar do contrato negociar a um spread específico de risco de crédito, 

normalmente os CDS são negociados com cupons de 1% ou 5%, ou seja, por ano o 

vendedor receberá 1% ou 5% sobre o valor nocional para oferecer a proteção, 

conforme a Figura 3-3. O diferencial do spread de mercado contra essa taxa 

combinada é pago no início da operação descontado a valor presente. Esse valor de 

partida é chamado de Cash Amount, e seu pagamento é ilustrado abaixo na Figura 

3-2: 

 

Figura 3-2: Fluxo do CDS em D+0. 
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Figura 3-3: Fluxo do CDS ao longo da vida do contrato. 

Caso haja um evento de crédito, os CDS podem ter duas formas de liquidação: 

liquidação física; ou liquidação financeira. O processo de determinação do valor de 

recuperação das dívidas nessas ocorrências, o leilão, normalmente é monitorado pela 

ISDA, que então define a forma e o valor de liquidação dos contratos em aberto junto 

aos participantes. Caso a liquidação seja física, conforme a Figura 3-4 abaixo, a parte 

vendedora de proteção entregará 100% do valor de face do CDS e receberá em troca 

o ativo de referência: 

 

 

Figura 3-4: Esquema de liquidação física de um CDS. 

Caso a liquidação seja financeira, conforme a Figura 3-5 abaixo, a parte vendedora 

entregará 100% do valor de face menos o valor de recuperação determinado para o 

ativo de referência. 

 

 

Figura 3-5: Esquema de liquidação financeira de um CDS. 

Os Credit Default Swaps podem ser usados em diferentes contextos e para diferentes 

finalidades, entre elas: (i) proteção contra eventos de crédito em um portfólio de 

dívidas (aplicação bastante comum entre bancos que buscam reduzir o risco ou o 

capital alocado sobre suas carteiras de crédito), conforme Figura 3-6 abaixo; (ii) 

especulação sobre o risco de crédito de um determinado emissor (aplicação usual 

principalmente via índices de crédito, CDX, que são instrumentos que “empacotam” 

diferentes CDS de empresas de um mesmo setor ou qualidade creditícia, e 

possibilitam apostas sobre seus spreads), conforme Figura 3-7 abaixo; (iii) e também 

para arbitragens (por exemplo trades relativos de cash bonds versus derivativo, em 

que se busca ganhar o diferencial de taxa de juros entre ambos, conhecido como 

basis), conforme Figura 3-8 abaixo. 
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Figura 3-6: Esquema de hedge com CDS. 

 

Figura 3-7: Esquema de especulação com CDS. 

 

 

 

 

 

Figura 3-8: Esquema de arbitragem com CDS. 

Um investidor pode sempre escolher pelo menos entre duas formas de investir no 

crédito de um determinado emissor: via o cash bond; ou via o derivativo. A abordagem 

via cash bond consiste simplesmente na resultante de duas formas básicas: funding 

(ou financiamento do investimento) somado ao título do emissor. A abordagem via 

derivativo consiste na venda de um Credit Default Swap. Ambas estão ilustradas na 

Figura 3-9 abaixo. 

 

 

 

 

Figura 3-9: Formas equivalentes de investir no crédito da empresa X. 

Pelo princípio de não arbitragem, ambas as formas deveriam ter resultados financeiros 

iguais (ou muito similares após incorporar custos de transação) e, portanto, essa 
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comparação é uma forma de analisar a abordagem de apreçamento do derivativo. 

Claro que dependendo do tipo de investidor, de seu custo de funding e de transação, 

uma forma pode ser mais vantajosa do que outra, porém no limite os retornos 

deveriam ser bastante similares. Adiante será apresentado uma forma de sintetizar 

um título sintético através de Credit Default Swaps. 

3.1.2. Total Return Swaps 

Total Return Swaps, ou Swaps de Retorno Total, são swaps em que existe a troca 

dos fluxos de caixa de um determinado ativo por uma outra taxa, normalmente a taxa 

interbancária (Libor) somada a um spread. A parte ativa na performance do ativo 

recebe todos os pagamentos de cupons do ativo ao longo da vida do swap, bem como 

a variação do principal no vencimento do contrato (que também pode ser negativa, e 

nesse caso a parte pagaria a variação); em troca paga uma taxa pós-fixada ou pré-

fixada em uma convenção determinada na pactuação do contrato. O esquema é 

ilustrado abaixo na Figura 3-10. 

 

 

 

Figura 3-10: Esquema do Total Return Swap. 

O ajuste final do swap pode ser: financeiro, com a variação do preço unitário do ativo 

liquidada pelas partes financeiramente, conforme Figura 3-11; ou físico, em que a 

parte ativa no fluxo do ativo recebe o próprio ativo e paga o valor nocional em troca, 

conforme Figura 3-12. 

 

 

 

Figura 3-11: Esquema de liquidação do TRS no vencimento com ajuste financeiro, em que 𝚫𝑷 é a 
variação de preço do ativo e J é o juros pago pelo ativo. 
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Figura 3-12: Esquema de liquidação do TRS no vencimento com entrega física. 

O TRS é bastante útil para investidores que desejam exposição em um determinado 

ativo, porém não desejam, ou não conseguem, fazer através do funding combinado 

com a compra do próprio ativo. Em muitos casos é mais vantajoso mesmo para 

investidores que consigam tomar funding, pelo fato de não serem cobrados pelos seus 

próprios riscos de crédito na operação de empréstimo, ou terem que deixar depósitos 

de colateral (collaterals) onerosos para lastreá-lo. Na prática são operações muito 

similares aos Repurchase Agreements (Repos), ou operações compromissadas, que 

consistem na venda de um ativo combinada com um compromisso de recompra em 

uma data futura pelo preço acrescido de juros, se tornando em um funding lastreado 

pelo ativo. 

Também é de utilidade para investidores que desejem transferir a exposição total ou 

parcial (hedge) de um ativo que possuam sem que tenham que vende-lo. Essa 

situação existe não somente em casos em que o investidor possua um título, mas 

também em casos em que possua equity; montar posições short sobre ações através 

de TRSs são formas eficientes de vende-las sem perder o direito de voto ou qualquer 

outro benefício que garantam. Neste caso, obviamente, o risco é de mercado do preço 

da ação, e não do crédito. 

O preço justo do TRS pode ser obtido pelo custo de funding da parte Ativa na Taxa 

de Juros para comprar o ativo somado a um componente de risco de crédito da 

contraparte. Caso haja um evento de default ao longo da operação, a Parte Ativa no 

Fluxo pagará o ajuste referente a diferença do valor de partida e do valor de 

recuperação do ativo e liquidará o swap. Este instrumento não será foco deste 

trabalho. 

3.2. Parâmetro Intensidade de Default 

O Modelo de Intensidade assume que a ocorrência de default segue fatores exógenos, 

e sua ocorrência pode ser modelada pelo primeiro salto em um processo de contagem 

Parte Ativa no Fluxo do Ativo Parte Ativa na Taxa de Juros 

𝑁 1 + 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠  

Ativo + J 
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(um processo de Poisson) com intensidade 𝜆,  também conhecido como hazard rate, 

independente das informações de mercado. Jarrow e Turnbull (1995) trouxeram o 

modelo inicialmente com um processo de intensidade constante 𝜆, mas outros 

trabalhos ainda exploraram variações com processos não homogêneos (Cox, Ingersoll 

Jr e Ross 1985) e com saltos. O objetivo é obter a probabilidade de ocorrência de um 

evento no instante de tempo 𝜏. 

O uso do processo de Poisson para modelar a ocorrência de eventos de default é 

análogo ao seu uso para modelar filas, sendo 𝜆 nesse caso a intensidade de chegadas 

de pessoas à fila. A intensidade no processo para eventos de default é a taxa de 

ocorrências de defaults num dado intervalo de tempo. Da mesma forma que para filas, 

o processo para defaults poderia ser definido pela contagem de ocorrências em um 

dado intervalo de tempo, apesar de que para a modelagem do crédito apenas a 

primeira ocorrência interessa. O número de chegadas em um intervalo finito de um 

processo de Poisson com intensidade constante é: 

𝑃{𝑁 𝑡 = 𝑛} =
 𝜆𝑡 𝑛

𝑛!
𝑒−𝜆𝑡. 

(3-1) 

Além disso, seguindo a mesma definição do processo de fila, apenas um evento pode 

existir em um intervalo de tempo infinitesimal, e ocorre com probabilidade 𝜆 𝑡 𝑑𝑡 

independente de outros instantes de tempo. A função instantânea de ocorrência, dado 

que nenhuma ocorrência tenha aparecido até um instante de tempo 𝑡, é obtida: 

𝜆 𝑡 Δ𝑡 =
𝑓 𝑡 

1 − 𝐹 𝑡 
Δ𝑡 =̃

𝐹 𝑡 + Δ𝑡 − 𝐹 𝑡 

1 − 𝐹 𝑡 
= 𝑃{𝑡 < 𝜏 < 𝑡 + Δ𝑡|𝜏 > 𝑡}. 

(3-2) 

Em que 𝑓 𝑡  é a função densidade de sobrevivência de um ativo subjacente e 𝐹 𝑡  a 

função de sobrevivência acumulada. Consequentemente, a função de intensidade 

𝜆 𝑡  é igual a: 

𝜆 𝑡 = −
𝐹′ 𝑡 

𝐹 𝑡 
. 

(3-3) 

Portanto, a função de sobrevivência acumulada é: 

𝐹 𝑡 = 𝑃{𝜏 > 𝑡} = 𝑒−∫ 𝜆 𝑠 𝑑𝑠
𝑡
0 . 

(3-4) 



33 
 

 

E a função densidade de sobrevivência é: 

𝑓 𝑡 = 𝑃{𝜏 ∈ [𝑡, 𝑡 + 𝑑𝑡]} = 𝑃{𝑡 < 𝜏 < 𝑡 + 𝑑𝑡} = 𝜆 𝑡 𝑒−∫ 𝜆 𝑠 𝑑𝑠
𝑡
0 𝑑𝑡. 

(3-5) 

Assim, assumindo um parâmetro de intensidade constante, os intervalos de tempo 

entre as ocorrências 𝜏𝑖 são independentes e seguem uma distribuição exponencial 

𝐸𝑥𝑝 𝜆 : 

𝑃{𝜏𝑖 − 𝜏𝑖−1 > 𝑡} = 𝐹 𝑡 = 𝑒−𝜆𝑡. (3-6) 

Os processos podem ainda ser caracterizados por processos de Poisson não 

homogêneos, que consistem em processos com parâmetros 𝜆 não constantes, mas 

determinísticos, 𝜆 𝑡 . Nesses casos, a probabilidade de chegada em um intervalo de 

tempo infinitesimal é 𝜆 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑜 𝑑𝑡 , em que 𝑜 𝑑𝑡  caracteriza a possibilidade de que 

não somente um evento ocorra em um intervalo infinitesimal. Assim, o número de 

eventos em um intervalo de tempo 𝑑𝑡 é: 

𝐸[𝑁 𝑡, 𝑡 + 𝑑𝑡 ] = 𝜆 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑜 𝑑𝑡 .  (3-7) 

E o número de eventos esperado em um intervalo de tempo finito (0, t) é, portanto: 

𝐸[𝑁 0, 𝑡 ] = 𝐸[∫ 𝑁 𝑢, 𝑢 + 𝑑𝑢 ] = ∫ 𝐸[𝑁 𝑢, 𝑢 + 𝑑𝑢 ]
𝑡

0

𝑡

0

= ∫ 𝜆 𝑢 𝑑𝑢
𝑡

0

. 
(3-8) 

Indo além, 𝜆 também pode ser um parâmetro estocástico e utilizado em processos 

duplamente estocásticos (ou processos de Cox) (D. R. Cox 1955). Este caso não será 

o foco deste trabalho. 

3.3. Modelo de Intensidade para Credit Default Swaps 

O apreçamento de um derivativo de crédito envolve basicamente a estimativa da 

probabilidade de default neutra ao risco em datas futuras, o que seria um evento 

disruptivo do ponto de vista do payout do derivativo (seja acionando o seguro do Credit 

Default Swap, seja liquidando antecipadamente o Total Return Swap pelo preço de 

mercado ou leilão do ativo subjacente), de forma que os fluxos possam ser avaliados 

por ela conjuntamente com as taxas de desconto pertinentes. Conforme discussão 



34 
 

 

anterior, essas probabilidades podem ser estimadas por algumas classes de modelos, 

entre elas: os de intensidade; os estruturais; os de rating; e mais recentemente os de 

machine learning (Son, Byun e Lee 2016). O foco dessa sessão será apresentar o 

modelo de intensidade para obtenção de preços para os derivativos. 

Tipicamente os Credit Default Swaps são utilizados como seguros contra eventos de 

crédito de dívidas que um investidor possua de um outro emissor. Nessa situação, o 

fluxo de caixa da operação possui forma similar a Figura 3-13: 

 

Figura 3-13: Esquema de hedge de um Título de Dívida com um Credit Default Swap. 

O CDS, sendo por definição um swap, possuí duas pontas, as quais são dependentes 

do evento de crédito ocorrer ou não. Sempre que for referida a ponta do swap 

referente ao pagamento de cupons, a referência será 𝛼. Quando for referida a ponta 

do swap referente a proteção, a referência será 𝛽: 

 𝛼: Perna do swap que recebe pagamentos fixos do cupom; 

 𝛽: Perna do swap que recebe a liquidação do seguro em caso de default. 
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3.3.1. Definições 

Para todos os fins, as seguintes definições serão utilizadas quando o título de 

dívida subjacente for referido: 

 𝑦 𝜃 : Rentabilidade ao ano, ou yield, do ativo subjacente no instante de tempo 

𝜃, expressa em %; 

 𝐵 𝜃 : Preço do ativo subjacente no instante de tempo t sem os juros acruados 

até tal data (preço “limpo”), expresso em % do valor de face; 

 𝑐 𝜃 : Pagamento de juros do ativo subjacente no instante de tempo 𝜃, expresso 

em % do valor de face; 

 𝐴 𝜃 : Juros acruados do ativo subjacente no instante de tempo 𝜃, expresso em 

% do valor de face; 

 𝐺 𝜃 : Preço de um título sem risco de crédito no instante de tempo 𝜃 sem os 

juros acruados até tal data (preço “limpo”), expresso em % do valor de face. 

Para todos os fins, as seguintes definições de parâmetros do contrato de CDS serão 

utilizadas, onde a ponta 𝑙 do swap poder ser 𝑙 = 𝛼 ou 𝑙 = 𝛽: 

 𝑁: Valor Nocional, ou valor de face do contrato, expresso em unidades 

monetárias;  

 𝐹𝑖,𝑙: Valor do fluxo no instante de tempo 𝑡𝑖, expresso em unidades monetárias, 

da ponta 𝑙 do swap; 

 𝑉𝑖,𝑙: Valor presente em 𝑡 = 𝑡0 do fluxo 𝐹𝑖,𝑙, expresso em unidades monetárias, 

da ponta 𝑙 do swap;  

 𝑛: Número de fluxos do contrato;  

 𝑡𝑖: Vencimento do fluxo 𝑖 do contrato, expresso em anos; 

 𝑡0: Data de Valorização do contrato; 

 𝑇 = 𝑡𝑛: Vencimento do contrato, expresso em anos; 
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 𝑠 𝑡 : Spread, ou taxa ao ano paga pela proteção contratada negociada pelo 

mercado no instante de tempo t, expresso em %; 

 �̂� 𝑡 : Spread estimado pelo modelo no instante de tempo t, expresso em %; 

 𝐶: Taxa ao ano efetivamente paga pela proteção contratada, caso diferente de 

𝑠 𝑡0 , expresso em %; 

 𝑟 𝑡0, 𝑡 : Taxa de juros livre de risco ao ano negociada pelo mercado entre 𝑡0 e 

𝑡, expressa em %; caso 𝑡0 seja omitido, assume-se 𝑟 𝑡 = 𝑟 𝑡0, 𝑡 ; 

 𝑅: Taxa de recuperação do ativo subjacente em caso de evento de default, 

assumida independente do instante de tempo, expressa em %; 

 �̂�: Taxa de recuperação esperada do ativo subjacente em caso de evento de 

default, assumida independente do instante de tempo, expressa em %;  

 𝜂𝑙 𝑡 : Valor do prêmio (“Principal”) da ponta 𝑙 do swap no instante de tempo 𝑡, 

expresso em unidades monetárias; é igual à somatória dos valores presentes 

𝑉𝑖,𝑙, 𝑙 = 𝛼, β; 

 �̌�𝛼 𝑡 : Valor do prêmio (“Principal”) da ponta 𝛼 do swap no instante de tempo 𝑡, 

expresso em unidades monetárias, calculado a partir do cupom 𝐶 negociado; 

 Δ𝜂 𝑡 : Valor do prêmio do CDS no instante de tempo 𝑡, expresso em unidades 

monetárias; é igual a diferença entre 𝜂𝛼 𝑡  e 𝜂𝛽 𝑡 ; 

 𝑎 𝑡 : Juros acruados do CDS (“Accrual”) no instante de tempo 𝑡, expresso em 

unidades monetárias; 

 𝑘 𝑡 : Valor do prêmio do CDS incluindo juros acruados (prêmio “sujo” ou “Cash 

Amount”) no instante de tempo 𝑡, expresso em unidades monetárias; é igual a 

Δ𝜂 𝑡 − 𝑎 𝑡 ; 

 𝑝𝑑 𝑡 : Probabilidade de default obtida pelo modelo até o instante de tempo 𝑡, 

expressa em %; 
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 𝑝𝑠 𝑡 : Probabilidade de sobrevivência obtida pelo modelo até o instante de 

tempo 𝑡𝑖, expressa em %; 

 𝜏: Instante de tempo em que o default ocorre, expresso em anos. 

É assumido que eventos de default, taxas de juros de desconto e taxas de 

recuperação são mutuamente independentes. Num primeiro momento o modelo é 

derivado assumindo eventos de crédito nas datas dos fluxos, mas pode ser ajustado 

para ocorrência em intervalos contínuos entre os fluxos, assumindo que os juros 

acruados na perna 𝛼 serão pagos e a liquidação será pela taxa de recuperação mais 

juros acruados do ativo subjacente (preço sujo do ativo subjacente).  

A Figura 3-14 ilustra como decorre o processo de liquidação do Título e do CDS no 

caso de um evento de crédito ter ocorrido em 𝑡 = 𝜏. Os pagamentos dos juros do título 

e da perna 𝛼 do CDS ocorrem até esse momento, quando então, a partir do momento 

do default, o título é liquidado pelo valor de recuperação estabelecido 𝑅, a perna 𝛼 do 

CDS é liquidada pelo valor acruado de 𝐶 e a perna 𝛽 do CDS é liquidada pela diferença 

do valor de face e a taxa de recuperação 𝑁 1 − 𝑅 . 

 

Figura 3-14: Esquema de liquidação do hedge de um Título de Dívida com um Credit Default Swap em 
caso de default. 
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3.3.2. Modelo com 𝝀 Constante 

O caso em que o parâmetro 𝜆 é constante é o modelo em que grande parte das 

calculadoras de prêmios de CDS utilizadas pelo mercado se baseia (International 

Swaps and Derivatives Association s.d.) e é o modelo utilizado no presente trabalho. 

Análogo à uma curva de juros, cada ponto da curva representa a intensidade média 

de default esperada até as datas futuras; e as taxas a termo podem ser extraídas 

dessa curva. Sendo assim, temos que a probabilidade de sobrevivência em um 

instante de tempo 𝑡 é: 

𝑃 𝜏 > 𝑡 = 𝑝𝑠 𝑡 = 𝑒−𝜆𝑡. (3-9) 

E, portanto, a probabilidade de default é o complemento: 

𝑃 𝜏 < 𝑡 = 𝑝𝑑 𝑡 = 1 − 𝑒−𝜆𝑡. (3-10) 

A Figura 3-15 ilustra as curvas complementares de probabilidade de sobrevivência e 

de default acumuladas ao longo do tempo, do ponto de vista de 𝑡0, assumindo um 

parâmetro de intensidade aleatório 𝜆 = 0,05. 

 

Figura 3-15: Curvas das funções de sobrevivência e default ao longo do tempo. 

Sabendo que os contratos possuem fluxos de caixa ao longo da vida, conforme Figura 

3-16, para que o valuation da perna 𝛼 seja feito, tais fluxos devem ser ponderados 

pela probabilidade de que de fato existam, da ótica do avaliador no instante de tempo 

de avaliação (na partida).  
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Figura 3-16: Fluxos de caixa da ponta 𝜶 do CDS. 

Sendo assim, após a construção do fluxo pelo cupom 𝐶 do contrato (assumido na 

presente discussão como igual ao spread 𝑠 na data de negociação), cada pagamento 

deve ser ponderado pela probabilidade de sobrevivência 𝑝𝑠 𝑡𝑖 . 

Tabela 3-1: Fluxos de caixa da ponta α do CDS. 

i 𝑡𝑖 𝜆𝑖 𝑝𝑠 𝑡𝑖  𝑟 𝑡𝑖  𝐸[𝐹𝑖,𝛼] 𝐸[𝑉𝑖,𝛼] 

1 𝑡1 𝜆1 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡1 𝑟 𝑡1  𝑁𝐶𝑒−𝜆 𝑡1−𝑡0  𝑡1 − 𝑡0  𝑁𝐶𝑒−𝑟 𝑡1  𝑡1−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡1−𝑡0  𝑡1 − 𝑡0  

2 𝑡2 𝜆2 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡2 𝑟 𝑡2  𝑁𝐶𝑒−𝜆 𝑡2−𝑡0  𝑡2 − 𝑡1  𝑁𝐶𝑒−𝑟 𝑡2  𝑡2−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡2−𝑡0  𝑡2 − 𝑡1  
... ... ... ... ... ... ... 

n 𝑡𝑛 𝜆𝑛 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡𝑛  𝑟 𝑡𝑛  𝑁𝐶𝑒−𝜆 𝑡𝑛−𝑡0  𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1  𝑁𝐶𝑒−𝑟 𝑡𝑛  𝑡𝑛−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡𝑛−𝑡0  𝑡𝑛
− 𝑡𝑛−1  

Em que 𝐶 = 𝑠 𝑡0  neste caso ilustrativo (no caso real, 𝐶 = 0,01 ou 𝐶 = 0,05). Ou seja, 

cada fluxo pode ser dado pelo produto do valor de face pelo cupom e prazo 𝑁𝐶 𝑡𝑖 −

𝑡𝑖−1  caso não haja default. 

O valor presente da perna 𝛼 é, portanto, a somatória dos valores presentes dos fluxos: 

𝜂𝛼 𝑡0 = ∑𝐸[𝑉𝑖,𝛼]

𝑛

𝑖=1

= ∑𝑁𝐶𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0  𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 

𝑛

𝑖=1

. 

(3-11) 

O valor de face e cupom são independentes do instante de tempo, portanto podem 

ser tirados da somatória: 

𝜂𝛼 𝑡0 = 𝑁𝐶∑𝑒− 𝑟 𝑡𝑖 +𝜆  𝑡𝑖−𝑡0  𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 

𝑛

𝑖=1

. 

(3-12) 

A outra ponta do swap, chamada de ponta 𝛽, envolve fluxo de caixa somente em um 

evento de default, ou seja, caso o CDS seja ativado. Conforme discutido 

anteriormente, o ajuste do CDS pode ser financeiro ou físico caso seja ativado; no 

presente trabalho será considerado o ajuste financeiro a fim de ilustrar os resultados 

financeiros. Sendo assim, o ajuste financeiro da ponta 𝛽 no evento de default é igual 

𝐹1,𝛼 𝐹2,𝛼 𝐹3,𝛼 (...) 𝐹𝑖,𝛼 
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à diferença do valor de face do contrato para o valor de recuperação do ativo 

subjacente 𝑁 1 − 𝑅 . 

De forma a refletir a probabilidade de ocorrência desse ajuste, os fluxos devem ser 

ponderados pela probabilidade a termo (ou probabilidade condicional) de default. Ou 

seja, dado que não ocorreu um evento até 𝑡𝑖−1, a probabilidade que ocorra até 𝑡𝑖 é 

dada por: 

𝑝𝑑 𝑡𝑖 − 𝑝𝑑 𝑡𝑖−1 

𝑝𝑠 𝑡𝑖−1 
=

𝑝𝑑 𝑡𝑖 − 𝑝𝑑 𝑡𝑖−1 

1 − 𝑝𝑑 𝑡𝑖−1 
=

1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 − 1 + 𝑒−𝜆𝑡𝑖−1

1 − 1 + 𝑒−𝜆𝑡𝑖−1
= 

=
𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖

𝑒−𝜆𝑡𝑖−1
= 1 −

𝑒−𝜆𝑡𝑖

𝑒−𝜆𝑡𝑖−1
= 1 −

𝑝𝑠 𝑡𝑖 

𝑝𝑠 𝑡𝑖−1 
. 

Essa fórmula deve ser ajustada pela probabilidade de sobrevivência até 𝑡𝑖−1, de forma 

que a probabilidade resultante seja global, e não condicional: 

𝑃 𝜏 < 𝑡𝑖|𝜏 > 𝑡𝑖−1 = 𝑝𝑠 𝑡𝑖−1 (1 −
𝑝𝑠 𝑡𝑖 

𝑝𝑠 𝑡𝑖−1 
) = 𝑝𝑠 𝑡𝑖−1 − 𝑝𝑠 𝑡𝑖 . 

(3-13) 

Sendo assim, a probabilidade de default a termo condicional pode ser escrita: 

𝑃 𝜏 < 𝑡𝑖|𝜏 > 𝑡𝑖−1 = 𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 (1 −
𝑒−𝜆𝑡𝑖

𝑒−𝜆𝑡𝑖−1
) = 𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 . 

(3-14) 

Logo, ponderando o ajuste pela probabilidade de default a termo, temos que o valor 

esperado do fluxo 𝐹𝑖,𝛽 será dado por:  

𝐸[𝐹𝑖,𝛽] = 𝑁 1 − 𝑅  𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 . (3-15) 

Portanto o fluxo da perna de proteção fica conforme ilustrado na Tabela 3-2 abaixo. 

Tabela 3-2: Fluxos de caixa da perna β do CDS. 

i 𝑡𝑖  𝜆𝑖  𝑃 𝜏 < 𝑡𝑖|𝜏 > 𝑡𝑖−1  𝑟 𝑡𝑖  𝐸[𝐹𝑖,𝛽] 𝐸[𝑉𝑖,𝛽] 

1 𝑡1 𝜆1 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡0 − 𝑒−𝜆𝑡1  𝑟 𝑡1  𝑁 1 − 𝑅  𝑒−𝜆𝑡0 − 𝑒−𝜆𝑡1  𝑁 1 − 𝑅 𝑒−𝑟 𝑡1 𝑡1 𝑒−𝜆𝑡0 − 𝑒−𝜆𝑡1  

2 𝑡2 𝜆2 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡1 − 𝑒−𝜆𝑡2  𝑟 𝑡2  𝑁 1 − 𝑅  𝑒−𝜆𝑡1 − 𝑒−𝜆𝑡2  𝑁 1 − 𝑅 𝑒−𝑟 𝑡2 𝑡2 𝑒−𝜆𝑡1 − 𝑒−𝜆𝑡2  

... ... ... ... ... ... ... 

n 𝑡𝑛 𝜆𝑛 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡𝑛−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑛  𝑟 𝑡𝑛  𝑁 1 − 𝑅  𝑒−𝜆𝑡𝑛−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑛  𝑁 1 − 𝑅 𝑒−𝑟 𝑡𝑛 𝑡𝑛 𝑒−𝜆𝑡𝑛−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑛  
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O valor presente da perna β é a somatória dos valores presentes dos fluxos 

esperados:  

𝜂𝛽 𝑡0 = ∑𝐸[𝑉𝑖,𝛽]

𝑛

𝑖=1

= ∑𝑁 1 − 𝑅 𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0  𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 .

𝑛

𝑖=1

 

(3-16) 

O valor de face e a taxa de recuperação são aqui assumidos independentes do 

instante de tempo, portanto podem ser tirados da somatória. O prêmio da perna 𝛽 é, 

portanto:  

𝜂𝛽 𝑡0 = 𝑁 1 − 𝑅 ∑𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0  𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

. 
(3-17) 

Assim, o spread do Credit Default Swap é a taxa que iguala os prêmios das duas 

pernas do swap: 

Δ𝜂 𝑡0 = 0 → 𝜂𝛼 𝑡0 = 𝜂𝛽 𝑡0 . 

Podendo ser estimado como segue: 

𝑁�̂� 𝑡0 ∑𝑒− 𝑟 𝑡𝑖 +𝜆  𝑡𝑖−𝑡0  𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 

𝑛

𝑖=1

= 𝑁 1 − 𝑅 ∑ 𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0  𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

. 
(3-18) 

Reorganizando os termos, obtemos a fórmula para estimar o spread do CDS 

dado o parâmetro de intensidade 𝜆: 

 

�̂� 𝑡0 =
 1 − 𝑅 ∑ 𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0  𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 𝑛

𝑖=1

∑ 𝑒− 𝑟 𝑡𝑖 +𝜆  𝑡𝑖−𝑡0  𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 
𝑛
𝑖=1

. 
(3-19) 

Ou seja, para determinados 𝜆 e 𝑅, a equação (3-19 permite a estimação do spread de 

crédito. 

3.4. Outra Leitura do Spread do Credit Default Swap 

Uma outra forma de pensar o spread 𝑠 do CDS é como sendo uma taxa em excesso 

sobre um título livre de risco que o ativo subjacente tenha que pagar para refletir seu 

risco de inadimplência. Em outras palavras, por um argumento de não arbitragem, o 



42 
 

 

yield do título do emissor deve ser igual ao yield do título livre de risco para a mesma 

duration somado ao spread do CDS. 

Monta-se um portfólio de uma parte composto por uma posição comprada em um título 

financiado por um custo de funding 𝑟, somado a uma posição comprada em proteção 

de um CDS sobre esse mesmo título. A fim de simplificação, assume-se que o título 

negocia a par e que vence na mesma data que o CDS. Este portfolio está comprado 

em um risco de crédito do emissor e protegido pelo CDS comprado contra o vendedor 

de proteção. Assim, caso haja um evento de crédito ao longo da vida, o título detido 

será liquidado por uma taxa de recuperação 𝑅, que será a mesma utilizada para 

liquidar o CDS por 1 − 𝑅, resultando em uma preservação do valor nocional. Esse 

portfólio, portanto, não possui risco de crédito net, e não poderia, caso carregado até 

o vencimento, render mais (ou menos) do que a taxa de juros livre de risco, sob a 

condição de que haveria uma arbitragem possível.  

Isso se traduz em: 

 Rentabilidade do título: 𝑁𝑦 

 Custo do CDS: 𝑁𝑠 

 Custo de Financiamento (funding): 𝑁𝑟 

A rentabilidade ao ano desse portfolio é: 

𝑁𝑦 − 𝑁𝑠 = 𝑁 𝑦 − 𝑠 . (3-20) 

Dado que o portfólio não possui risco, seu retorno deve ser igual a taxa de juros livre 

de risco utilizada para funding:  

𝑁 𝑦 − 𝑠 = 𝑁𝑟. (3-21) 

Portanto, o spread do CDS sob a ótica de não arbitragem contra o ativo subjacente 

deve ser igual a: 

𝑠 = 𝑦 − 𝑟. (3-22) 
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A métrica 𝑠 é chamada de Z-Spread de um título, ou seja, o quanto ele negocia acima 

da taxa de juros livre de risco. É uma proxy do que seria o spread do CDS por não 

arbitragem. 

A métrica 𝑠 − 𝑍𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝑠 −  𝑦 − 𝑟  é chamada de basis de um título, e indica o quanto 

o CDS está negociando fora da arbitragem. Há duas possibilidades:  

 Para um basis negativo, um investidor poderia simultaneamente comprar um 

CDS e um título do mesmo emissor, financiado por uma taxa de juros livre de 

risco, ganhando o diferencial entre as taxas ao longo do tempo. 

 Para um basis positivo, um investidor poderia simultaneamente vender um CDS 

e um título do mesmo emissor, aplicando o financeiro da venda do título em 

uma taxa de juros livre de risco e ganhando esse diferencial ao longo do tempo 

(subtraído o custo de aluguel, ou repo, do título). 

Na prática, por assimetrias e efeitos de liquidez do mercado, o Z-Spread e o basis 

raramente são iguais ao spread do CDS e a zero, respectivamente. Além disso, o 

trabalho para se remunerar com essas arbitragens envolve carregar posições 

suficientemente grandes por longos períodos de tempo, o que pode ser inviável. 

Custos de funding diferentes da taxa de juros livre de risco e custos de transação 

podem deixar as arbitragens economicamente inviáveis. Outros fatores que dificultam 

a arbitragem são: o descasamento de prazo que normalmente existe entre o 

vencimento do CDS e o vencimento do título; títulos negociando fora do par; e riscos 

de reinvestimento dos cupons. 

Traders normalmente estudam essas e outras métricas dos títulos quando vão tomar 

decisões de investimento. Vendedores estruturais de proteção e estruturadores de 

notas sintéticas (Credit Linked Notes) observam normalmente o basis para buscar 

operações mais atraentes para seus clientes (basis positivo).  

3.5. Estimando a Probabilidade de Default 

Parte fundamental da estimativa do spread justo de um CDS com um modelo de 

intensidade é a estimativa das probabilidades de default neutras ao risco associadas 
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aos fluxos. Mais do que calcular as probabilidades diretamente para cada data, a 

estimativa normalmente extrai a taxa de intensidade média dado um conjunto de 

parâmetros do estimador, que permite, então, o cômputo das probabilidades. A 

estimativa normalmente utiliza yields de títulos negociados do mesmo emissor, ou 

ainda spreads de CDS de outros prazos ou moedas. 

Como Hull e White (2000) definem, assumindo dois títulos similares, sem cupons 

(zero-coupon), um livre de risco de crédito e outro com risco, a razão pelo qual o 

segundo negociará com desconto é a perda esperada a valor presente atribuída pelos 

investidores: 

𝐺 𝜃0 − 𝐵 𝜃0 . 

Sendo assim, é possível utilizar hipóteses sobre a taxa de recuperação, bem como 

yields de títulos negociados em diferentes vértices da curva a termo do emissor, para 

estimar a probabilidade de default. No limite, na ausência de instrumentos para fazer 

essa inferência, um investidor pode utilizar títulos de empresas similares no mesmo 

setor como proxy. Logo, assumindo um valor de face do título de 1 e 𝜃0 = 0, a 

probabilidade pode ser estimada por: 

 1 − �̂� 𝑝𝑑 𝜏 𝑒
−𝑟 𝜏  𝜏−𝜃0 = 𝐺 𝜃0 − 𝐵 𝜃0 . 

(3-23) 

De forma que a probabilidade de default estimada com base num título do emissor e 

num título livre de risco com mesmo prazo e sem cupom (stripped ou zero-coupon) é: 

𝑝𝑑 𝜃, �̂� =
 𝐺 𝜃0 − 𝐵 𝜃0  𝑒

𝑟𝜃

 1 − �̂� 
. 

(3-24) 

De toda forma essa conta é simplificada, dado que normalmente os títulos tem fluxos 

de caixa, e a taxa de recuperação é diferente de zero. Normalmente o valor mais justo 

para esse parâmetro, levando em conta o que usualmente ocorre nos países quando 

há um evento de default, é o preço do título imediatamente após o evento somado aos 

juros acruados: 

�̂� = �̂� 𝜏 = 𝐸[𝐵 𝜏 + 𝐴 𝜏 ] (3-25) 

em que se assume 𝑅 independente de 𝜏. 
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Para generalizar a fórmula, considerando valor de face dos títulos como sendo 1 e 

que o default ocorra em uma data 𝜃𝑖, a perda a valor presente seria 

𝑒−𝑟 𝜃𝑖 𝜃𝑖[𝐸[𝐵 𝜃𝑖 ] − �̂� 𝜃𝑖 ]. 

Em que 𝐸[𝐵 𝜃𝑖 ] é o valor esperado do bond em 𝜃𝑖 imediatamente antes ao default. 

Atribui-se probabilidades de default à esses momentos 

𝑝𝑑 𝜏 ≤ 𝜃𝑖|𝜏 > 𝜃𝑖−1 𝑒
−𝑟 𝜃𝑖 𝜃𝑖[𝐸[𝐵 𝜃𝑖 ] − �̂� 𝜃𝑖 ]. 

Portanto: 

𝐺 𝜃0 − 𝐵 𝜃0 = ∑ 𝑝𝑑 𝜏 ≤ 𝜃𝑖|𝜏 > 𝜃𝑖−1 𝑒
−𝑟 𝜃𝑖 𝜃𝑖[𝐸[𝐵 𝜃𝑖 ] − �̂� 𝜃𝑖 ]

𝜃𝑛

𝜃𝑖=𝜃1

. 
(3-26) 

Isolando 𝑝𝑑 𝜏 ≤ 𝜃𝑛|𝜏 > 𝜃𝑛−1 , obtém-se uma fórmula genérica para probabilidade de 

default assumindo que perdas possam ocorrer discretamente ao longo da vida do 

título, i.e., instantes 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑛: 

𝑝𝑑 𝜏 ≤ 𝜃𝑛|𝜏 > 𝜃𝑛−1 =
𝐺 𝜃0 − 𝐵 𝜃0 − ∑ 𝑝𝑑 𝜏 ≤ 𝜃𝑖|𝜏 > 𝜃𝑖−1 𝑒

−𝑟 𝜃𝑖 𝜃𝑖[𝐸[𝐵 𝜃𝑖 ] − �̂� 𝜃𝑖 ]
𝜃𝑛−1
𝜃𝑖=𝑡1

𝑒−𝑟 𝜃𝑛 𝜃𝑛[𝑒[𝐵 𝜃𝑛 ] − �̂� 𝜃𝑛 ]
. (3-27) 

Conforme discussão anterior, assumindo uma probabilidade de default guiada pelo 

primeiro salto do processo de Poisson com intensidade 𝜆: 

𝑝𝑑 𝜏 ≤ 𝜃𝑛|𝜏 > 𝜃𝑛−1 =
𝐺 𝜃0 − 𝐵 𝜃0 − ∑ 𝜆 𝜃𝑖−1 𝑒

−𝜆 𝜃𝑖−1 𝜃𝑖−1 𝜃𝑖 − 𝜃𝑖−1  𝑒
−𝑟 𝜃𝑖 𝜃𝑖[𝐸[𝐵 𝜃𝑖 ] − �̂� 𝜃𝑖 ]

𝜃𝑛−1
𝜃𝑖=𝑡1

𝑒−𝑟 𝜃𝑛 𝜃𝑛[𝐸[𝐵 𝜃𝑛 ] − �̂� 𝜃𝑛 ]
. 

(3-28) 

Assumindo 𝜆 constante, pode-se obtê-lo numericamente substituindo 𝑝𝑑 𝜏 ≤ 𝜃𝑛|𝜏 >

𝜃𝑛−1  por 𝜆𝑒−𝜆𝜃𝑛−1 𝜃𝑛 − 𝜃𝑛−1 : 

𝜆𝑒−𝜆𝜃𝑛−1 𝜃𝑛 − 𝜃𝑛−1 =
𝐺 𝜃0 − 𝐵 𝜃0 − ∑ 𝜆𝑒−𝜆𝜃𝑖−1 𝜃𝑖 − 𝜃𝑖−1  𝑒

−𝑟 𝜃𝑖 𝜃𝑖[𝐸[𝐵 𝜃𝑖 ] − �̂� 𝜃𝑖 ]
𝜃𝑛
𝜃𝑖=𝜃1

𝑒−𝑟 𝜃𝑛 𝜃𝑛[𝐸[𝐵 𝜃𝑛 ] − �̂� 𝜃𝑛 ]
. 

(3-29) 

O valor de 𝐸[𝐵 𝜃𝑖 ] pode ser estimado basicamente pelo preço negociado hoje 

ajustado pelo carrego até a data 𝜃𝑖. 
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3.6. Impacto da Taxa de Recuperação 

Conforme discussão apresentada por Hull e White (2000), o único parâmetro do 

modelo para apreçamento do CDS que não é observável é a taxa de recuperação, 

dado que a probabilidade de default pode ser extraída dos yields dos títulos 

observados. A taxa de recuperação utilizada para estimar as probabilidades de default 

deve ser a mesma utilizada no modelo para apreçamento do CDS. 

Afim de padronizar o prêmio do CDS, o mercado estabelece taxas de recuperação 

esperadas padrões para cada emissor. Assim, todo investidor que fechar um CDS 

especifico, independentemente de sua visão a respeito do 𝑅 esperado, terá o mesmo 

prêmio (Cash Amount) na partida, dado um spread negociado. Isso facilita a 

padronização do mercado e permite que investidores tenham que pactuar menos 

parâmetros quando fecham uma nova operação.  

Por outro lado, se um investidor tem uma visão diferente da taxa de recuperação 

esperada, dado o spread de mercado, ele deve se atentar à qual probabilidade de 

default está operando contra qual seria a correta em sua visão. Essa diferença, 

obviamente, se traduz em spreads de CDS diferentes, de forma que um trader pode 

fechar uma posição especulativa esperando que haja um movimento de correção do 

preço. 

Uma boa proxy para valores de taxas de recuperação são os dados históricos de 

empresas similares em rating de crédito, tamanho e setores de atuação. No apêndice 

é apresentada uma discussão acerca de taxas de recuperação históricas com base 

em relatórios de agências de risco. 

3.7. Hipóteses de Independência 

Outro ponto citado por Hull e White (2000) em seu trabalho é acerca das hipóteses de 

independência. Em todos os momentos foi considerado que os parâmetros de taxas 

de juros, probabilidades de default e taxas de recuperação são independentes, porém 

na prática nem sempre isso é verdade.  
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Conforme exemplo dos autores, pode-se ter uma correlação entre taxas de juros altas 

e maiores probabilidade de default por conta de eventuais dificuldades enfrentadas 

por empresas nesse contexto. Um primeiro efeito desse caso é que se taxas de juros 

altas são correlacionadas com altas probabilidades de default, os também maiores 

fatores de desconto terão um efeito de baixar o spread do CDS. Já outro efeito 

existente é que maiores probabilidades de default tendem a se refletir em valores 

menores dos títulos, o que tende a aumentar o spread do CDS pelo fato da diferença 

do preço do ativo subjacente para o valor de face ser maior. Esses efeitos agem em 

direções opostas e tendem a se neutralizar em alguma escala.  

Deve se levar em conta, entretanto, que esses efeitos podem ter time-lags diferentes, 

ou seja, o momento em que taxas de juros ocorrem é predecessor ao momento em 

que o default pode ocorrer, de forma que a relação causal pode ser menor do que o 

esperado. De fato, os autores ainda citam um estudo da Moody’s Investor Service 

(2000) que traz estatísticas a respeito de eventos de crédito, e que reforça que as 

hipóteses de independência são razoáveis. Taxas de default são correlatas à variáveis 

macroeconômicas, e taxas de recuperação são positivamente correlacionadas com 

condições econômicas. A última conclusão que citam é que, por conta disso, pode 

haver uma correlação negativa entre taxas de recuperação e default, fato que levaria 

à uma alta dos spreads dos CDS. O efeito, porém, parece ser baixo, e é razoável que 

não seja levado em conta no modelo. 

No próximo capítulo será apresentado o contrato de Credit Default Swap em Reais 

que se deseja construir e a metodologia para aplicação do modelo sobre ele. 
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4. Metodologia 

No capítulo anterior foi derivado o modelo de intensidade para apreçamento de Credit 

Default Swaps. No presente capítulo serão apresentados os procedimentos práticos 

para obtenção da curva a termo de hazard rates a partir de inputs de mercado e 

métodos numéricos, com conseguinte aplicação para um contrato em Reais no Brasil. 

4.1. Passo a passo para aplicação do modelo de intensidade 

Conforme discussão anterior, o passo a passo para aplicação do modelo envolve os 

seguintes procedimentos: 

1. Definição do ativo sujeito a risco de crédito a ser protegido (“hedgeado”) 

a. Definição correta do credor (ou conglomerado do credor) e garantidores; 

b. Levantamento das características do ativo: prazo; cupom; calls e puts; 

fundos garantidores e outras garantias; jurisdição; etc; 

c. Levantamento dos eventos de crédito que seriam aplicáveis ao ativo e 

que deseja-se proteger (por exemplo, bankrupcy ou alteração de 

controle são eventos exclusivos de dívidas não soberanas, ao passo que 

moratória é mais característica de dívidas soberanas); 

2. Especificação do contrato 

a. Prazo de proteção; 

b. Volume; 

c. Eventos de crédito cobertos; 

d. Outras características conforme apresentado no capítulo anterior; 

3. Obtenção de relação de ativos negociados a mercado do emissor, ou 

derivativos de crédito com ativo subjacente atrelado ao emissor, com 
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características de eventos de crédito similares às desejadas, para 

obtenção do 𝝀 

a. Títulos/bonds 

b. Credit Default Swaps 

c. Total Return Swaps 

4. Extração de hazard rates implícitas nesses ativos e derivativos, de forma 

a construir uma curva a termo de probabilidades de default e 

sobrevivência 

5. Aplicação dessas probabilidades de default no fluxo do Credit Default 

Swap especificado 

6. (Opcional) Validação do spread obtido comparando-o com os inputs e 

emissores similares, e realizando back tests 

4.2. A padronização do cupom do CDS e o Cash Amount 

Os modelos de contratos padrões de CDS propostos pela ISDA, sejam eles 

soberanos, corporativos ou outros, normalmente seguem algumas convenções para 

que sejam facilmente negociados entre participantes de mercado sem o ônus da 

customização excessiva e conseguinte baixa liquidez por conta disso. A mais 

conhecida das padronizações talvez seja o cupom 𝐶 dos CDS. 

Os contratos negociam com cupons padronizados de 1% ao ano (100 basis points per 

year) ou 5% ao ano (500 basis points per year) na ponta 𝛼 do swap. Isso quer dizer 

que se o spread do CDS é diferente do cupom, o swap tem prêmio e, portanto, tem 

um ajuste na partida (o Cash Amount 𝑘, que é a diferença a valor presente do fluxo 

da perna 𝛼 calculado a partir do cupom 𝐶, �̌�𝛼 𝑡 , contra o mesmo fluxo calculado pelo 

spread 𝑠, 𝜂𝛼 𝑡 . Além disso, a ponta 𝛼 negocia o preço “sujo”, ou seja, inclui os juros 

acruados desde o último pagamento de cupom (que são excluídos do Cash Amount): 

𝑘 𝑡 = 𝜂𝛽 𝑡 − �̌�𝛼 𝑡 − 𝑎 𝑡 = Δ�̌� 𝑡 − 𝑎 𝑡  (4-1) 
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em que, a partir de (3-11) e (3-17), temos: 

�̌�𝛼 𝑡0 = ∑𝑁𝐶𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0  𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 

𝑛

𝑖=1

 (4-2) 

𝜂𝛽 𝑡0 = ∑𝑁 1 − 𝑅 𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0  𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

= ∑𝑁𝑠𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0  𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 

𝑛

𝑖=1

 (4-3) 

logo: 

Δ�̌� 𝑡0 = 𝜂
𝛽
− �̌�

𝛼
= ∑𝑁𝑠𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0  𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 

𝑛

𝑖=1

− ∑𝑁𝐶𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0  𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 

𝑛

𝑖=1

. (4-4) 

Simplificando: 

Δ�̌� 𝑡0 = 𝑁 𝑠 − 𝐶 ∑𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0  𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 

𝑛

𝑖=1

 (4-5) 

e portanto: 

𝑘 𝑡0 = 𝑁 𝑠 − 𝐶 ∑𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0  𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 − 𝑎 𝑡0 

𝑛

𝑖=1

 (4-6) 

Sendo assim, dadas as definições anteriormente feitas, é possível calcular o Cash 

Amount 𝑘 𝑡  a partir da equação ((4-6) 

4.3. Extraindo hazard rates a partir de spreads de CDS 

A primeira forma de extração dos parâmetros de intensidade, ou hazard rates, para 

aplicação ao modelo é através dos spreads de CDS já negociados a mercado. A 

obtenção é simples e confiável a medida que o fluxo do CDS normalmente é 

padronizado e o seu spread conhecido por várias fontes com razoável liquidez. 

Essa forma parte da equação (3-19) derivada do capítulo 3: 

�̂� 𝑡𝑖 =
 1 − 𝑅 ∑ 𝑒−𝑟 𝑡𝑖  𝑡𝑖−𝑡0  𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 𝑛

𝑖
∑ 𝑒− 𝑟 𝑡𝑖 +𝜆  𝑡𝑖−𝑡0  𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 

𝑛
𝑖

. (4-7) 
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A Tabela 4-1 mostra os 𝑛 fluxos da ponta 𝛼 do CDS, com suas datas e valores pré-

fixados pelo cupom 𝐶: 

Tabela 4-1: Fluxo da perna 𝜶 do CDS pelo spread 𝒔 negociado a mercado. 

i 𝑡𝑖 𝜆𝑖 𝑝𝑠 𝑡𝑖  𝑟 𝑡𝑖  𝐸[𝐹𝑖,𝛼] 𝐸[𝑉𝑖,𝛼] 

1 𝑡1 𝜆1 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡1 𝑟 𝑡1  𝑁𝑠𝑒−𝜆 𝑡1−𝑡0  𝑡1 − 𝑡0  𝑁𝑠𝑒−𝑟 𝑡1  𝑡1−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡1−𝑡0  𝑡1 − 𝑡0  

2 𝑡2 𝜆2 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡2 𝑟 𝑡2  𝑁𝑠𝑒−𝜆 𝑡2−𝑡0  𝑡2 − 𝑡1  𝑁𝑠𝑒−𝑟 𝑡2  𝑡2−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡2−𝑡0  𝑡2 − 𝑡1  
... ... ... ... ... ... ... 

n 𝑡𝑛 𝜆𝑛 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡𝑛 𝑟 𝑡𝑛  𝑁𝑠𝑒−𝜆 𝑡𝑛−𝑡0  𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1  𝑁𝑠𝑒−𝑟 𝑡𝑛  𝑡𝑛−𝑡0 𝑒−𝜆 𝑡𝑛−𝑡0  𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1  

Possuindo uma estimativa confiável da taxa de recuperação 𝑅 da ponta 𝛽 do CDS, é 

possível projetar os fluxos ponderados pelas probabilidades de ocorrência, tal qual a 

Tabela 4-2 ilustra abaixo: 

Tabela 4-2: Fluxo da perna 𝜷 do CDS. 

i 𝑡𝑖  𝜆𝑖  𝑃 𝜏 < 𝑡𝑖|𝜏 > 𝑡𝑖−1  𝑟 𝑡𝑖  𝐸[𝐹𝑖,𝛽] 𝐸[𝑉𝑖,𝛽] 

1 𝑡1 𝜆1 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡0 − 𝑒−𝜆𝑡1 𝑟 𝑡1  𝑁 1 − �̂�  𝑒−𝜆𝑡0 − 𝑒−𝜆𝑡1  𝑁 1 − �̂� 𝑒−𝑟 𝑡1  𝑡1−𝑡0  𝑒−𝜆𝑡0 − 𝑒−𝜆𝑡1  

2 𝑡2 𝜆2 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡1 − 𝑒−𝜆𝑡2 𝑟 𝑡2  𝑁 1 − �̂�  𝑒−𝜆𝑡1 − 𝑒−𝜆𝑡2  𝑁 1 − �̂� 𝑒−𝑟 𝑡2  𝑡2−𝑡0  𝑒−𝜆𝑡1 − 𝑒−𝜆𝑡2  

... ... ... ... ... ... ... 

n 𝑡𝑛 𝜆𝑛 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡𝑛−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑛  𝑟 𝑡𝑛  𝑁 1 − �̂�  𝑒−𝜆𝑡𝑛−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑛  𝑁 1 − �̂� 𝑒−𝑟 𝑡𝑛  𝑡𝑛−𝑡0  𝑒−𝜆𝑡𝑛−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑛  

É possível calcular numericamente o valor implícito médio de 𝜆 igualando o valor 

presente esperado das duas pontas: 

∑𝐸[𝑉𝑖,𝛼]

𝑛

𝑖=1

= ∑𝐸[𝑉𝑖,𝛽]

𝑛

𝑖=1

. (4-8) 

Dessa forma, a partir da equação (4-8), é possível extrair o parâmetro 𝜆 implícito no 

preço do CDS uma vez conhecido seu spread 𝑠 em 𝑡0 e a taxa de recuperação 

convencionada �̂�. 
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4.4. Extraindo hazard rates a partir de preços de bonds 

O procedimento para extração das hazard rates através de bonds é similar ao 

procedimento para extração através de spreads de CDS. Construindo o fluxo de caixa 

do ativo junto ao fluxo de caixa de funding, obtém-se um CDS sintético, do qual é 

possível extrair as probabilidades de default implícitas.  

O fluxo do bond é composto basicamente por pagamentos de cupom 𝑐 periódicos e 

principal no vencimento, contra um desembolso a valor presente igual ao preço “limpo” 

mais juros acruados, tal qual a Figura 4-1: 

  

Figura 4-1: Fluxo de caixa de um bond. 

Por outro lado, o financiamento (funding) do bond é assumido feito através de uma 

taxa pós-fixada livre de risco de mesma frequência de pagamento (por exemplo: Libor 

– London Interbank Offering Rate), que pode ser trocada em um swap por uma taxa 

fixa média. A Figura 4-2 ilustra o esquema: 

 

Figura 4-2: Esquematização do investimento no bond. 

Investidor Funding Bond 

$ 

Libor Fluxo 

$ 

Libor Taxa Fixa 

Swap 

𝐵 𝑡0 + 𝐴 𝑡0  

𝑐 𝑐 

1 + 𝑐 

… 
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Assumindo reinvestimento dos n cupons no próprio bond, sem risco de variação do 

preço, o valor presente de um bond com base no yield negociado em 𝑡0 é: 

𝐵 𝑡0 = ∑
𝑐

 1 + 𝑦 𝑡0  
 𝑡𝑖−𝑡0 

𝑛−1

𝑖=1

+
1 + 𝑐

 1 + 𝑦 𝑡0  
 𝑡𝑛−𝑡0 

. (4-9) 

A taxa de desconto utilizada na equação acima, o yield 𝑦 𝑡0 , é obtida implicitamente 

pelo fluxo do bond e pelo preço sem os juros acruados. Dessa forma essa taxa embute 

risco de crédito, e só converge para a taxa de juros livre de risco à medida que o risco 

de crédito implícito for menor.  

Ocorre que a cada momento de tempo existe uma probabilidade de que o ativo sofra 

um evento de default com aceleração do pagamento, e assim o investidor incorra 

numa perda equivalente ao principal menos a taxa de recuperação, também 

conhecido como Loss Given Default (LGD). Nessa modelagem, assumindo que esses 

eventos possam ocorrer somente nas datas discretas de pagamento de cupom, temos 

que: 

𝐵 𝑡0 = ∑
𝐸[𝑐]

 1 + 𝑟 𝑡𝑖   𝑡𝑖−𝑡0 

𝑛−1

𝑖=1

+
𝐸[1 + 𝑐]

 1 + 𝑟 𝑡𝑛  
 𝑡𝑛−𝑡0 

. (4-10) 

Para cada data discreta pode haver um default com probabilidade a termo 𝑝𝑡 𝒕𝒊 =

𝑷 𝜏 < 𝑡𝑖|𝜏 > 𝑡𝑖−1  em que o investidor recebe a taxa de recuperação de volta, ou pode 

não haver default e investidor recebe o fluxo: 

  

 

 

𝑡0

Sobrevive

Sobrevive

Sobrevive

Default

Default

Default

(1-𝑝𝑡 𝑡1 ) 

𝑝𝑡 𝑡1  

Fluxo 1 

Fluxo 2 

Fluxo 3 

(...) 

(1-𝑝𝑡 𝑡2 ) 

𝑝𝑡 𝑡2  

(1-𝑝𝑡 𝑡3 ) 

𝑝𝑡 𝑡3  
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Sendo assim, a probabilidade do n-ésimo fluxo ocorrer pode ser aproximada a partir 

do produto dos complementos das probabilidades de default a termo: 

𝑝𝑠 𝑡𝑛 =̃ ∏[1 − 𝑃 𝜏 < 𝑡𝑖|𝜏 > 𝑡𝑖−1 ].

𝑛

𝑖=1

 (4-11) 

E a probabilidade de default no 𝑛-ésimo fluxo é: 

𝑝𝑑 𝑡𝑛 = 𝑝𝑡 𝑡𝑛 𝑝𝑠 𝑡𝑛−1 =̃ 𝑃 𝜏 < 𝑡𝑛|𝜏 > 𝑡𝑛−1 ∏[1 − 𝑃 𝜏 < 𝑡𝑖|𝜏 > 𝑡𝑖−1 ]

𝑛−1

𝑖=1

. (4-12) 

A probabilidade de default a termo é igual a densidade de probabilidade de default na 

data, que pode ser calculada para datas discretas pela diferença das probabilidades 

de sobrevivência na data e na data imediatamente anterior: 

𝑝𝑡 𝑡𝑖 = 𝑃 𝜏 < 𝑡𝑖|𝜏 > 𝑡𝑖−1 = 𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖. 

Dessa forma, temos que o valor do bond pode ser escrito com base nas probabilidades 

de default a termo: 

𝐵 𝑡0 = ∑
𝑝𝑠 𝑡𝑖 𝑐𝑖 + 𝑝𝑠 𝑡𝑖−1 𝑝𝑡 𝑡𝑖 𝑅 1 + 𝑐𝑖 

 1 + 𝑟 𝑡𝑖  
 𝑡𝑖−𝑡0 

𝑛−1

𝑖=1

+
𝑝𝑠 𝑡𝑛  1 + 𝑐𝑛 + 𝑝𝑠 𝑡𝑛−1 𝑝𝑡 𝑡𝑛 𝑅 1 + 𝑐𝑛 

 1 + 𝑟 𝑡𝑛  
 𝑡𝑛−𝑡0 

. (4-13) 

E, portanto, a equação (4-13) pode ser reescrita: 

𝐵 𝑡0 = ∑
𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0 𝑐𝑖 + 𝑒−𝜆 𝑡𝑖−1−𝑡0  𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 𝑅 1 + 𝑐𝑖 

 1 + 𝑟 𝑡𝑖  
 𝑡𝑖−𝑡0 

𝑛−1

𝑖=1

+
𝑒−𝜆 𝑡𝑛−𝑡0  1 + 𝑐𝑛 + 𝑒−𝜆 𝑡𝑛−1−𝑡0  𝑒−𝜆𝑡𝑛−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑛 𝑅 1 + 𝑐𝑛 

 1 + 𝑟 𝑡𝑛  
 𝑡𝑛−𝑡0 

. 

(4-14) 

Dessa forma, a partir da equação (4-14), é possível extrair o parâmetro 𝜆 implícito no 

preço do bond uma vez conhecido seu preço 𝐵 𝑡0  em 𝑡0. 
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4.5. Aplicando o modelo ao contrato em Reais com as hazard rates extraídas 

Possuindo a curva termo de intensidades de default obtidas a partir dos preços de 

bonds e CDS, é possível construir a curva a termo de probabilidades de default e 

então apreçar qualquer instrumento que tenha seu payout como função do risco de 

crédito da entidade de referência. 

Analogamente ao contrato em Dólares, a ponta α do swap terá fluxo pré-fixado 

conforme especificação do contrato. Sendo 𝛹   uma função que calcula o fator de 

dias entre duas datas na convenção exponencial 252 (exp252),  a Tabela 4-3 ilustra 

os fluxos: 

Tabela 4-3: Fluxo da perna α do CDS em Reais pelo spread s negociado a mercado. 

i 𝑡𝑖  𝜆𝑖  𝑝𝑠 𝑡𝑖  𝑟 𝑡𝑖  𝐸[𝐹𝑖,𝛼] 𝐸[𝑉𝑖,𝛼] 

1 𝑡1 𝜆1 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡1  𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡1  𝑁[ 1 + 𝑠𝐵𝑅𝐿 
ψ 𝑡0,𝑡1 − 1]𝑒−𝜆 𝑡1−𝑡0  𝑁[ 1 + 𝑠𝐵𝑅𝐿 

Ψ 𝑡0,𝑡1 − 1]𝑒−𝜆 𝑡1−𝑡0 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡1  
Ψ t0,𝑡1 

 

2 𝑡2 𝜆2

= 𝜆 
𝑒−𝜆𝑡2  𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡2  𝑁[ 1 + 𝑠𝐵𝑅𝐿 

Ψ 𝑡1,𝑡2 − 1]𝑒−𝜆 𝑡2−𝑡0  𝑁[ 1 + 𝑠𝐵𝑅𝐿 
Ψ 𝑡1,𝑡2 − 1]𝑒−𝜆 𝑡2−𝑡0 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡2  
Ψ t0,𝑡2 

 

... ... ... ... ... ... ... 

n 𝑡𝑛 𝜆𝑛

= 𝜆 
𝑒−𝜆𝑡𝑛  𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑛  𝑁[ 1 + 𝑠𝐵𝑅𝐿 

Ψ 𝑡𝑛−1,𝑡𝑛 − 1]𝑒−𝜆 𝑡𝑛−𝑡0  𝑁[ 1 + 𝑠𝐵𝑅𝐿 
Ψ 𝑡𝑛−1,𝑡𝑛 − 1]𝑒−𝜆 𝑡𝑛−𝑡0 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑛  
Ψ t0,𝑡𝑛 

 

O valor presente resultante dessa perna é: 

𝜂𝛼 𝑡0 = ∑
𝑁[ 1 + 𝑠 Ψ 𝑡𝑖−1,𝑡𝑖 − 1]𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑖  
Ψ t0,𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

. (4-15) 
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A ponta 𝛽 do swap também será análoga ao contrato em Dólares, e terá fluxo 

esperado: 

Tabela 4-4: Fluxo da perna β do CDS em Reais. 

i 𝑡𝑖  𝜆𝑖  𝑃 𝜏 < 𝑡𝑖|𝜏 > 𝑡𝑖−1  𝑟 𝑡𝑖  𝐸[𝐹𝑖,𝛽] 𝐸[𝑉𝑖,𝛽] 

1 𝑡1 𝜆1 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡0 − 𝑒−𝜆𝑡1 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡1  𝑁 1 − �̂�  𝑒−𝜆𝑡0 − 𝑒−𝜆𝑡1  𝑁 1 − �̂�  𝑒−𝜆𝑡0 − 𝑒−𝜆𝑡1 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡1  
Ψ t0,𝑡1 

 

2 𝑡2 𝜆2 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡1 − 𝑒−𝜆𝑡2 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡2  𝑁 1 − �̂�  𝑒−𝜆𝑡1 − 𝑒−𝜆𝑡2  𝑁 1 − �̂�  𝑒−𝜆𝑡1 − 𝑒−𝜆𝑡2 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡2  
Ψ t0,𝑡2 

 

... ... ... ... ... ... ... 

n 𝑡𝑛 𝜆𝑛 = 𝜆 𝑒−𝜆𝑡𝑛−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑛  𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑛  𝑁 1 − �̂�  𝑒−𝜆𝑡𝑛−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑛  𝑁 1 − �̂�  𝑒−𝜆𝑡𝑛−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑛 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑛  
Ψ t0,𝑡𝑛 

 

O valor presente esperado dessa perna é: 

𝜂𝛽 𝑡0 = ∑
𝑁 1 − �̂�  𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑖  
Ψ t0,𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

. (4-16) 

Portanto o spread 𝑠𝐵𝑅𝐿 em Reais é obtido implicitamente igualando o NPV das duas 

pernas: 

𝜂𝛼 𝑡0 = 𝜂𝛽 𝑡0  

∑
𝑁[ 1 + 𝑠 Ψ 𝑡𝑖−1,𝑡𝑖 − 1]𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑖  
Ψ t0,𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

= ∑
𝑁 1 − �̂�  𝑒−𝜆𝑡𝑖−1 − 𝑒−𝜆𝑡𝑖 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑖  
Ψ t0,𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

 

O Cash Amount resultante do CDS assumindo a convenção estipulada no contrato de 

negociação com cupom padrão 𝐶 é obtido: 

𝑘 𝑡0 = 𝜂𝛽 𝑡0 − �̆�𝛼 𝑡0 − 𝑎 𝑡0 = Δ�̆� 𝑡0 − 𝑎 𝑡0  (4-17) 

Em que 𝜂𝛽 𝑡0  é obtido conforme derivação acima e �̆�𝛼 𝑡0  é o valor presente da ponta 

α do swap calculada com o cupom 𝐶: 

�̆�𝛼 𝑡0 = ∑
𝑁[ 1 + 𝐶 Ψ 𝑡𝑖−1,𝑡𝑖 − 1]𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑖  
Ψ t0,𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

. (4-18) 
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Logo: 

Δ�̆� 𝑡0 = ∑
𝑁[ 1 + 𝑠𝐵𝑅𝐿 

Ψ 𝑡𝑖−1,𝑡𝑖 − 1]𝑒−𝜆𝑡𝑖

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑖  
Ψ t0,𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

− ∑
𝑁[ 1 + 𝐶 Ψ 𝑡𝑖−1,𝑡𝑖 − 1]𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑖  
Ψ t0,𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

. (4-19) 

Simplificando: 

Δ�̆� 𝑡0 = 𝑁∑
[ 1 + 𝑠𝐵𝑅𝐿 

Ψ 𝑡𝑖−1,𝑡𝑖 −  1 + 𝐶 Ψ 𝑡𝑖−1,𝑡𝑖 ]𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑖  
Ψ t0,𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

. (4-20) 

E, portanto, o Cash Amount de um CDS em Reais é: 

𝑘 𝑡0 = 𝑁∑
[ 1 + 𝑠𝐵𝑅𝐿 

Ψ 𝑡𝑖−1,𝑡𝑖 −  1 + 𝐶 Ψ 𝑡𝑖−1,𝑡𝑖 ]𝑒−𝜆 𝑡𝑖−𝑡0 

 1 + 𝑟𝐵𝑅𝐿 𝑡𝑖  
Ψ t0,𝑡𝑖 

𝑛

𝑖=1

− 𝑎 𝑡0 . (4-21) 

4.6. Ajustes do Modelo ao Caso Real 

Além da padronização do cupom discutida nos itens anteriores desta seção, os 

contratos de CDS seguem outras padronizações afim de facilitar sua negociação. O 

modelo padrão da ISDA (International Swaps and Derivatives Association s.d.) segue 

convenções definidas na documentação do ISDA Master Agreement (International 

Swaps and Derivatives Association s.d.) e na ISDA Credit Derivatives Physical 

Settlement Matrix (International Swaps and Derivatives Association 2016), matriz essa 

de definições periodicamente atualizada em conformidade com os últimos 

desenvolvimentos do mercado e com a documentação.  

De acordo com a localização do ativo subjacente do CDS, bem como tipo e 

subordinação, algumas convenções são diferentes. Abaixo, seguem algumas que são 

mais aplicáveis em geral: 
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Tabela 4-5: Algumas definições padrões para CDS lastreados a emissões corporativas ou financeiras. 

Corporativos 

Business Days USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD… 

Fixed Rate Payer Payment Dates 

Frequency 

Trimestral 

Deliverable Obligation Category Bond or Loan 

Settlement Method Auction Settlement 

Conditions to Settlement Notice of Publicly Available Information 

Applicable 

Credit Events Bankruptcy 

Failure to Pay 

Restructuring 

Obligation Acceleration 

Repudiation/Moratorium 

Fallback Settlement Method Physical Settlement 

 

Tabela 4-6: Algumas definições padrões para CDS lastreados a emissões soberanas. 

Soberanos 

Business Days USD, EUR, GBP, JPY, CAD… 

Fixed Rate Payer Payment Dates 

Frequency 

Trimestral 

Obligation Category Bond 

Settlement Method Auction Settlement 

Conditions to Settlement Notice of Publicly Available Information 

Applicable 

Credit Events Failure to Pay 

Restructuring 

Obligation Acceleration 

Repudiation/Moratorium 

Fallback Settlement Method Physical Settlement 

Em que: Business Days se refere aos ajustes de dias úteis aplicáveis ao fluxo de um 

contrato; Fixed Rate Payer Payment Dates Frequency é a frequência de pagamentos 

do cupom por ano da parte compradora de proteção à parte vendedora de proteção; 
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Obligation Category é o tipo de ativo subjacente que a proteção é exercida sobre; 

Settlement Method é a forma que a liquidação do contrato é feita na ocorrência de um 

evento de crédito; Conditions to Settlement são condições necessárias para que a 

liquidação seja feita na ocorrência de um evento de crédito; Credit Events são os tipos 

de eventos de crédito aplicáveis ao contrato em questão; Fallback Settlement Method 

é a forma de liquidação alternativa caso a primeira forma não seja possível.  

Importante ressaltar que não foram listadas acima todas as convenções da ISDA 

Matrix, somente as mais relevantes do ponto de vista deste trabalho. Além disso, 

ressalta-se que nem todos os contratos seguem os mesmos padrões listados acima, 

de forma que é fundamental que as especificações sejam entendidas antes de um 

novo trade ser feito. 

O modelo do caso real também possui vencimentos padrões para os CDS on the run 

(termo para definir qual o vencimento vigente em uma determinada data para 

contratos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, etc). A convenção padrão incluía 

vencimentos trimestrais, nas datas padrões dos fluxos de pagamento (IMM Dates): 20 

de março, 20 De junho, 20 de setembro e 20 de dezembro dos anos subsequentes. A 

partir de outubro de 2015, a ISDA propôs uma nova padronização após consulta com 

participantes do mercado, que define os vencimentos somente em junho e dezembro 

de cada ano (a mudança do vencimento on the run ocorre em março e setembro, para 

junho e dezembro, respectivamente). A tabela abaixo ilustra a mudança do antigo para 

o novo padrão: 

Tabela 4-7: Tabela de vencimentos pelos padrões da ISDA. 

Data do Trade Prazo Meses dos Fluxos Data de Vencimento 
On the Run Antiga 

Data de Vencimento 
On the Run Nova 

10 de Janeiro de 
2017 

5 Anos Março, Junho, Setembro, 
Dezembro 

20 de Março de 2022 20 de Dezembro de 
2021 

10 de Janeiro de 
2017 

4 Anos Março, Junho, Setembro, 
Dezembro 

20 de Março de 2021 20 de Dezembro de 
2020 

10 de Janeiro de 
2017 

1 Ano Março, Junho, Setembro, 
Dezembro 

20 de Março de 2018 20 de Dezembro de 
2017 

15 de Março de 
2017 

5 Anos Março, Junho, Setembro, 
Dezembro 

20 de Março de 2022 20 de Dezembro de 
2021 

22 de Março de 
2017 

5 Anos Março, Junho, Setembro, 
Dezembro 

20 de Junho de 2022 20 de Junho de 2022 

22 de Junho de 
2017 

5 Anos Março, Junho, Setembro, 
Dezembro 

20 de Setembro de 
2022 

20 de Junho de 2022 

22 de Setembro de 
2017 

5 Anos Março, Junho, Setembro, 
Dezembro 

20 de Dezembro de 
2022 

20 de Dezembro de 
2022 

22 de Dezembro de 
2017 

5 Anos Março, Junho, Setembro, 
Dezembro 

20 de Março de 2023 20 de Dezembro de 
2022 
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Essa mudança, obviamente, não impediu que participantes ainda fixem seus 

vencimentos da forma que bem entenderem, porém foi bem recebida e adotada dado 

que segue o mesmo padrão dos índices de crédito, contratos com mais liquidez. Além 

disso, de acordo com feedback dado pelos participantes (International Swaps and 

Derivatives Association 2015), a mudança permitiria que: custos de capital fossem 

reduzidos, melhorando viabilidade; netting de posições fossem mais factíveis, 

permitindo melhor eficiência na alocação de margem ao combinar mais de um trade 

com mesmas características; clearing (registro de operações em centrais de clearing, 

bolsas por exemplo) de posições fosse estimulado, aumentando participação de 

compradores; a estrutura do mercado fosse melhorada (alinhando vencimentos de 

single names com índices); liquidez fosse melhorada por haver menos vencimentos 

disponíveis, melhorando participação e transparência. 

As datas dos fluxos de pagamento dos contratos, pelo padrão da ISDA, são sempre 

sujeitas a ajustes, caso não sejam dias úteis, para o dia imediatamente posterior 

(following adjustment). As datas de capitalização dos juros também são ajustadas por 

essa convenção, com exceção do vencimento do contrato que não é ajustado. O 

padrão de contagem dos dias é o chamado act/360, que considera o número de dias 

corridos entre duas datas por um ano de 360 dias (capitalização linear). 

Os ajustes de feriados dependem da moeda de negociação do contrato, sendo as 

mais comuns: EUR (Londres, Nova Iorque e TARGET [Trans-European Automated 

Real-time Gross Settlement Express Transfer, sistema de pagamentos da zona do 

Euro]); GBP (Londres); CHF (Londres e Zurique); USD (Londres e Nova Iorque); JPY 

(Londres e Tóquio); CAD (Londres, Nova Iorque e Toronto). 

A Tabela 4-8 ilustra um exemplo de apreçamento de um CDS com cupom de 100 

basis points e fluxos padrões: 

Tabela 4-8: Exemplo de fluxos de um CDS de 1 ano com intensidade 𝝀 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟒𝟐, negociado em 
12/Jun/2017 sobre valor nocional de 1.000.000,00, com taxa de recuperação esperada de 25%. 

i Data não 
Ajustada 

Data 
Ajustada 

Dias 
(Act) 

𝑝𝑠 𝑡𝑖  𝑟 𝑡𝑖  s 𝐶 𝐹𝑖,𝛼
𝑠  𝐸[𝑉𝑖,𝛼

𝑠 ] 𝐹𝑖,𝛼
𝐶  𝐸[𝑉𝑖,𝛼

𝐶 ] 

0 12/Jun/2017 12/Jun/2017 84         

1 20/Jun/2017 20/Jun/2017 92 99,8% 0,97% 3,3% 1% 8.516,72 8.501,62 2.555,56 2.551,03 

2 20/Set/2017 20/Set/2017 92 98,5% 1,24% 3,3% 1% 8.516,72 8.357,46 2.555,56 2.507,77 

3 20/Dez/2017 20/Dez/2017 91 97,1% 1,32% 3,3% 1% 8.424,15 8.125,08 2.527,78 2.438,04 

4 20/Mar/2018 20/Mar/2018 90 95,8% 1,35% 3,3% 1% 8.331,57 7.899,64 2.500,00 2.370,39 

5 20/Jun/2018 20/Jun/2018 92 94,5% 1,39% 3,3% 1% 8.516,72 7.933,29 2.555,56 2.380,49 

Total        40.817,10  12.247,72 
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Δ�̌� 𝑡0 = 𝜂
𝛽
− �̌�

𝛼
= 𝜂

𝛼
− �̌�

𝛼
= 40.817,10 − 12.247,72 = 28.569,38 

𝑎 𝑡0 = 1000000 ∗ 1% ∗
84

360
= 2.333,33 

𝑘 𝑡0 = 28.569,38 − 2.333,33 = 26.236,05 

Logo, em 12 de Junho de 2017, um comprador de proteção de 1 ano teria que pagar 

26.236,05 na partida, e 1% ao ano pelo restante da operação em fluxos trimestrais.  

Deve-se atentar ao sinal do prêmio, pois em alguns casos é o vendedor que paga o 

Cash Amount e o comprador que recebe. A Tabela 4-9 abaixo ilustra o sinal dos 

prêmios e quem é o pagador em cada caso, assumindo juros acruados zerados: 

Tabela 4-9: Sinal do Cash Amount em função do spread e do cupom. 

Spread 

(𝑠) 
Cupom 

(𝐶) 
Juros Acruados 

(𝑎𝑐) 
Sinal do Cash Amount (𝑘𝑐) Pagador do 

Cash Amount 

< 1% 1% 0 (-) Vendedor 

> 1% 1% 0 (+) Comprador 

< 5% 5% 0 (-) Vendedor 

> 5% 5% 0 (+) Comprador 

Alguns nomes são ainda negociados sob o padrão das ISDA Definitions de 2003 

paralelamente ao novo padrão de 2014. Isso ocorre pois algumas mudanças do novo 

padrão acabaram sendo punitivas (ou mais brandas) para alguns nomes, de forma 

que o padrão antigo ainda se mostra interessante. 

4.7. Ajuste do Modelo para o Caso Brasileiro 

Toda a discussão acima se baseia no modelo internacional de Credit Default Swaps 

padrão da ISDA, que é amplamente utilizado nos contratos negociados offshore em 

moedas fortes e deliverables (moedas que podem ser entregues nos mercados 

offshore, entre elas USD, EUR, GBP, JPY, entre outras). O Real brasileiro não se 

encaixa entre elas, haja visto que não é deliverable e possui liquidez bastante limitada 

ao mercado doméstico.  

Apesar de não ser deliverable e não ser uma moeda forte, ainda assim, teoricamente, 

seria possível um contrato em Reais offshore com ajustes em outra moeda. Nesse 
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caso uma curva offshore de juros em Reais seria utilizada, idealmente, e datas de 

fixings da moeda contra uma moeda de liquidação deveriam ser estabelecidas para 

cada fluxo de pagamento, bem como qual fonte de fixing seria utilizada. Contratos em 

Reais são tipicamente liquidados em Dólar pela PTAX do Banco Central, mas nada 

impede que a moeda seja Euros por uma combinação da PTAX de Dólar com um 

fixing em EUR (por ex WM/Reuters). 

Um dos focos do trabalho é discutir como seria uma possível implementação do 

modelo offshore para o caso onshore no Brasil, em Reais. Antes de estabelecer um 

padrão para um contrato local, vale mencionar que o mercado local deve seguir a 

Resolução no. 2.933 do Conselho Monetário Nacional, de 28 de fevereiro de 2002, 

que foi criada para regência do mercado de derivativos de crédito no Brasil.  

O primeiro artigo da Resolução 2.933 estabelece que as entidades autorizadas a 

operar derivativos de crédito devem ser instituições financeiras ou instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central: 

Esse artigo restringe, de certa forma, o desenvolvimento do mercado ao não conceder 

explicitamente autorização às seguradoras para assumirem posições receptoras de 

risco. 

A resolução ainda define outros conceitos fundamentais. Derivativos de crédito, pela 

definição, são “contratos em que as partes negociam o risco de crédito de operações, 

sem implicar, no ato da contratação, a transferência do ativo subjacente ás referidas 

operações”. Um contrato de Credit Default Swap se encaixaria nessa definição. Ainda, 

os ativos subjacentes são “créditos decorrentes de operações de empréstimo, 

financiamento ou de arrendamento mercantil, títulos de crédito, valores mobiliários, 

fianças, avais, derivativos de crédito e outros instrumentos e contratos financeiros ou 

comerciais sujeitos a risco de crédito, negociados e praticados no mercado 

Art. 1º Facultar às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil a realização de operações de derivativos de crédito, nas 

modalidades, formas e condições a serem por ele estabelecidas. 

Parágrafo 1º Somente podem atuar na qualidade de contraparte receptora do risco de 

crédito os bancos múltiplos, a Caixa Econômica Federal, os bancos comerciais, os 

bancos de investimento, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as 

sociedades de crédito imobiliário e as sociedades de arrendamento mercantil. 
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doméstico”, o que teoricamente permitiria que uma dívida securitizada, título privado, 

ou debênture fossem objeto do contrato. 

O segundo artigo da resolução 2.933 tem um outro efeito restritivo ao dizer que o risco 

de crédito deve ser detido pela contraparte transferidora de risco, exceto em casos de 

ativos negociados em mercados organizados com preços passíveis de verificação: 

 

O montante em posições permitido, ainda, não deve exceder o montante de crédito 

detido pela contraparte transferidora de risco, que também não pode ser cedido ou 

transferido durante a vigência do contrato, limitando a alavancagem financeira de risco 

de crédito através dos derivativos. Por fim, o artigo 4º estabelece a obrigatoriedade de 

registro das operações em entidades autorizadas pelo Banco Central. 

A circular complementar 3.106 do Banco Central, de 10 de abril de 2002, 

complementar à resolução 2.933, dispõe sobre a realização de operações de 

derivativos de crédito. Em seu 1º artigo, estabelece o CDS e o TRS como modalidades 

de derivativos de crédito passíveis de realização sob o escopo da resolução. Veda, 

ainda, a execução de tais operações por pessoas físicas ou jurídicas controladoras, 

coligadas ou controladas, e operações em outras moedas se não a do ativo 

subjacente.  

O artigo 3º permite que partes da operação utilizem as operações em escopo no 

cálculo do Patrimônio Líquido Exigido (PLE), o que abre espaço para gestão de capital 

através desses instrumentos por parte de bancos. Define que para efeito da efetiva 

Art. 2º O risco de crédito do ativo subjacente deve, necessariamente, ser detido pela 

contraparte transferidora do risco no momento da contratação, exceto quando se tratar 

de ativo subjacente regularmente negociado em mercados organizados e cuja formação 

de preço seja passível de verificação. 

Parágrafo 1º A contraparte transferidora do risco de crédito deve manter, na hipótese da 

existência em carteira do ativo subjacente, registros à disposição do Banco Central do 

Brasil que atestem a existência do risco do ativo subjacente quando da contratação do 

derivativo de crédito, observado que:  

I - o montante da transferência de risco está limitado ao valor do ativo subjacente; 

II - é vedada a cessão, alienação ou transferência, direta ou indireta, a qualquer título, do 

ativo subjacente, durante o prazo de vigência do contrato de derivativo de crédito a ele 

referenciado. 
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transferência do risco de crédito, as seguintes condições devam estar previstas: 

falência, concordata, liquidação judicial, reestruturação de passivos, mudança de 

controles, moratória, inadimplento, antecipação compulsória do pagamento do ativo 

subjacente e repúdio judicial. O artigo estipula, ainda, outras condições contratuais 

para que essa utilização seja possível. 

O artigo 6º obriga, adicionalmente, que sejam divulgadas notas explicativas às 

demonstrações financeiras da instituição sobre as operações de derivativos de crédito 

detidas por ela. Entre as informações divulgadas estão: política, objetivos e 

estratégias da instituição; volumes de risco de crédito recebido e transferido; efeito 

sobre o PLE; montante e características das operações de crédito transferidas e 

recebidas no período; e segregação por tipo (CDS e TRS). Ainda, a política e os 

procedimentos devem ser mantidos à disposição do Banco Central. 

Conforme discussão anterior, é importante ressaltar que por conta dessa 

regulamentação do Brasil, a especulação via short selling do CDS/TRS só é possível 

se existir uma contraparte detentora do risco de crédito do ativo subjacente. Essa 

contraparte não pode ceder o ativo durante a vigência da operação, e deve seguir as 

estipulações da resolução e da circular. A resolução e a circular foram concebidas e 

escritas com intuito prudencial, de deixar os instrumentos transparentes e o sistema 

robusto contra problemas com consequências sistêmicas para o sistema financeiro, 

porém criam, no geral, um layer adicional de dificuldade para as instituições 

negociarem esses contratos num mercado já subdesenvolvido de crédito local. 

Algumas aplicações dos CDS e TRS, bem como a própria especulação através deles, 

ficam limitadas, o que cinge de certa forma o desenvolvimento do mercado. 

Outro ponto de atenção com relação ao caso brasileiro é que a inexistência de uma 

entidade similar a ISDA para os contratos offshore diminui o incentivo aos 

participantes de montar posições nesse mercado. Isso ocorre pela antecipação pelos 

participantes da possível dificuldade burocrática para liquidação dos contratos na 

ocorrência de um evento de crédito. Um dos primeiros passos para melhorar o 

desenvolvimento seria justamente definir regras e procedimentos similares aos da 

ISDA, com uma entidade definida responsável pela condução. 
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Dessa forma, pensando nos termos de um contrato de Credit Default Swap local sob 

o escopo dessa regulação, seria razoável modela-lo da seguinte forma: 

 Derivativo de Crédito: CDS (Modalidade Swap de Crédito da Circular 3.106); 

 Ativo Subjacente: Debênture ou título privado denominada em reais com valor 

de face 𝑁; 

 Contraparte Transferidora de Risco: Banco A, detentor do Ativo Subjacente, 

comprador de proteção no CDS, buscando otimizar alocação de capital 

regulatório e mitigar risco do devedor; 

 Contraparte Receptora de risco: Banco B, vendedor de proteção no CDS, com 

folga de capital para alocação, confortável com risco do devedor; 

 Montante da Transferência de Risco: ≤ 𝑁; 

 Registro da Operação: BM&F / Cetip; 

 Eventos de Crédito dos obrigados do ativo subjacente: Falência ou Insolvência 

Civil; Pedido de Concordata Preventiva; Liquidação Judicial ou Extrajudicial; 

Reestruturação de Passivos, com subsequente perda de valor ou deterioração 

da qualidade do crédito; Mudança de Controle, Fusão ou Incorporação, quando 

representar perda de valor ou deterioração da qualidade do crédito; Moratória; 

Inadimplento; Antecipação Compulsória do pagamento, na hipótese de 

previsão contratual; Repúdio ou Questionamento judicial; 

 Não existe cláusula unilateral de cancelamento do contrato pela parte receptora 

do risco de crédito (exceto se houver inadimplento no pagamento devido); 

 Não existe cláusula que possibilite a parte receptora do risco de crédito o não 

cumprimento da obrigação de efetuar prontamente o pagamento do montante 

devido na ocorrência de evento de crédito; 

 Divulgação da operação nas demonstrações financeiras dos bancos, com 

política, volumes, efeito no PLE e características; 
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 Política adequada para realização das operações à disposição do Banco 

Central; nomes dos diretores responsáveis informados ao Decad; 

 Prazos similares aos das operações offshore: 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 

anos e 10 anos, com vencimentos padrões da ISDA em 20/junho e 

20/dezembro, de acordo com o padrão de rolagem; 

 Frequência de pagamento similar à da operação offshore: trimestral, nas datas 

padrões da ISDA para juros; 

 Calendário do Brasil para Feriados, aplicado para ajuste de datas de 

capitalização de juros e pagamento, exceto vencimento (somente pagamento 

ajustado); 

 Taxa de Recuperação: estipulada em leilão de liquidação, procedimento similar 

ao contrato offshore; 

 Cupom padrão de 1% ao ano ou 5% ao ano; 

 Capitalização exponencial por dias úteis e base 252 (expDU/252); 

Negociação do contrato pelo preço “sujo”, incluindo juros acruados sobre o valor 

Principal. 

Neste capítulo foram apresentadas as metodologias de obtenção do parâmetro 𝜆 a 

partir de dados de mercado, bem como as padronizações dos contratos reais de CDS. 

O próximo capítulo apresenta os resultados do emprego do modelo à um emissor 

corporativo brasileiro e aplicações. 
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5. Resultados 

Uma vez definidos o contrato e a metodologia para aplicação do modelo de 

intensidade sobre ele, é necessária uma base de dados históricos suficientemente 

completa para extração das taxas de intensidade de default históricas e por prazo, 

para que então sejam calculadas as probabilidades de default necessárias ao modelo. 

O emissor de referência utilizado nas simulações do modelo neste trabalho é a Vale 

S.A.. A Vale é uma empresa de capital aberto com capitalização de mercado 

relativamente alta entre as empresas brasileiras, possui instrumentos de dívida 

emitidos offshore (bonds) e onshore (debêntures), além de relativa liquidez nos 

mercados de Credit Default Swaps offshore. Para todos os fins será assumido uma 

taxa de recuperação esperada �̂� de 25%. 

5.1. Instrumentos utilizados para construção da curva de intensidade de 

default 

A fonte de dados do sistema Bloomberg foi utilizada para obtenção de séries históricas 

de preços e spreads dos instrumentos atrelados ao risco da Vale, bem como curvas 

históricas de taxas de juros livres de risco em Dólares e em Reais. Além desses dados, 

foram extraídas outras séries históricas de variáveis financeiras, tais como a inflação 

implícita em Reais (para conversão dos yields dos instrumentos locais de dívida 

emitidos em IPCA+ para pré) e o cupom cambial (para cálculo do chamado On-Off, 

ou o diferencial do preço do Dólar onshore para o offshore, uma medida de percepção 

de risco dos investidores). 

5.1.1. Offshore Credit Default Swaps 

O CDS da Vale é negociado no cupom padrão 1%, com taxa de recuperação 

convencionada de 25% no modelo padrão da ISDA. É um contrato do tipo SLBL na 

classificação da ISDA Matrix (Standard Latin America Corporate BL) com inclusão de 

eventos de reestruturação para acionamento (“Full Restructuring”), e segue as 

convenções acordadas em 2014. O CDS também pode ser denominado em Euros ou 
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Dólares canadenses pela convenção da ISDA, porém é comumente transacionado em 

USD. A convenção de feriados é de Nova Iorque. 

O ativo referência deve ser um bond ou loan (ao contrário do contrato do tipo Standard 

Latin America Corporate B, que inclui somente bonds) não subordinado, que não seja 

emissão doméstica, que não seja denominado em moeda doméstica e que não seja 

regido por leis domésticas. As referências genéricas da Bloomberg dos contratos de 

diferentes prazos utilizados neste trabalho estão listadas na Tabela 5-1: 

Tabela 5-1: Relação de contratos de CDS da Vale. 

 

Além das especificações listadas acima, para todos os contratos se aplica: 

 Frequência de pagamento de cupom trimestral; 

 Taxa de recuperação esperada de 25%. 

As séries históricas dos CDS da Vale para diferentes prazos, de 2012 até Junho de 

2017, foram obtidas a partir do price provider CMAN da Bloomberg e plotadas na 

Figura 5-1 abaixo. Nestas séries é possível ver que, conforme esperado, os contratos 

mais longos negociam acima dos contratos mais curtos em tempos de normalidade, e 

tendem a ficar mais próximos quando momentos de estresse ou crises aparecem (a 

curva tem uma diminuição de inclinação). Esse mesmo efeito deverá aparecer nas 

séries históricas de taxas de intensidade de defaults obtidas a partir dessas séries. 

Código BBG
Prazo

(Anos)
Cupom Moeda

Tipo do 

Contrato 

ISDA

Emiss;ao de 

Referência

Tipo de Reestruturação 

Aplicável ISDA

Tipo de 

Dívida

Definições 

da ISDA

CVRDOCE CDS USD SR 1Y D14 1 1% USD SLBL VALEBZ 8 1/4 01/17/34 Full Restructuring Senior 2014

CVRDOCE CDS USD SR 2Y D14 2 1% USD SLBL VALEBZ 8 1/4 01/17/34 Full Restructuring Senior 2014

CVRDOCE CDS USD SR 3Y D14 3 1% USD SLBL VALEBZ 8 1/4 01/17/34 Full Restructuring Senior 2014

CVRDOCE CDS USD SR 4Y D14 4 1% USD SLBL VALEBZ 8 1/4 01/17/34 Full Restructuring Senior 2014

CVRDOCE CDS USD SR 5Y D14 5 1% USD SLBL VALEBZ 8 1/4 01/17/34 Full Restructuring Senior 2014

CVRDOCE CDS USD SR 10Y D14 10 1% USD SLBL VALEBZ 8 1/4 01/17/34 Full Restructuring Senior 2014
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Figura 5-1: Série histórica dos CDS da Vale. 

A estrutura a termo dos spreads dos CDS da Vale tem forma similar à da Figura 5-2 

ao longo do tempo, variando apenas a inclinação em momentos de estresse com o 

curto ficando mais alto com relação ao longo (achatamento da curva, ou flattening): 

 

Figura 5-2: Estrutura a termo dos CDS da Vale em diferentes datas. 

Vale destacar que a curva de desconto para esses CDS pelo modelo padrão da ISDA 

é a chamada curva “ISDA Standard USD Curve”, cuja construção é feita por 

interpolação de instrumentos de swaps de Libor padrões negociados em mercados 
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listados em bolsa. Essa curva tem algumas diferenças da curva padrão de Libor “No 

Cash”, que é construída com instrumentos futuros de Eurodollar (contratos futuros de 

Libor) no curto prazo, e swaps a partir do 4º ano. Na Figura 5-3 abaixo foram plotados 

exemplos das duas curvas, é bem claro que ambas são bastante equivalentes, a 

exceção do curto prazo pela forma de construção de ambas: 

 

Figura 5-3: Diferença das curvas de desconto Libor padrão e ISDA em 22 de Setembro de 2017. 

5.1.2. Bonds 

A Vale possui algumas emissões no mercado offshore de dívidas, boa parte 

denominada em Dólares, com razoável liquidez. A relação de emissões em 23 de 

setembro possui 8 emissões em Dólares da Vale Overseas Ltd, entidade externa da 

empresa, além de uma emissão em Dólar pela própria Vale SA, conforme a Tabela 

5-2: 

Tabela 5-2: Relação de bonds da Vale emitidos em USD offshore. 
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Código BBG Nome Emissor Ticker

Tamanho 

Emissão 

(milhões USD)

Tamanho

Aberto 

(milhões USD)

Cupom

(% aa)
Vencimento

Coupon 

Type
Maturity Type Moeda Código ISIN

EF861855 Corp VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 7/8 11/21/36 2,500.00 2,500.00 6.88% 21/nov/36 FIXED AT MATURITY USD US91911TAH68

EI939724 Corp VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 4 3/8 01/11/22 2,250.00 2,250.00 4.38% 11/jan/22 FIXED AT MATURITY USD US91911TAM53

QZ133223 Corp VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 1/4 08/10/26 2,000.00 2,000.00 6.25% 10/ago/26 FIXED AT MATURITY USD US91911TAP84

EI036018 Corp VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 7/8 11/10/39 1,750.00 1,750.00 6.88% 10/nov/39 FIXED AT MATURITY USD US91911TAK97

LW371842 Corp VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 5 7/8 06/10/21 1,250.00 1,250.00 5.88% 10/jun/21 FIXED AT MATURITY USD US91911TAN37

EI400317 Corp VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 4 5/8 09/15/20 1,000.00 1,000.00 4.63% 15/set/20 FIXED AT MATURITY USD US91911TAL70

EH967599 Corp VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 5 5/8 09/15/19 1,000.00 1,000.00 5.63% 15/set/19 FIXED AT MATURITY USD US91911TAJ25

ED286407 Corp VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 8 1/4 01/17/34 800.00 800.00 8.25% 17/jan/34 FIXED AT MATURITY USD US91911TAE38
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As séries históricas dos yields foram obtidas a partir do pricing source Bloomberg 

Generic (BGN) da Bloomberg e plotadas na Figura 5-4: Séries históricas dos bonds 

da Vale em USD offshore.Figura 5-4: 

 

Figura 5-4: Séries históricas dos bonds da Vale em USD offshore. 

Analisando a série histórica dos yields é possível ver que são bem correlacionados 

com os spreads dos CDS, conforme esperado, porém não exatamente comparáveis. 

Os spreads dos CDS são taxas com rolling constant maturities, ou seja, sempre 

possuem o mesmo prazo. Já os yields dos bonds são taxas que vão encurtando à 

medida que o tempo passa e o vencimento das emissões se aproxima. Além disso, 

devido à liquidez diferente dos CDS para os bonds, a relação entre eles nem sempre 

é arbitrada, o que também pode ocasionar diferenças. A fonte dos preços utilizados 

também pode distorcer as taxas observadas das taxas “reais”. 

A estrutura a termo dos yields da Vale tem o formato similar à estrutura dos CDS, com 

yields mais longos sendo negociados acima de yields mais curtos e inclinações 

variando ao longo do tempo de acordo com momentos de estresse, conforme Figura 

5-5: 
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Figura 5-5: Estrutura a termo dos yields da Vale. 

Ainda por efeitos de liquidez de cada um dos bonds e pela mudança de duration, fruto 

do cupom das emissões ser diferente, os yields mudam de distância entre si, o que 

mais para frente acarretará taxas de intensidade de defaults possuindo o mesmo 

fenômeno e algumas vezes se cruzando. 

5.1.3. Debêntures 

Algumas debêntures foram selecionadas para comparação com as séries históricas 

de spreads e yields de input, bem como com os spreads de CDS obtidos em Reais. 

Essas emissões normalmente negociam com um remunerador pós-fixado, 

usualmente o IPCA, e pagam um cupom fixo em cima do valor corrigido (similar à uma 

NTN-B do Tesouro Nacional). No caso das emissões da Vale selecionadas abaixo, 

todas são remuneradas pelo IPCA. 

Similarmente aos bonds, as debêntures são títulos que negociam em termos de yields, 

no caso yields reais. As séries históricas desses yields foram obtidas, porém é 

importante ter em mente que, por possuírem liquidez ainda mais reduzida do que os 

instrumentos apresentados anteriormente, os níveis podem apresentar distorções. A 

fonte de publicação utilizada foi o BVAL da Bloomberg. 
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As debêntures selecionadas estão listadas na Tabela 5-3: 

Tabela 5-3: Relação de debêntures da Vale em IPCA+ apuradas. 

 

Por problemas de disponibilidade de dados, só foi possível obter as séries históricas 

a partir de novembro de 2015, plotadas na Figura 5-6 abaixo: 

 

Figura 5-6: Séries históricas das debêntures da Vale. 

Apesar disso, conforme esperado, é possível observar um comportamento correlato 

dos yields das debêntures e dos bonds, mesmo eles sendo expressos com base em 

remuneradores diferentes (IPCA vs Dólar, respectivamente). Ambos demonstraram o 

notável estresse nos yields no final de 2015 e posterior recuperação. Dito isso, o fator 

crédito dos yields foi provavelmente dominante nos movimentos de ambos ao longo 

do tempo. 

As debêntures, analogamente aos bonds, possuem vencimentos que vão encurtando 

com a passagem do tempo. Além disso, pela ocorrência de movimentos do spread de 

crédito bem como da inflação implícita, as durations mudam ao longo do tempo, e as 

taxas de intensidade irão refletir isso.  

Código BBG Nome Emissor Ticker

Tamanho 

Emissão 

(milhões BRL)

Tamanho

Aberto 

(milhões BRL)

Cupom

(% aa)
Vencimento

Coupon 

Type
Maturity Type Moeda Código ISIN

UV462984 Corp VALE SA VALEBZ 6.6232 08/15/20 800.00 800.00 6.62% 15/ago/20 FIXED AT MATURITY BRL BRVALEDBS093

EK055372 Corp VALE SA VALEBZ 6.46 01/15/21 600.00 525.04 6.46% 15/jan/21 FIXED SINKABLE BRL BRVALEDBS051

UV462972 Corp VALE SA VALEBZ 6.6252 08/15/22 550.00 550.00 6.63% 15/ago/22 FIXED AT MATURITY BRL BRVALEDBS0A5

EK055396 Corp VALE SA VALEBZ 6.57 01/15/24 150.00 150.00 6.57% 15/jan/24 FIXED SINKABLE BRL BRVALEDBS069

EK070894 Corp VALE SA VALEBZ 6.71 01/15/26 100.00 100.00 6.71% 15/jan/26 FIXED SINKABLE BRL BRVALEDBS077

EK055420 Corp VALE SA VALEBZ 6.78 01/15/29 150.00 150.00 6.78% 15/jan/29 FIXED SINKABLE BRL BRVALEDBS085
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5.2. Taxas de intensidade de default históricas obtidas 

Com base nas séries históricas obtidas no item anterior e nas equações (4-8) e (4-14), 

os modelos para extração da taxa de intensidade de default foram executados. Os 

resultados obtidos de cada um seguem a seguir.  

5.2.1. Taxas de intensidade obtidas dos CDS 

Executando o modelo para extração do parâmetro lambda a partir dos CDS, 

considerando os spreads históricos e as estruturas de juros livres de risco apropriadas 

para cada data, os resultados obtidos foram, conforme esperado, correlacionados aos 

spreads. A plotagem está na Figura 5-7 abaixo: 

 

Figura 5-7: Taxas de intensidade de default da Vale extraídas dos CDS. 

Observa-se que os parâmetros são bastante correlacionados, conforme esperado, e 

relativamente próximos entre si na maior parte do tempo. Momentos de estresse como 

o final de 2015 aproximaram as intensidades implícitas justamente pela maior 

percepção de risco no curto prazo. De fato, em alguns momentos, o 𝜆 de 5 anos 

chegou a estar acima do de 10 anos. 

A estrutura a termo das taxas possui uma forma em contango, ou seja, as taxas de 

intensidade de default mais longas são maiores do que as mais curtas. Esse efeito 

ocorre pela percepção maior de risco de longo prazo pelo mercado, e é reduzido (ou 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

06/abr/15 15/jul/15 23/out/15 31/jan/16 10/mai/16 18/ago/16 26/nov/16 06/mar/17 14/jun/17 22/set/17

Ta
xa

 d
e

 In
te

n
si

d
ad

e
 d

e
 D

e
fa

u
lt

Lambda Extracted from CDS 1y Lambda Extracted from CDS 2y Lambda Extracted from CDS 3y

Lambda Extracted from CDS 4y Lambda Extracted from CDS 5y Lambda Extracted from CDS 10y



75 
 

 

até invertido) em tempos de estresse, quando a curva de CDS se achata e existe a 

percepção de risco maior no curto prazo. Sendo assim, usualmente emissores com 

spreads maiores possuem estruturas mais inclinadas. A plotagem da estrutura a termo 

em diferentes datas está na Figura 5-8 abaixo: 

 

Figura 5-8: Estrutura a termo das taxas de intensidade de default da Vale a partir dos CDS. 

O ano de 2016 foi um ano em que houve maior percepção de risco pelo mercado do 

que em 2017, e sendo assim as curvas a termo estiveram razoavelmente acima já a 

partir dos termos curtos. 

A partir dos resultados extraídos do modelo, é possível calcular as probabilidades de 

default implícitas para os diferentes prazos a partir da equação (3-10), que também 

são correlacionadas positivamente com os spreads e taxas de intensidade. As 

probabilidades foram plotadas na Figura 5-9: 
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Figura 5-9: Probabilidade de default implícita nos CDS. 

Conforme esperado, as probabilidades de default implícitas nos spreads de CDS 

tiveram um pico na crise política e econômica do fim de 2015, revertendo para níveis 

mais baixos a partir da metade de 2016. As probabilidades mais longas flutuaram 

acima das mais curtas e apresentaram maior volatilidade no período observado, tal 

qual esperado justamente em função do maior período de vigência desses contratos. 

5.2.2. Taxas de intensidade obtidas dos bonds 

Rodando o modelo para extração do parâmetro 𝜆 a partir dos bonds, novamente 

considerando os yields históricos e as estruturas de juros livres de risco apropriadas 

para cada data, os resultados obtidos foram similares aos anteriores em formato, 

conforme a Figura 5-10 abaixo: 
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Figura 5-10: Taxas de intensidade de default da Vale extraídas dos bonds. 

Novamente, a intensidade de default foi percebida pelo mercado como mais intensa 

no período de crise política e econômica no final de 2015 no Brasil, revertendo para 

níveis mais baixos a partir da metade do ano seguinte. 

A estrutura a termo das taxas de intensidade obtidas dos bonds possui também 

formato em contango, com taxas de intensidade mais longas maiores do que taxas 

mais curtas, e inclinação variando de acordo com o momento de estresse, como pode 

ser visto na Figura 5-11 abaixo: 
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Figura 5-11: Estrutura a termo das taxas de intensidade de default da Vale a partir dos bonds. 

As probabilidades de default ao longo do tempo, inferidas a partir da equação (3-10) 

e dos 𝜆 obtidos dos preços dos bonds, são correlacionadas com os yields, como pode 

ser visto na Figura 5-12: 

 

Figura 5-12: Probabilidades de default da Vale a partir dos yields dos bonds. 
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(as séries na parte de cima do gráfico). Ainda, as séries mais curtas possuem tal 

característica por terem sido emitidas após o período de início do gráfico.   

5.2.3. Comparando as alternativas de extração do parâmetro de 

intensidade 

Ambas as formas de extração do parâmetro de intensidade apresentadas no item 5.2 

são razoáveis e teoricamente equivalentes, havendo um ambiente em que os spreads 

de CDS sejam correlacionados e arbitrados com os yields dos bonds. Nesta situação, 

devido à correção dos mercados em tempo real pelo resultado das operações dos 

arbitradores, o spread do CDS será, conforme discutido anteriormente, 

aproximadamente o Z-Spread, ou seja, a diferença do yield do bond para a taxa de 

juros livre de risco. 

Na situação real, pela dificuldade de realizar essas arbitragens, pelos efeitos de 

liquidez dos instrumentos, pelos custos de funding e transação, e pelos 

descasamentos de prazo, essa constatação não é verdade. Em linha com isso, os 

resultados observados nas duas simulações não são coerentes em alguns momentos. 

Via de regra, os parâmetros extraídos de bonds mais longos deveriam, pelo efeito do 

contango, ser maiores do que parâmetros extraídos de CDS mais curtos. Porém, por 

conta principalmente de efeitos de liquidez e imprecisões nas fontes de preços 

obtidas, em alguns momentos os parâmetros obtidos de instrumentos mais longos 

acabaram ficando abaixo dos parâmetros obtidos de instrumentos mais curtos. 

Se é melhor utilizar os inputs de CDS ou de bonds, cabe ao investidor decidir. Se a 

ideia for rastrear ou hedgear um instrumento de uma dessas classes, a melhor forma 

seria utilizar inputs da mesma classe para que haja uma aderência melhor. Se um 

instrumento possui mais liquidez do que o outro para um determinado emissor, vale 

considerar o instrumento com maior liquidez. Para prazos mais longos do que 10 anos, 

via de regra, os únicos instrumentos com liquidez são os bonds. Para prazos próximos 

a 5 anos o CDS pode possuir mais liquidez, haja visto que é o prazo mais negociado 

entre investidores. Para emissores que possuam vários bonds emitidos, a curva a 

termo dos parâmetros de intensidade pode possuir mais pontos se construída através 
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deles do que através dos CDS, mitigando o efeito de distorções entre vértices por 

conta de liquidez reduzida. 

5.3. CDS em Reais 

Com base nos parâmetros de intensidade e curvas de juros livre de risco históricos 

obtidos, o modelo apresentado na seção 4.5 para contratos em Reais foi aplicado. 

Conforme discussão, o parâmetro implícito desejado agora é o spread do CDS que 

resolve a equação para o prêmio ser zero. Os contratos simulados são contratos 

padrões, análogos aos contratos em Dólares utilizados como inputs, com fluxos 

trimestrais, vencimentos nas datas padrões ISDA e cupons fixos de 1% exponenciais 

na base 252 dias úteis.  

5.3.1. CDS em Reais a partir das taxas de intensidade extraídas dos CDS 

em Dólares 

A primeira execução do modelo em Reais foi feita com os inputs dos CDS em Dólares, 

assumindo contratos de mesma duração. Os resultados foram bastante 

correlacionados com os spreads em dólar, conforme esperado, variando o nível de 

magnitude (também esperado por conta das diferenças na especificação dos fluxos e 

o contrato ser descontado por curvas em Reais). Os resultados foram plotados na 

Figura 5-13: 
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Figura 5-13: Spreads dos CDS em Reais a partir de inputs de CDS. 

Tal qual as séries de spreads utilizadas na obtenção dos 𝜆, o final de 2015 foi o 

momento em que houve maior estresse nos níveis, com as séries movendo para cima 

e se aproximando (estrutura a termo ficando mais alta e plana). Da mesma forma que 

o CDS em dólares, houve momentos em que o spread de 5 anos esteve acima do 

spread de 10 anos, consequência de uma percepção maior de risco no curto prazo. O 

ano de 2017 vem sendo um ano com spreads relativamente baixos e baixas 

volatilidades. 

A Tabela 5-4 abaixo é uma matriz de correlações entre os spreads obtidos para os 

diferentes prazos. Essa matriz demonstra a alta correlação entre os contratos, 

especialmente os contratos com prazos próximos: 

Tabela 5-4: Matriz de correlação das variações mensais dos CDS em Reais a partir dos spreads de CDS. 
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Ainda, a Tabela 5-5 abaixo é uma matriz de correlações entre os spreads dos 

contratos em reais e em dólares. Os valores novamente são bastante elevados, 

conforme esperado, especialmente para contratos com prazos próximos. 

Tabela 5-5: Matriz de correlação das variações mensais dos CDS em Reais e Dólares a partir dos spreads 
de CDS. 

 

Se for plotada a diferença do contrato em Reais para o contrato em Dólares, baixas 

diferenças são obtidas na maior parte do tempo, o que caracteriza magnitudes 

similares dos spreads apesar das diferenças das especificações dos fluxos dos 

contratos e das curvas de desconto. A diferença pode ser vista na Figura 5-14: 

 

Figura 5-14: Diferença dos spreads em Reais para os spreads em Dólares. 

As diferenças parecem ter correlação com os níveis dos CDS, aumentando quando 

os spreads são maiores, e diminuindo quando são menores. No auge em 2016 
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crédito, bem como algum outro fator exógeno que reflita diferenças estruturais entre o 

Correlação das Variações 

dos CDS em USD e BRL

CDS 1 

Ano BRL

CDS 2 

Anos BRL

CDS 3 

Anos BRL

CDS 4 

Anos BRL

CDS 5 

Anos BRL

CDS 10 

Anos BRL

CDS 1 Ano USD 0.9997 0.9773 0.9648 0.9549 0.9387 0.8986

CDS 2 Anos USD 0.9782 0.9995 0.9946 0.9882 0.9738 0.9272

CDS 3 Anos USD 0.9646 0.9937 0.9994 0.9952 0.9831 0.9378

CDS 4 Anos USD 0.9553 0.9884 0.9966 0.9992 0.9914 0.9525

CDS 5 Anos USD 0.9415 0.9768 0.9875 0.9945 0.9990 0.9658

CDS 10 Anos USD 0.9012 0.9309 0.9435 0.9570 0.9669 0.9982

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

06/abr/15 15/jul/15 23/out/15 31/jan/16 10/mai/16 18/ago/16 26/nov/16 06/mar/17 14/jun/17 22/set/17

D
if

e
re

n
ça

 d
o

 s
p

re
a

d
 e

m
 B

R
L

p
ar

a 
o

 s
p

re
ad

 e
m

 U
SD

 (
p

o
n

to
s 

b
as

e
 a

a)

Dif 1y Dif 2y Dif 3y Dif 4y Dif 5y Dif 10y



83 
 

 

valor do crédito no Brasil e no mercado offshore. Afim de verificar esse efeito, uma 

métrica possível seria o spread de on-off da paridade da moeda Dólar x Real, ou seja, 

a diferença do custo do hedge do Dólar fora e dentro do Brasil. Em momentos de 

stress do Brasil, o spread, que é o custo externo menos o local, aumenta, refletindo 

uma demanda de investidores por hedge de Dólar no mercado externo (aplicar Dólar 

na taxa externa, a Libor) versus no mercado local (aplicar Dólar na taxa local, o Cupom 

Cambial).  

O cálculo do spread de on-off é complexo pela dificuldade de se obter dados históricos 

satisfatórios de taxas de cupom cambial e taxas pré em Reais offshore. Utilizando 

dados da Bloomberg suavizados, os spreads de 5 e 10 anos possuem a forma 

conforme a Figura 5-15: 

 

Figura 5-15: Spreads de On-Off do Dólar de 5 e 10 anos. 

Analisando essas séries contra as diferenças dos spreads de CDS em Dólares e Reais, 

observa-se uma correlação relevante: 
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Ao plotar os dois gráficos juntos fica ainda mais evidente a relação, com os 

movimentos exacerbados conjuntamente nos estresses de 2015 e 2016: 

 

Figura 5-16: Diferença dos Spreads de CDS em Dólares e Reais versus Spreads On-Off. 

Diante disso, pode-se inferir que em momentos de estresse locais, tais como o fim de 

2015 com o agravamento das crises política e econômica e consequente explosão do 

valor do Dólar e Spread On-Off, o diferencial do contrato em Reais com o contrato em 

Dólares acompanha a mesma lógica e aumenta. 

Outra forma de observar esse efeito é analisar o diferencial dos spreads em Reais e 

Dólares contra as taxas pré-fixadas em Reais. Em momentos de estresse locais essas 

taxas e os spreads de crédito tendem a aumentar, refletindo receio dos investidores 

em emprestar recursos na economia. A relação deve ser similar à observada com os 

spreads de On-Off, e de fato pela correlação calculada isso fica evidente: 
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A plotagem na Figura 5-17 mostra o resultado, e fica ainda mais clara a correlação 

entre ambos: 

 

Figura 5-17: Diferença dos Spreads de CDS em Dólares e Reais versus taxas pré. 

Uma terceira forma de analisar a relação do diferencial com fatores exógenos da 

economia seria via o próprio nível do Dólar versus Real. Em momentos de estresse 

locais existe uma demanda de investidores por compra de Dólar, uma moeda mais 

“segura”, que se traduz em uma alta dos preços. De fato a correlação é tão alta quanto: 

Prazo Correlação Diária Tamanho da Amostra 

5 Anos 0,7880 524 

10 Anos 0,7838 524 
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E a plotagem na Figura 5-18 deixa claro isso: 

 

Figura 5-18: Diferença dos Spreads de CDS em Dólares e Reais versus Dólar. 

As 3 formas são equivalentes para dizer que em momentos de estresse o diferencial 

dos CDS aumenta junto com a piora dos indicadores financeiros (On-Off, Taxa Pré e 

R$/US$).  

5.3.2. CDS em Reais a partir das taxas de intensidade extraídas dos 

bonds 

O mesmo processo realizado na seção anterior para obtenção dos CDS em Reais foi 

feito com as taxas de intensidade de default obtidas dos bonds. Os resultados foram 

plotados na Figura 5-19: 
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Figura 5-19: Spreads dos CDS em Reais a partir de inputs de bonds. 

Fica clara a correlação elevada com os spreads obtidos a partir dos CDS, porém em 

níveis mais baixos, mesmo os contratos mais longos. As matrizes de correlação entre 

os spreads calculadas abaixo deixam bastante evidente a constatação: 

Tabela 5-6: Matriz de correlação das variações mensais dos CDS obtidos a partir de bonds. 

 

Tabela 5-7: Matriz de correlação das variações mensais dos spreads de CDS obtidos com bonds vs CDS. 
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0.7931 0.7838 0.8026 0.7959 0.7845 0.7558

CDS from VALEBZ 6 7/8 11/21/36

CDS from VALEBZ 6 7/8 11/10/39

Correlação das Variações Mensais dos 

CDS em BRL obtidos dos Bonds e dos CDS

CDS from VALEBZ 5 5/8 09/15/19

CDS from VALEBZ 4 5/8 09/15/20

CDS from VALEBZ 5 7/8 06/10/21

CDS from VALEBZ 4 3/8 01/11/22

CDS from VALEBZ 6 1/4 08/10/26

CDS from VALEBZ 8 1/4 01/17/34
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No caso dos bonds com vencimento em 2021 e 2026, por conta da emissão ser após 

ao início das séries de dados de CDS utilizadas, o tamanho da amostra é menor. 

5.4. Aplicações 

O escopo de aplicações de contratos de Credit Default Swap, conforme discussão 

anterior, é amplo, e nesta seção pretende-se apenas fazer uma introdução de algumas 

dessas aplicações. Em todos os casos, os spreads de CDS em Reais utilizados foram 

os calculados com base nos parâmetros de intensidade obtidos dos CDS, em virtude 

da maior confiança nos dados de input e liquidez. 

5.4.1. Hedging 

A concepção original do contrato de CDS pela equipe do J.P. Morgan na década de 

1990 visava basicamente o hedge da exposição do banco ao risco de crédito da Exxon 

Mobil, que foi transferido através de um contrato ainda primitivo. Difícil dizer, mas 

muito provavelmente a ideia original do contrato era justamente essa, e as outras 

aplicações vieram a aparecer com o desenvolvimento da engenharia financeira sobre 

eles. 

A fim de analisar a efetividade de um hedge com o contrato calculado na seção 

anterior, os spreads foram plotados contra a série de yields das debêntures de Vale 

obtidas, e a matriz de correlação calculada. A ideia é que os yields das debêntures 

representem o crédito a ser protegido. 

Tabela 5-8: Matriz de correlação entre os retornos mensais dos yields dos CDS em Reais e debêntures da 
Vale. 

 

Correlação Variações 

Mensais Yields  dos CDS e 

Debêntures

CDS 1 

Ano BRL

CDS 2 

Anos BRL

CDS 3 

Anos BRL

CDS 4 

Anos BRL

CDS 5 

Anos BRL

CDS 10 

Anos BRL

VALEBZ 6.6232 08/15/20 0.6638 0.6660 0.6415 0.6061 0.5724 0.6346

VALEBZ 6.46 01/15/21 0.6520 0.6443 0.6261 0.5895 0.5646 0.6169

VALEBZ 6.6252 08/15/22 0.6489 0.6395 0.6195 0.5859 0.5658 0.6247

VALEBZ 6.57 01/15/24 0.6434 0.6370 0.6182 0.5845 0.5643 0.6215

VALEBZ 6.71 01/15/26 0.6259 0.6201 0.6035 0.5686 0.5492 0.6029

VALEBZ 6.78 01/15/29 0.6206 0.6140 0.5838 0.5490 0.5191 0.5877
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Para que um hedge seja efetivo, a variação do preço a mercado do ativo a ser 

protegido, dado um dado choque no seu yield, deve ser igual ou próxima ao resultado 

do hedge para o mesmo choque, a um determinado nível de exatidão. Caso o 

resultado do hedge seja na direção correta, mas na magnitude errada, um ajuste na 

quantidade deve ser feito (beta adjustment, ou ajuste pelo beta, igualando a 

quantidade de hedge ao beta da correlação entre os retornos dele e do ativo). A 

Tabela 5-9 mostra a quantidade de hedge em DV01s necessária para cada DV01 de 

debênture assumindo que seja feito através dos CDS em Reais: 

Tabela 5-9: Matriz de Betas das variações mensais dos spreads dos CDS em Reais com a variação dos 
yields das debêntures. 

 

Obs: Betas calculados com janelas móveis de 30 dias iniciando em Maio de 2016. 

Apesar dos problemas nas fontes de preços das debêntures, é possível verificar que 

para cada título o contrato de CDS com prazo mais próximo possui o beta mais 

próximo de 1. 

Ainda assim, mesmo existindo alta correlação diária, as séries descolam em vários 

momentos. Porém, no longo prazo, existe uma aderência do hedge, como pode ser 

visto na Figura 5-20: 

Beta das variações 

Mensais de Yields  dos 

CDS e Debêntures

CDS 1 

Ano BRL

CDS 2 

Anos BRL

CDS 3 

Anos BRL

CDS 4 

Anos BRL

CDS 5 

Anos BRL

CDS 10 

Anos BRL

VALEBZ 6.6232 08/15/20 0.62 0.75 0.78 0.71 0.75 0.68

VALEBZ 6.46 01/15/21 0.42 0.50 0.51 0.50 0.58 0.53

VALEBZ 6.6252 08/15/22 0.44 0.37 0.25 0.27 0.34 0.34

VALEBZ 6.57 01/15/24 0.29 0.29 0.23 0.24 0.30 0.35

VALEBZ 6.71 01/15/26 0.33 0.47 0.45 0.47 0.62 0.59

VALEBZ 6.78 01/15/29 0.36 0.32 0.38 0.35 0.34 0.58
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Figura 5-20: Séries históricas de yields das debêntures versus spreads dos CDS em Reais. 

Ruídos nos yields das debêntures por conta de efeitos de baixa liquidez e imprecisão 

nas fontes de preços dificultam a análise, principalmente o cálculo do beta adequado 

para o ratio do hedge. A Matriz de Correlações mostra forte evidência de correlação 

entre as séries, que de fato é observada no gráfico. 

O hedge nesse caso, portanto, é possível, porém difícil de ser adequado e controlado 

por conta de efeitos de liquidez baixa e imprecisões nas fontes de preços. Além disso, 

ao longo do período de hedge, rebalanceamentos e mudanças dos contratos 

utilizados podem ser necessárias à medida que o tempo passa ou que as correlações 

são alteradas por motivos exógenos. 

5.4.2. Especulação 

A especulação através de CDS é possível e eficiente em muitos casos no mercado 

externo, principalmente pela ausência da necessidade de tomar caixa para comprar 

bonds, facilidade para posicionamento vendido (sem necessidade de fazer o repo do 

bond), alavancagem e liquidez. Alguns investidores preferem, por esses e outros 

motivos, fazer suas apostas através destes instrumentos. 

Conforme discussão anterior, o uso de derivativos para posicionamento direcional não 

se restringe somente aos CDS, podendo ser feito também através dos TRS. O objetivo 

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

06/abr/15 15/jul/15 23/out/15 31/jan/16 10/mai/16 18/ago/16 26/nov/16 06/mar/17 14/jun/17 22/set/17

Sp
re

a
d

s 
d

o
s 

C
D

S 
(b

p
s)

Y
ie

ld
s 

d
as

 d
e

b
ê

n
tu

re
s 

(%
 a

a)

VALEBZ 6.6232 08/15/20 VALEBZ 6.46 01/15/21 VALEBZ 6.6252 08/15/22 VALEBZ 6.57 01/15/24

VALEBZ 6.71 01/15/26 VALEBZ 6.78 01/15/29 CDS BRL 5y



91 
 

 

neste caso é obter ganho com a variação do spread de crédito do ativo subjacente, 

sem que seja necessário adquiri-lo ou vende-lo a descoberto. No caso externo o CDS 

é um substituto como instrumento para posicionamento direcional ao bond; no Brasil 

seria um substituto às debêntures. 

Sendo assim, um investidor que tenha especulado no crédito da Vale através da 

compra de debêntures, com hedge do funding na taxa de juros livre de risco, teria tido 

um ganho acumulado de Janeiro de 2016 até Julho de 2017, tirando o carrego, na 

ordem de 200 pontos base, conforme a Figura 5-21: 

 

Figura 5-21: Variação acumulada dos yields das debêntures da Vale com hedge da taxa de juros livre de 
risco. 

O investidor que tenha feito a mesma especulação através de venda de contratos de 

CDS teria tido um ganho na ordem de 350 pontos base, conforme Figura 5-22: 
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Figura 5-22: Variação acumulada dos spreads de CDS em Reais da Vale. 

Ambos os casos tiveram resultados positivos, se mostrando equivalentes na direção, 

conforme esperado. Porém a especulação através de CDS, apesar de mostrar 

volatilidade diária menor, mostrou magnitude dos movimentos maior, resultando em 

praticamente 150 pontos base adicionais de resultado. 

Assim, apesar das imprecisões das séries por conta de fonte de preços e liquidez 

reduzida dos instrumentos, é possível constatar que ambos permitem especulações 

eficientes acerca do spread de crédito da Vale.  

5.4.3. Arbitragem ou Basis Trading 

Similar ao que ocorre em outros mercados em que existe um ativo cash (em que 

ocorre desembolso de principal na negociação) e um derivativo sobre ele, os bonds e 

CDS possuem uma dinâmica de arbitragem possível, ou basis trade. O basis trade 

consiste em comprar o bond com funding na taxa de juros livre de risco paralelamente 

a compra de um CDS, caso o basis seja negativo; ou vender o bond, aplicando o 

funding na taxa de juros livre de risco, paralelamente a venda de um CDS, caso o 

basis seja positivo. Esses dois trades não exigem capital inicial e não possuem risco 

de crédito, uma vez que as operações são assumidas casadas em prazo e volume. 
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Num mercado que possua liquidez suficiente e instrumentos eficientes para realização 

desses trades, a arbitragem tende a se corrigir rápida e eficientemente. No caso do 

CDS isso não é verdade, pois os derivativos normalmente possuem durations 

diferentes dos cash bonds, além da liquidez de ambos ser relativamente baixa. Para 

piorar, existem custos de transação e o prazo de carrego da arbitragem é 

relativamente elevado, não compensando na maioria dos casos.  

O basis do CDS tende a sofrer efeitos de fluxos de participantes desses mercados, 

mas somente em uma das pernas do trade. Seguradoras e hedge funds, por exemplo, 

tendem a ser vendedores de CDS, e pressionam o basis ao vende-los a descoberto. 

Asset managers são compradores de cash bonds, e pressionam na direção oposta ao 

compra-los. O mesmo vale, no sentido oposto, quando atuam na outra ponta das 

operações. 

No caso dos CDS em Reais obtidos, nenhuma das hipóteses para correção da 

arbitragem é observada, além da dificuldade de obtenção de dados fidedignos para 

análise. Ainda, a inexistência de um mercado de operações compromissadas (repos) 

com liquidez relevante para títulos privados e até mesmo públicos dificulta a ponta da 

arbitragem vendida a descoberto no título. Sendo assim, pela Figura 5-23 é possível 

observar que o basis é bastante elevado, e seria passível de arbitragem.  

 

Figura 5-23: Basis médio dos CDS em Reais. 
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Sendo assim, um investidor que tenha acesso ao mercado de derivativos e de cash 

bonds, e que seja indiferente quanto à escolha, deveria vender o CDS da Vale em 

Reais ao invés de comprar a debênture. 

5.4.4. Estruturação de Notas 

Uma aplicação bastante comum dos Credit Default Swaps no mercado externo é o 

hedge de emissões de bonds sintéticos por parte de determinados emissores, que 

adicionalmente incluam risco subjacente de uma outra entidade (ou cesta de 

entidades). Esses bonds são tradicionalmente conhecidos por Credit Linked Notes, ou 

CLNs, que como o nome diz são basicamente notas ligadas à crédito.  

Uma CLN pode ser feita debaixo do escopo de diversos programas de notas com 

características específicas, mas comumente possuem especificações bastante 

similares aos bonds e vencimentos casados com as datas padrões de CDS. O cupom 

da nota pode ser fixo, flutuante, ou uma mistura dos dois; o indexador pode ser outro 

além da taxa de juros padrão (Libor); e normalmente é pago com periodicidade (não 

são zero coupons). Além disso, podem ter outras características como opções sobre 

taxas de juros embutidas e opções de término antecipado (callable CLNs). 

A lógica da estruturação na visão do emissor é basicamente uma captação combinada 

com uma venda de CDS da entidade subjacente. Se houver cupom diferente da taxa 

de juros livre de risco, um swap pode ser feito para transformar fixo em flutuante. 

Sendo assim, o fluxo padrão da estruturação é ilustrado na Figura 5-24: 
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Figura 5-24: Esquema de estruturação de uma Credit Linked Note. 

O emissor recebe libor da aplicação dos recursos oriundos da venda da CLN, recebe 

um cupom fixo da venda de CDS, recebe um cupom fixo em troca da libor no swap, e 

paga um cupom fixo para o investidor que comprou a nota. O investidor ao comprar a 

nota está virtualmente vendendo um CDS para o emissor, o mesmo que é vendido ao 

comprador de proteção. 

 

 
↔ 

 

Assim, o ganho do emissor nessa operação é basicamente a diferença entre os fluxos 

de caixa: 

𝑃&𝐿 = 𝐿𝑖𝑏𝑜𝑟 − 𝐿𝑖𝑏𝑜𝑟 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝐹𝑖𝑥𝑎 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 − 𝐶𝑢𝑝𝑜𝑚 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝐹𝑖𝑥𝑎 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 − 𝐶𝑢𝑝𝑜𝑚 

A existência de um contrato de CDS local permite que uma nota similar à essa seja 

estruturada no mercado doméstico brasileiro. Fazendo um exercício de uma nota 

sintética em cima dos spreads em Reais obtidos e das taxas pré-fixadas históricas, é 

possível comparar com as debêntures. Sendo assim, assumindo custo de funding 
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igual a taxa livre de risco (CDI trocado por taxa pré-fixada) e ganho do emissor igual 

a zero, os yields das CLNs sintéticas são conforme a Figura 5-25: 

 

Figura 5-25: Yields das CLNs versus yields das debêntures. 

Por conta das distorções nos dados utilizados de input para os spreads de CDS e 

yields das debêntures, além do efeito da liquidez reduzida, o pick-up da CLN sobre as 

debêntures é elevado na série toda. Em outras palavras, utilizando o termo 

apresentado no capítulo 3, o basis do CDS é elevado e, portanto, é mais vantajoso 

para um investidor fazer uma CLN do que comprar o bond. Em um mercado líquido, 

esse basis muito provavelmente seria menor por conta da ação dos arbitradores. A 

Figura 5-26 ilustra o yield teórico das CLNs ao longo do tempo e os pick-ups sobre as 

debêntures: 
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Figura 5-26: Yields das CLNs versus pick-up médio sobre as debêntures. 

Um emissor que tenha custo de funding igual a 106% do CDI, por exemplo, teria um 

benefício médio na faixa de 0,80% ao longo desse período, que poderia ser repassado 

parcialmente para o yield da nota ou mantido como ganho de emissão. A Figura 5-27 

ilustra o benefício do funding melhor: 

 

Figura 5-27: Benefício do spread de funding no yield da CLN. 

Ressalta-se que a estruturação de Credit Linked Notes no Brasil está sujeita a 

disponibilidade de instrumentos para seu registro e entrega, sendo o COE (Certificado 
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de Operações Estruturadas) o grande candidato para empacotamento da estrutura. 

Discussões entre participantes e no âmbito da AMBIMA já atacaram o assunto, mas 

até a data de conclusão deste trabalho não era de conhecimento do autor que tal COE 

tenha sido feito e ofertado. As CLNs parecem estar longe de serem investimentos 

difundidos no mercado de capitais brasileiro justamente pelo baixo grau de 

desenvolvimento do mercado de crédito e de derivativos de crédito. 
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6.  Conclusões 

O presente trabalho adaptou um modelo de intensidade para apreçamento de 

derivativos de crédito no mercado externo para o caso brasileiro, considerando 

nuances de legislação e convenções de taxas de juros locais. O foco de aplicação foi 

o Credit Default Swap, derivativo que garante ao comprador proteção contra diferentes 

eventos de crédito de um emissor, sujeito ao risco de crédito do vendedor.  

O mercado de crédito brasileiro é um mercado que, por fatores estruturais, não se 

desenvolveu como em outros países, limitando, consequentemente, o 

desenvolvimento do mercado de derivativos lastreados em dívidas locais. 

Características do mercado bancário resultantes dos altos spreads cobrados e baixos 

incentivos às outras fontes de receita com fees, bem como taxas de juros 

estruturalmente altas, ambiente político-econômico conturbado, subsídios cruzados 

concedidos ao setor corporativo sob diversas formas, legislação e burocracia 

punitivas, entre outros, inibem a expansão do mercado de dívidas locais. 

Não obstante, a legislação para o mercado de derivativos de crédito é ainda 

relativamente complexa e restritiva aos participantes, coibindo aplicações que são 

comuns no mercado externo. A inexistência de uma entidade como a ISDA, para o 

mercado externo, no mercado local dificulta a operacionalização dos contratos e cria 

receios adicionais aos participantes que desejam gerar negócios. O operacional no 

caso externo é bastante desenvolvido e protegido pela documentação padrão da 

ISDA, o que dá confiança aos investidores fecharem contratos. Um arcabouço jurídico 

similar a esse deveria ser desenvolvido no Brasil para fomentar o desenvolvimento do 

mercado local. 

O modelo de intensidade, padrão da ISDA, foi adaptado para o caso brasileiro 

considerando a legislação existente e as convenções de taxas de juros exponenciais 

padrões do Brasil. O modelo de intensidade assume que eventos de crédito ocorrem 

sob um processo de Poisson com taxas de intensidade de default exógenas, ou 

hazard rates, obtidas através de preços de mercado. As taxas de intensidade de 

default são basicamente os parâmetros de chegada de um processo de Poisson. 
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Afim de implementar de forma prática o modelo, um emissor relevante e com dívidas 

emitidas no mercado externo e local foi escolhido, a Vale SA. Com base em dados 

históricos de spreads de crédito e yields das dívidas, as séries históricas de taxas de 

intensidade de default implícitas foram obtidas e utilizadas como inputs no modelo. 

Por algumas inconsistências das fontes de dados para esse emissor, em particular 

para os preços das debêntures, alguns efeitos indesejados apareceram, como 

distorções em alguns pontos das séries e sobreposição de taxas implícitas em 

contratos com prazos diferentes. Ademais, pela dificuldade de se obter tais 

informações, as séries históricas incluíram dados de 2015 em diante. 

Os resultados obtidos pelo modelo foram satisfatórios e congruentes com o que era 

esperado, demonstrando alta correlação com os dados de validação no back testing 

e funcionando como instrumento em aplicações locais típicas do mercado externo 

(hedging, basis trading e estruturação de notas). Em momentos de estresse os 

spreads gerados pelo modelo reagiram de maneira adequada, e quando cruzados 

com indicadores financeiros de percepção de risco se mostraram corretamente 

correlacionados. 

Os spreads de CDS locais obtidos pelo modelo, tanto com base em dados de input de 

spreads de CDS externos quanto de yields de bonds, são bastante correlacionados 

com os inputs, conforme esperado. No geral, negociam em níveis acima dos níveis 

externos, refletindo a percepção de risco maior no mercado local por parte dos 

investidores (traduzidas nas variáveis econômicas de input do modelo). As diferenças 

maiores apareceram em momentos de estresse, como o final de 2015 com as crises 

política e econômica que ocorreram no Brasil, sendo justificadas justamente pelo 

movimento nas taxas de juros locais e da moeda. A fim de observar esses efeitos, 

foram plotados e analisados gráficos com as séries das diferenças versus indicadores 

de estresse: o spread on-off do Dólar versus Real; taxas de juros locais; e paridade 

do Dólar com o Real. 

O resultado do modelo seria uma forma de apreçar contratos de CDS sobre um 

determinado emissor, assumindo que o risco de crédito do emissor é igual no mercado 

externo e local. Eventualmente um investidor poderia fazer algum ajuste caso julgue 

necessário diferenciar o emissor externo e local quanto a percepção de risco. Ainda 

assim o resultado seria aderente ao obtido e correlacionado com os níveis negociados 
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no mercado externo, possibilitando as aplicações discutidas. Por falta de arbitradores 

no mercado local (mas também em partes pela imprecisão das séries de yields de 

debêntures obtidas), o basis observado entre o CDS local e a debênture foi bastante 

positivo ao longo da vida, oferecendo possibilidades interessantes de estruturação de 

bonds sintéticos (CLNs). Espera-se que tal fato seja de interesse de pesquisadores 

do tema no Brasil e que possibilite novas e mais profundas discussões. 

Nessa frente, o trabalho apresentou aplicações do contrato para investidores com 

exposição no risco de crédito do emissor. Tais aplicações existem no mercado externo 

e, havendo um contrato e mercado eficientes na esfera local, seriam possíveis no 

Brasil. 

Para futuros trabalhos na área, espera-se que o mercado tenha se desenvolvido e 

outros emissores além da Vale sejam passiveis de escolha para análise, por 

possuírem instrumentos de dívida locais e externos com liquidez mínima.  

Extensões para este trabalho envolveriam: trabalhos sobre modelos com risco de 

crédito de contraparte, incorporando o efeito do CVA no valuation do CDS, como já foi 

feito para o mercado externo por Hull e White (2000) e Baldeaux e Platen (2015), por 

exemplo; trabalhos com extensões para outras economias que também possuam 

pouco ou nenhum desenvolvimento do mercado interno de derivativos de crédito, seja 

por legislação ou por outras dificuldades; trabalhos comparando modelos de 

intensidade com outras classes de modelos para apreçamento de Credit Default 

Swaps no escopo do Brasil, incluindo os mais recentes adventos de Machine Learning 

discutidos por autores como Son, Byun e Lee (2016); além de trabalhos discutindo 

mais a fundo o desenvolvimento do mercado de crédito e seus derivativos no Brasil. 
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APÊNDICES 

Nesta sessão serão apresentados os eventos de crédito padrões para contratos de 

Credit Default Swap aplicáveis ao contrato desenhado. 

APÊNDICE A - Eventos de Crédito Padrões 

Falência: “Processo de execução coletiva dos bens de um devedor, decretado 

judicialmente, ao qual concorrem todos os credores, que buscam no patrimônio 

disponível, saldar o passivo em rateio, observadas as preferências legais.” (Santiago 

2017) 

Concordata: “Ato processual pelo qual o devedor comerciante propõe em juízo uma 

forma melhor de pagamento a seus credores para evitar ou suspender a falência. A 

concordata foi extinta pela nova Lei de Falências, promulgada em 2005 e substituída 

pela recuperação judicial ou extrajudicial.” (Santiago 2017) 

Liquidação Judicial: Liquidação de ativos com intermédio judicial para quitação de 

passivos. 

Reestruturação de passivos: Repactuação de parâmetros da dívida de forma 

prejudicial ao credor, como prazo e taxa de juros. 

Mudança de controle: Mudança do controle acionário da empresa devedora, de 

forma que os novos controladores possam não honrar com a pactuação original da 

dívida. 

Moratória: Situação em que um país suspende legalmente pagamentos referentes à 

suas dívidas internacionais por motivos maiores, como guerra ou crises econômicas. 

Inadimplemento: Descumprimento de obrigações assumidas por parte de um 

devedor com seus credores voluntariamente ou involuntariamente.  
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Antecipação compulsória do pagamento do ativo subjacente: Situação em que 

se exige que uma obrigação seja paga antes de seu vencimento por conta de um 

default do devedor em outra frente. 

Repúdio judicial: Disputa legal da validade de um contrato com subsequente recusa 

de honrar os termos pactuados por parte de um devedor. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Taxas de Recuperação Históricas 

A tabela abaixo foi obtida a partir do relatório da Moody´s de 2011 acerca de defaults 

e taxas de recuperação históricas observadas. Pode ser útil a fim de estimar o 

parâmetro 𝑅 de acordo com a senioridade do título objeto do CDS. Outras tabelas 

mais detalhadas fazem essa quebra por setor do emissor e localização. 

Tabela 10: Annual Defaulted Corporate Bond and Loan Recoveries. (Moody's Investors Service 2011) 

Year 
1st Lien 
Loan 

Sr. Sec 
Bond 

Sr. 
Unsec 
Bond 

Sr. Sub 
Bond 

Sub 
Bond 

Jr. Sub 
Bond 

All Bonds 

1982 n.a. 72.50% 35.80% 48.10% 30.00% n.a. 35.30% 

1983 n.a. 40.00% 52.70% 43.50% 41.10% n.a. 44.50% 

1984 n.a. n.a. 49.40% 67.90% 44.30% n.a. 45.50% 

1985 n.a. 83.60% 60.20% 29.60% 39.70% 48.50% 43.60% 

1986 n.a. 59.20% 51.10% 46.80% 41.40% n.a. 47.40% 

1987 n.a. 71.00% 63.80% 46.50% 46.90% n.a. 51.30% 

1988 n.a. 55.40% 45.20% 33.40% 33.80% 36.50% 38.80% 

1989 n.a. 46.50% 45.10% 34.60% 26.40% 16.90% 32.30% 

1990 72.00% 33.80% 37.00% 25.60% 19.10% 10.70% 25.50% 

1991 67.90% 48.40% 36.70% 41.80% 24.40% 7.80% 35.50% 

1992 60.60% 62.10% 49.20% 49.40% 38.00% 13.50% 45.90% 

1993 53.40% n.a. 37.10% 51.90% 44.20% n.a. 43.10% 

1994 67.60% 69.30% 53.70% 29.60% 38.00% 40.00% 45.60% 

1995 75.40% 62.00% 47.60% 34.30% 41.50% n.a. 43.30% 

1996 85.50% 47.60% 62.80% 43.80% 22.60% n.a. 41.50% 

1997 78.80% 75.50% 56.10% 44.70% 33.10% 30.60% 48.80% 

1998 56.70% 46.80% 39.50% 45.00% 18.20% 62.00% 38.30% 

1999 73.60% 36.00% 38.00% 26.90% 35.60% n.a. 33.80% 

2000 68.80% 38.70% 24.20% 20.80% 31.90% 7.00% 25.30% 

2001 64.90% 35.00% 21.20% 19.80% 15.90% 47.00% 21.60% 

2002 58.80% 49.00% 29.50% 21.40% 24.50% n.a. 29.70% 

2003 73.40% 66.30% 41.90% 37.20% 12.30% n.a. 40.40% 

2004 87.70% 73.30% 52.10% 42.30% 94.00% n.a. 58.50% 

2005 83.80% 71.90% 54.90% 26.10% 51.30% n.a. 56.00% 

2006 83.60% 74.60% 55.00% 41.40% 56.10% n.a. 55.00% 

2007 68.60% 80.50% 53.30% 54.50% n.a. n.a. 54.70% 

2008 61.70% 54.90% 33.20% 23.30% 23.60% n.a. 33.90% 

2009 53.60% 37.60% 37.10% 22.40% 45.30% n.a. 33.90% 

2010 70.90% 62.50% 49.60% 33.50% 33.70% n.a. 50.00% 

 


