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Resumo  

 

Os eventos pós-crise financeira de 2008 intensificaram e aperfeiçoaram o gerenciamento de 

risco em todo mundo. De 2014 a 2017, o Brasil vivenciou um grave período de crise econômica 

culminando na maior recessão da história em 2016. O objetivo deste trabalho é dimensionar o 

impacto dessa crise no spread de créditos no mercado secundário de debêntures e na 

consequente probabilidade de default implícita destes ativos. O trabalho analisa os dados da 

curva de crédito privado no Brasil para os Ratings AAA, AA e A divulgados diariamente pela 

ANBIMA com base na modelagem paramétrica de Nelson e Siegel (1987) com revisão proposta 

por Diebold e Li (2006). Com base nestes dados, extraiu-se a probabilidade de default implícita 

diária utilizando a forma reduzida do modelo de Duffie e Singleton (1999) proposta conforme 

Xu e Nencioni (2000). Este estudo busca identificar a percepção dos agentes do mercado de 

crédito privado em relação ao aumento do risco no atual cenário econômico brasileiro.  

O trabalho concluiu que houve relevante elevação do spread de crédito até o ápice em 2016, 

decrescendo ao longo de 2017 com o cenário econômico mais favorável e as quedas das taxas 

de juros. Porém, os dados do modelo passaram a apresentam alta volatilidade diaria.  

Em relação a Probabilidade de Default houve grande evolução da percepção de risco de crédito 

pelos agentes, porém houve um certo atraso na precificação deste risco quando comparado a 

outros indicadores econômicos. Na comparação dos dados do modelo com os dados de 

probabilidade de default calculado para cada ativo individualmente, observou-se grande 

diferença entre ativos com o mesmo nível de rating assim como em relação à média dos dados 

do modelo. Os dados deste modelo podem ser utilizados num trabalho futuro para montagem 

de carteiras com uma melhor relação de risco retorno, além de atestar a utilidade desta 

ferramenta para os agentes econômicos precificarem suas operações e balizarem suas 

expectativas. 
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Abstract  

 

The post-2008 financial crisis intensified and improved risk management around the world. 

From 2014 to 2017, Brazil experienced a severe period of economic crisis culminating in the 

largest recession in history in 2016. The objective of this work is to measure the impact of this 

crisis on the credit spread in the secondary market of debentures and the consequent 

probability of default implicit of these assets. The work analyzes the data of the private credit 

curve in Brazil for the AAA, AA and A Ratings published daily by ANBIMA based on 

Nelson and Siegel (1987) parametric model with revision proposed by Diebold and Li (2006). 

Based on these data, we extracted the daily probability of default implicit using the reduced 

form of the Duffie and Singleton model (1999) proposed by Xu and Nencioni (2000). This 

study seeks to identify the perception of agents of the credit market in relation to the increase 

of risk in the current Brazilian economic scenario. 

The study concluded that there was a significant increase in the credit spread to the apex in 

2016, decreasing during 2017 with the more favorable economic scenario and the fall in 

interest rates. However, the model data showed high daily volatility. 

Regarding Probability of Default, there was a great evolution in the perception of credit risk 

by agents, but there was a certain delay in the pricing of this risk when compared to other 

economic indicators. In the comparison of the model data with the calculated default 

probability data for each individual asset, a large difference was observed between assets with 

the same rating level and the average of the model data. The data of this model can be used in 

future work to set up portfolios with a better return risk ratio, besides attesting the usefulness 

of this tool to the economic agents to price their operations and to fulfill their expectations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword: Credit Risk, Debêntures, Credit Spread, Economic Crisis 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Total emitido no mercado de debêntures no Brasil (Em bilhões de R$ entre 2000 e 
2017) ..................................................................................................................................................... 15 

Figura 2 - Evolução da Taxa Selic (Em % a.a.) ................................................................................ 15 

Figura 3 - Volume Financeiro e Quantidade de Debêntures no Mercado Secundário ................. 16 

Figura 4 - Representação do desenvolvimento inicial do Modelo de Duffie e Singleton ............... 23 

Figura 5 - Preço dos Bonds em default próximo a USD 20 ............................................................. 25 

Figura 6 - Analise do impacto da Taxa de Perda ............................................................................. 28 

Figura 7 - EMBI+ Brasil vs Curvas de 5 anos (Média Móvel de 21 dias) ...................................... 33 

Figura 8 - Diferença diária da Média dos Spreads de Debêntures AAA ....................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Dados Anuais de Debêntures no Mercado Secundário (Em bilhões de Reais e Número 
de Séries) .............................................................................................................................................. 16 

Tabela 2- Compatibilidade entre agências de rating ....................................................................... 21 

Tabela 3 - Média de Taxa de Recuperação de Dívidas Corporativas entre 1987 - 2015............... 28 

Tabela 4 - Mercado Secundário de Debêntures - Rating CCC a C - 28.12.2017 ........................... 29 

Tabela 5 - Curva de Crédito Anbima - 29.12.2017 ............................................................................... 30 

Tabela 6 - Estatísticas descritivas do Spread de Crédito entre 2014 e 2017 .................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Sumário 
1. Introdução .................................................................................................................................... 11 

2. Mercado Secundário de Debêntures no Brasil ......................................................................... 14 

3. Modelos Teóricos ......................................................................................................................... 17 

3.1 Modelo de Estimação de Estruturas a Termo de Taxa de Juros .............................................. 17 

3.2. Modelos de Probabilidade de Default Implícita ........................................................................ 22 

4. Metodologia e Dados ....................................................................................................................... 26 

5. Resultados ........................................................................................................................................ 31 

5.1. Spread de Crédito ........................................................................................................................ 31 

5.2. Probabilidade de Default Implícita ............................................................................................ 35 

6. Conclusão e sugestões de trabalhos adicionais ............................................................................. 37 

Anexo I. Curvas de Spread de Crédito .............................................................................................. 41 

1.1 Resultados semestrais das Curvas de Crédito entre 2014 e 2017 .......................................... 41 

1.2 Histórico Diário e Média Móvel de 21 dias dos Vértices por Rating .................................... 43 

1.3 Diferença de Spreads entre Curvas ......................................................................................... 49 

Anexo II. Probabilidade de Default Implícita................................................................................... 50 

2.1 Evolução da PD das Debêntures por Rating ........................................................................... 50 

2.2 Diferencial de PD entre Períodos ............................................................................................. 51 

2.3 Estatísticas Descritivas por ano e por vértice ......................................................................... 52 

2.4 Análise dos ativos mais líquidos vs dados do modelo ............................................................. 54 

Anexo III. Dados Econômicos ............................................................................................................ 56 

 

  



11 
 

1. Introdução  
 

O Brasil vivenciou, por quase três décadas, diversas tentativas de estabilização econômica num 

contexto de processo hiperinflacionário e de taxas de juros elevadas. A hiperinflação só foi 

superada após o plano Real, com a adoção de um plano de metas de inflação, de ajustamento 

fiscal e das contas externas, abriu-se uma janela para redução de juros sem repiques 

inflacionários.  

Com o Plano Real e a manutenção do tripé econômico nos primeiros anos de governo Lula, isto 

é, a continua atenção as metas de inflação, câmbio flutuante e a meta de superávit, o Brasil 

vivenciou um período prolongado de estabilidade econômica. Nesta época, houve um processo 

de aumento da oferta e demanda por ativos de credito privado, com as emissões de debêntures 

saltando de R$ 10 bilhões em 2004 para R$ 42 bilhões em 2005, patamar que se manteve até o 

período da crise do subprime americano. Este crescimento veio na esteira de outras políticas 

públicas de incentivo ao financiamento privado de longo prazo, como por exemplo a isenção 

de imposto de renda para fundos imobiliários (FII), letras de crédito imobiliário (LCI) e agrícola 

(LCA), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e agrícolas (CRA), e mais recentemente 

as denominas debêntures incentivadas conforme a lei 12.431.  

Entre 2014 e 2016, o Brasil vivenciou um período de três anos consecutivos de instabilidade 

econômica, com duas quedas consecutivas no PIB, inflação superior a 10%, e com a taxa de 

juros voltando a 14,25% em 2015, mesmo patamar de 2006. Com o PIB de 2015 caindo 3,8%, 

politicamente, há uma crise institucional e, no final do ano de 2015, dá-se início a um processo 

de impeachment presidencial. Esse processo foi concluído com a saída da presidente Dilma em 

2016. Nesse ano, com a mudança de governo, o PIB apresenta queda de 3,6% e a Taxa de 

Desemprego Médio vai a 11,5%.  

Dado esse cenário econômico, a inflação começa a arrefecer. Concomitantemente, em outubro 

de 2016, começa novo ciclo de corte de taxas de juros, que dura todo o ano de 2017. Após 13 

cortes seguidos a taxa de juros chega ao seu menor patamar histórico em 6,5% em março de 

2018.  

Todo esse contexto econômico negativo impacta diretamente o mercado de capitais, gerando 

volatilidade e consequentemente aumenta a percepção de risco de crédito pelos agentes. Porém, 

num segundo momento, com a queda das taxas de juros, os agentes econômicos devem avaliar 

novas oportunidades de investimento, alocando mais risco ao capital em busca de rentabilidade 
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mais elevada. Neste cenário, investidores diversificam suas operações, e passam a recorrer ao 

mercado de crédito privado e por sua vez, empresas em busca de funding alongam seu passivo 

e melhoram sua capacidade de investimento, com taxas mais atraentes. 

Por esse motivo, torna-se relevante o estudo de modelos que expressem a percepção dos agentes 

quanto à relação entre risco e retorno nesse mercado. Neste trabalho, busca-se entender: qual 

foi a percepção do mercado de debêntures em relação ao aumento das incertezas durante esse 

período de instabilidade econômica; se é possível captar um prêmio gerado pela piora das 

expectativas pelos agentes através do Spread de Crédito nas Debêntures; se os agentes neste 

mercado apreçaram de forma eficiente; se é possível capturar expectativas da evolução da 

Probabilidade de Default Implícita durante o período. 

A proposta deste trabalho é avaliar o mercado secundário de debênture entre 2014 e 2017 

usando os preços negociados durante esse período. Após o ano de 2009, quando o estoque de 

títulos públicos se igualou ao estoque de títulos privados, Araújo, Barbedo e Vicente (2010) 

apresentaram estudo sobre a construção de curva de juros no mercado brasileiro utilizando a 

parametrização de Nelson- Siegel. Neste trabalho, foram realizadas estimações de curvas 

consistentes com o esperado. 

Em 2012 Medina propôs um modelo baseado numa variação de Nelson e Siegel (1987), 

proposta por Diebold, Li e Yue (2008). A partir deste trabalho, a Anbima divulgou, em 2013, a 

metodologia da Curva de Crédito. Desde então, tem divulgado diariamente curvas que traduzem 

o spread de crédito médio do mercado brasileiro para os níveis de risco AAA, AA e A. Essas 

curvas auxiliam a gestão de portfólios, a análise de risco, e aumentam a transparência desse 

mercado. 

Com base nestes dados, calculamos a probabilidade de default implícita, conforme o modelo 

reduzido proposto por Duffie e Singleton (1999) e utilizando as premissas do trabalho 

desenvolvido por Xu e Nencioni (2000).  

Este trabalho foi dividido em 6 seções contando com esta introdução. A seção 2 apresenta 

aspectos do mercado de debentures no Brasil com foco no mercado secundário e nas práticas 

do mercado. O capítulo 3 traz o referencial teórico sobre modelos de estimação de Estruturas a 

Termo de Taxa de Juros (ETTJ), apresentando os modelos estatísticos de Nelson e Siegel 

(1987). A partir do modelo paramétrico proposto por Nelson e Siegel (1987), e da revisão 

proposta por Diebold e Li (2006), é apresentado o modelo de Medina (2012) e a metodologia 
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utilizada pela Anbima (2013) com base nesse modelo. Neste capitulo também é apresentado o 

referencial teórico sobre Probabilidade de Default Implícita, os modelos estruturais de Black & 

Scholes (1973) e Merton (1974) e o modelo KMV (1999), além do modelo de Duffie e 

Singleton (1999) em sua forma reduzida proposta. Este modelo  

No capítulo 4 apresentamos a metodologia utilizada neste trabalho, utilizando como base os 

spreads de crédito gerados pela Anbima, extraímos a probabilidade de default implícita com 

base no modelo reduzido de Duffie e Singleton (1999) pela abordagem de Xu e Nencioni (2000) 

que considera a Recovery Rate fixa com base nos dados do JP Morgan.  

No capítulo 5, apresentamos os resultados dos modelos utilizados acima, assim como, 

adicionalmente, avaliamos quais aspectos são determinantes para a formação do spread de 

crédito. No capítulo 6, temos as considerações finais desta dissertação, e também sugestões de 

extensões para este trabalho. 
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2. Mercado Secundário de Debêntures no Brasil 
 

A ANBIMA define debêntures como valores mobiliários representantes de dívida, que dão a 

seus detentores um direito de crédito sobre a companhia emissora. A lei 6.404 /1976, conhecida 

como Lei das S.A. (Sociedade por Ações), define, em seu capítulo V, art.52, que a companhia 

poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas 

condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do certificado. 

Mesmo tendo sido instituída desde a década de 70, somente com o advento da isonomia entre 

títulos privados e públicos em 1987, e com a criação do Sistema Nacional de Debêntures (SND) 

em 1989, pela CETIP (atual B3) e ANDIMA (atual ANBIMA), os ativos tornaram-se mais 

atrativos, e o mercado passou a ser mais ágil e integrado.  

Durante toda década de 90, o cenário macroeconômico se manteve instável. O Brasil só 

conseguiu começar a superar o longo processo hiperinflacionário em 1994 com o Plano Real. 

Nesse período, houve fortalecimento e estabilização do mercado de capitais e, por conseguinte, 

do mercado de debêntures. Entretanto, como as taxas de juros continuavam elevadas durante o 

final da década de 90 e o início dos anos 2000, com a Selic chegando a 26,5% em 2003 e 

apresentando média de 18,9% de 2000 até 2005, houve uma dificuldade para o desenvolvimento 

do mercado de debêntures. Mesmo com o impulso da instrução 400 da CVM, publicada no final 

de 2003, que regulava as distribuições de valores mobiliários, este apresentaria crescimento 

significativo apenas em 2005.  

Como pode ser observado na Figura 1, nesse ano, houve uma alta de 332% em relação ao ano 

de 2004, e 289% em relação aos quatro primeiros anos do século XXI. 
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Figura 1 - Total emitido no mercado de debêntures no Brasil (Em bilhões de R$ entre 
2000 e 2017) 

 
Fonte: SND. Elaboração do autor. 

 

 

Na Figura 2, temos a taxa de juros básica da economia brasileira a partir de 2000. O processo 

de estabilização da economia brasileira e a consequente queda na taxa de juros básica afetam 

positivamente o cenário de emissões de debêntures, visto que os agentes de mercado buscam 

ativos com maior relação entre risco e retorno.  

Figura 2 - Evolução da Taxa Selic (Em % a.a.) 

 
Fonte: BACEN. Elaboração do autor 
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No período da nossa análise, entre 2014 e 2017, observamos um cenário de crescimento na taxa 

de juros entre o piso em 7,25% em 2013 até o ápice em julho de 2015 de 14,25%, mantido por 

quase um ano até junho de 2016. Após esse período inicia-se o processo de queda das taxas de 

juros até março de 2018 na mínima em 6,5%, com perspeticas de novas quedas ainda em 2018. 

Na figura 3 e na tabela 1 observamos o desenvolvimento do mercado secundário de debentures 

no período analisado. As seríes negociadas cresceram 45,4% saindo de 194 para 282, com  o 

volume financeiro médio aumentando 60,3% de R$ 2,52 bi em 2014 para R$ 4,04 bi em 2017.  

Figura 3 - Volume Financeiro e Quantidade de Debêntures no Mercado Secundário 

 
Fonte: SND (excluídas debêntures de leasing). Elaboração do autor 

 

Tabela 1 - Dados Anuais de Debêntures no Mercado Secundário (Em bilhões de Reais e 
Número de Séries) 

 

Fonte: SND (excluídas debêntures de leasing). Elaboração do autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 2015 2016 2017

Média Mensal 2,5 3,3 3,5 4,0

Volume Anual 30,2 39,6 41,8 48,5

Média de Séria Mensal 188 206 212 237
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3. Modelos Teóricos 

3.1 Modelo de Estimação de Estruturas a Termo de Taxa de Juros 
 

Este capítulo apresenta o referencial teórico a respeito dos diversos modelos de estimação das 

Estruturas a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) e trabalhos sobre este tema realizados para o 

mercado brasileiro. Por fim, apresenta o modelo de Nelson e Siegel (1987), que foi usado na 

criação da base dos dados para a construção das curvas de Probabilidade de Default Implícita. 

A Estrutura a Termo de Taxa de Juros representa a relação entre o tempo, que pode ser expressa 

pela maturidade ou duration de um ativo, e a rentabilidade, expressa pela taxa de juros. Esta 

ferramenta é utilizada na precificação de ativos de renda fixa assim como em modelos de 

previsão de política monetária. Ela expressa o prêmio de risco exigido pelos investidores e a 

mudança nas expectativas dos agentes de mercado. Esta pode ser avaliada pela diferença destas 

taxas ao longo do tempo. 

A ETTJ, usualmente denominada como Curva de Juros, é construída a partir de dados das 

negociações de ativos em mercado secundário. Tendo em vista a diferença nos fluxos de caixa 

entre os ativos, e a dificuldade em se encontrar ativos denominados zero cupom, isto é, que 

possuem pagamento apenas no seu vencimento, encontra-se a necessidade de modelos de 

interpolação para obter dados em prazos intermediários. 

Diversos modelos surgiram durante a década de 70 e de 80, baseados, principalmente, na 

construção de estruturas através de métodos de interpolação polinomial. Como exemplos, 

temos: a metodologia de Cubic Splines desenvolvida por McCulloch (1971, 1975), e a 

metodologia Exponential Spline de Vasicek & Fong (1982). Estes modelos tiveram grande 

disseminação, entretanto, foram criticados quanto ao formato explosivo no longo prazo. 

Em busca de uma modelagem robusta que apresentasse uma forma funcional simples e com 

uma aproximação mais parcimoniosa, Nelson e Siegel (1987) introduzem um modelo flexível 

o suficiente para representar a gama de formatos geralmente associados a uma curva de juros: 

monotônica, em “formato de sino” e em forma de S. Os autores conseguiram explicar 96% da 

variação nos rendimentos em todos os prazos para o período de 1981-1983. Isso evidenciou a 

capacidade do modelo de estimar os rendimentos dos títulos do tesouro americano. 

A principal suposição do modelo é que as taxas spot são geradas por equações diferenciais, e 

que as taxas forward, dado que são caracterizadas como previsões, podem ser consideradas 
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como as soluções para essas equações. Assim, Nelson e Siegel (1987)  propuseram um modelo 

de estimação dessas taxas baseando-se na solução de equações diferenciais de segunda ordem. 

A formula original do modelo é apresenta na equação (1), onde a taxa forward instantânea para 

a maturidade m, denotada r (m), é dada pela solução de uma equação diferencial de segunda 

ordem: 

 

���� = 	�� + �
. exp	�−�/�� 	+	��. [��/��	. exp	�−�/��]																�1� 
Neste trabalho, os coeficientes do modelo podem ser interpretados como a medida de força dos 

componentes de curto, médio e longo prazo das curvas de taxa forward e, portanto, da curva de 

juros. A função para taxa spot, definida como r(t) obtida integrando-se a equação (1), conforme 

(2): 

 

���� = 	�� + �
. �1 − exp �−�� ��� �	+	��. ��1 − exp �−�� ��� � − exp �−�� ��												�2� 
 

Substituindo -m/t por λt, temos a equação 3: 

 

���� = 	�� + �
. �1 − exp�−λt�
λt  	+	��. !�1 − exp�−λt�

λt  − exp�−λt�"												�3� 
 

Com base na equação acima podemos interpretar a constante �� como representante das taxas 

de longo prazo, pois essa constante é igual ao limite de (3) quando o tempo tende ao infinito. O 

parâmetro �
 multiplica um termo  que vai a zero quando o tempo tende ao infinito, indicando, 

portanto, as taxas de curto prazo. O termo exponencial que multiplica �� começa em 0, e, com 

a evolução do tempo, cresce e retorna assintoticamente a zero explicando assim as taxas de 

médio prazo com o seu formato de U. Há também o parâmetro λ que determina a taxa de 

decaimento exponencial da taxa r���. 
 

Diversos participantes do mercado e bancos centrais utilizam o modelo Nelson - Siegel para 

modelagem de estrutura a termo (GIMENOA e NAVE (2009); BIS (2005)). No entanto, outros 
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modelos elaborados com mais variáveis e diversos fatores de decaimento surgiram a partir deste 

modelo, como por exemplo os modelos propostos por Svensson (1994) e Dieboldi, Li e Yue 

(2008). 

Svensson (1994), analisou estruturas a termo de taxa de juros para a Suécia de 1992 a 1994, e 

propôs adicionar um novo fator à forma funcional de Nelson e Siegel. Este fator tem como 

principal função dar uma segunda curvatura à curva no longo prazo. Esta adição ao modelo 

busca aumentar a flexibilidade e melhor fit aos dados. Almeida et.al. (2009) verificou que, 

devido à volatilidade dos mercados emergentes, esta adição é importante para capturar não 

linearidades nas curvas de rendimentos, levando a uma melhoria significativa da capacidade de 

previsão. Abaixo apresentamos a equação (4) com o modelo de 4 parâmetros de Svensson: 

 

���� = �� + �
. �1 − $%λ&
λt  + ��. !�1 − $%λ&

λt  − $%λ&" + �'. !�1 − $%λ(&
λ�t  − $%λ(&"	�4� 

 

 

Diebold, Li e Yue (2008) observou empiricamente que, ao estimar curvas de juros com fatores 

globais para diversos países, a curvatura é estimada com baixa precisão. Este fato pode ser 

explicado em grande parte pela falta de dados para maturidades extremas, isto é, para a parte 

da curva representada pelos ativos com maturidades curtas e longas. Neste modelo reduzido, 

foram retirados os últimos termos conforme a equação (5): 

 

���� = 	�� + �
. �1 − exp�−λt�
λt  	�5� 

 

No Brasil diversos estudos baseados no modelo de Nelson e Siegel (1987) foram realizados, 

Araújo, Barbedo e Vicente (2010) apresentaram estudo sobre a construção de curva de juros no 

mercado brasileiro utilizando a parametrização de Nelson- Siegel. Neste trabalho, pode-se 

concluir que foram realizadas estimações consistentes para o mercado brasileiro utilizando 

dados de debêntures. 

MEDINA (2012) propõe um modelo paramétrico de curvas de crédito no mercado brasileiro, 

aplicando a modelagem paramétrica de Nelson e Siegel a uma amostra de preços de debêntures, 
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com o objetivo de auxiliar a precificação, análise de risco e a percepção de expectativas deste 

mercado. 

Em 2013, a ANBIMA divulga, em texto técnico a construção de Curvas de Crédito, através de 

metodologia similar à proposta por MEDINA (2012), para construir curvas de crédito privado 

que reflitam spreads médios de risco para diferentes níveis de rating. Um modelo paramétrico 

foi aplicado aos preços indicativos das debêntures remuneradas em DI e IPCA pertencentes à 

amostra diária de precificação da ANBIMA. 

O trabalho parte da premissa de que o preço de um ativo de renda fixa é o valor presente de 

seus fluxos futuros descontados por uma taxa de juros de mercado. As taxas para os ativos 

remuneradas em DI foram calculadas utilizando o Ajuste diário divulgado pela 

B3/BM&FBOVESPA dos Contratos Futuros de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de 

um dia (DI1) adicionado ao Spread que será modelado conforme o modelo reduzido da equação 

(5).  

Para os ativos remunerados a IPCA, a taxa de mercado será calculada com base na ETTJ IPCA, 

que é a Curva Zero Cupom divulgada diariamente pela ANBIMA com base nos dados do 

mercado secundário de títulos públicos. Adicionalmente, deverá ser descontado o prêmio de 

risco do governo, que consiste em verificar a diferença entre a ETTJ Pré, a Curva Zero Cupom 

divulgada diariamente pela ANBIMA, e a Curva de DI1 com base nos ajustes divulgados pela 

B3/BM&FBOVESPA. 

A estimação é realizada pela solução do sistema de equações composto pela Curva DI seguindo 

o modelo de Svensson, conforme equação (4). Os Spread de Crédito para cada Rating AAA, 

AA e estão de acordo com o modelo reduzido de Nelson e Siegel, conforme equação (5). Neste 

modelo, o parâmetro de inclinação �
 assim como o fator de decaimento são comuns às três 

curvas. O parâmetro �� referente ao nível é equivalente a diferença de crédito. 

Os parâmetros são estimados pela técnica de mínimos quadrados ponderados, em que o 

ponderador é definido pelo inverso da duration,. Isso é necessário pois ativos de longo prazo, 

isto é, com maior duration, são influenciados pelo parâmetro e consequente pela taxa de 

desconto de forma mais significante do que ativos de curto prazo. Para determinar as estruturas 

o problema de otimização abaixo é resolvido na equação (6): 
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+,-	 . .	�	/,	�0	123452
6
78
9:;76<=>?

−	0	@6A7B:�/0	@6A7B:��	�6� 
 

Onde, 		/, = 	 
>DE:;726	�FG	HIJK� ;  
 

0	123452 = Somatório do fluxo de caixa do ativo trazido a valor presenta pela taxa de mercado 

estimada pelo modelo; 

0	@6A7B: = Preço observado em mercado; 

 

Os ratings foram compatibilizados conforme tabela 2. Caso houvesse mais de um rating é 

utilizado o mais conservador: 

Tabela 2- Compatibilidade entre agências de rating 

STANDARD & POOR´S FITCH RATINGS MOODY´S 
brAAA AAA (bra) Aaa.br 

brAA AA (bra) Aa.br 

brA A (bra) A.br 
Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação à base dados, outros ajustes foram necessários. Ativos com opções de recompra 

embutidas, denominados Callables, já que o emissor tem a opção de vencimento antecipado 

pela taxa de emissão do papel, não foram utilizados na análise. Foi adotado um intervalo de 

confiança para garantir um espaçamento mínimo entre as curvas utilizando um vetor 

autoregressivo com 126 observações e defasagem de um dia. Para minimizar o efeito de falta 

de liquidez de ativos de curto prazo, foi criado um ativo sintético de um dia e foram retirados 

da análise ativos com menos de 21 dias para o vencimento. Devido às diferentes características 

dos emissores e ativos, é comum identificar outliers. Para solucionar tal problema, foi utilizado 

um modelo baseado na comparação entre o Erro Quadrático Médio (EQM) da amostra e o 

EQM, eliminando ativo a ativo. Assim, calcula-se um valor crítico por ativo a fim de excluir 

outliers. 
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3.2. Modelos de Probabilidade de Default Implícita 
 

O BACEN define risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao 

não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos 

termos pactuados; a desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na 

classificação de risco do tomador; a redução de ganhos ou remunerações; as vantagens 

concedidas na renegociação; e os custos de recuperação. 

Segundo Jorion (2007), risco é a volatilidade associada a resultados futuros inesperados. No 

caso em que ocorre uma concessão de recursos, a possibilidade de a contraparte não cumprir as 

obrigações monetárias contratuais relativas a determinada transação financeira é denominada 

risco de crédito, e o evento de não cumprimento dessas obrigações é chamado inadimplência. 

Neste trabalho com foco no mercado de Debêntures, abordamos a definição de que o risco de 

crédito é o risco de o emissor da debênture não honrar com o pagamento de juros e/ou principal. 

Este evento é denominado no mercado financeiro como Default. Cabe ao investidor/credor da 

operação, que carrega este risco de crédito durante toda a vida do ativo, conseguir antever 

mudanças na capacidade de pagamento do emissor. 

Neste sentido, foram desenvolvidos diversos modelos na literatura financeira para estimar a 

probabilidade de default. O primeiro modelo sobre o tema foi desenvolvido por Merton (1974). 

Esse artigo define que o valor de uma dívida depende essencialmente de três itens: a taxa de 

retorno exigida por ativos livre de risco, as características dessa dívida e a probabilidade da 

companhia não ser capaz de satisfazer algum ou todos os requerimentos deste contrato, isto é, 

a probabilidade de default.  

A partir do modelo teórico para precificar opções desenvolvido por Black & Scholes (1973), 

Merton realizou uma aplicação para precificação de dívidas corporativas em geral. O modelo 

de Merton (1974) analisa a estrutura de ativos da empresa tentando avaliar o risco de default 

dessa dívida durante sua maturidade. Para isso, avalia se o valor da dívida irá superar o valor 

do ativo neste período. O modelo considera que o valor do ativo segue um passeio aleatório 

com drift, e que para o futuro o valor do ativo é estimado seguindo uma distribuição normal, 

com base nisso calcula-se a probabilidade do valor do ativo ser inferior ao ponto de default. 
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Assim, o modelo de Merton, que relaciona o risco de crédito com a estrutura de capital da 

empresa, pode ser aplicado tanto para cálculo da probabilidade neutra ao risco de default ou 

para cálculo do spread de crédito. 

Um modelo semelhante foi desenvolvido por Vasicek (1984), ao estender a modelagem de 

Black & Scholes (1973) e MERTON (1974).  Posteriormente, Kealhofer, McQuown e Vasicek 

(1989), KMV, desenvolveram o modelo utilizado para avaliação do risco de crédito de uma 

empresa. 

No modelo KMV, a ideia é estimar a fração de empresas que, em anos anteriores, deram default 

em 1 ano. A Expected Default Frequency (EDF), é a área sob a frequência de distribuição 

abaixo do ponto de default, que representa a probabilidade de o valor de mercado dos ativos da 

empresa em 1 ano serem menores do que ganhos da empresa. Então, a probabilidade de default 

crescerá se o valor de mercado dos ativos da empresa decrescerem hoje, se o montante da dívida 

crescer ou se a volatilidade do valor de mercado do ativo crescer.  

A partir desses modelos estruturais, surgiram diversos modelos em forma reduzida para 

mensuração do risco de default de ativos sujeitos ao risco de crédito. Duffie e Singleton (1999) 

desenvolvem um modelo de forma reduzida para avaliação de ativos de crédito sujeitos ao não 

pagamento total ou parcial de suas obrigações com foco em aplicações relacionadas a estrutura 

a termo de taxa de juros corporativos e soberanos. 

O Modelo de Livre Arbitragem de Duffie e Singleton (1999) demonstram, em uma 

simplificação, que a probabilidade de default é igual ao spread de um título dividido pela taxa 

de perda em um evento de default. Supondo um título de crédito onde o detentor tem direito a 

receber em um instante t no futuro, um valor fixo X, sujeito ao risco de default. Sendo t, o tempo 

presente e s > t, podemos assumir: h, a probabilidade condicional; r, a taxa de juros livre de 

risco;ϕ, o valor recuperado no evento de um default. 

Conforme descrição desses termos, podemos representar o modelo graficamente conforme 

figura 4, onde a parte de cima do nó considera o valor recuperado em um caso de default e o 

segundo nó considera o seu próprio valor no instante t+1. 

 

Figura 4 - Representação do desenvolvimento inicial do Modelo de Duffie e Singleton 
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Fonte: Adaptado pelo autor de Fernandez (2014)  

 

Logo, o valor do título em t pode ser descrito como função do seu valor em t+1 conforme 

equação (9): 

 

L� = ℎ;. $%EN . O;P�Q;R
� + �1 − ℎ;�. $%EN . O;P�L;R
�	�9� 
 

O valor do ativo Vt é igual ao valor presente da expectativa do primeiro nó, representado pela 

expectativa do valor recuperado ϕ multiplicado pela probabilidade do evento representado no 

primeiro nó, isto é, o default ocorrer. Este valor é somado ao valor presente da expectativa do 

segundo nó, representado pela expectativa do valor de face do título no vencimento 

multiplicado por (1-h) que é a probabilidade de não ocorrer o default e acontecer o pagamento. 

Podemos expandir recursivamente a equação até a data de vencimento do título conforme a 

equação 10: 

(10) 

Segundo Duffie e Singleton (1999) a avaliação da fórmula apresentada na equação 10 é 

geralmente complicada pela necessidade de lidar com a distribuição de probabilidade conjunta 

de ϕ, r e h em diferentes horizontes de tempo. A principal abordagem desse modelo de 

precificação é que esta equação pode ser simplificada considerando a expectativa do valor de 
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recuperação neutra ao risco no momento s, no caso de inadimplência no tempo s+1, com uma 

fração do valor de mercado recuperável. Isto é, assume-se que, na ocorrência de um default em 

s+1, o valor de recuperação no instante s é uma fração do valor do ativo em s+1, conforme 

equação (11) abaixo: 

O;P�QTR
� = �1 − UV�. O;P�LTR
�	�11� 
Onde, Ls é a fração de perda do valor do ativo na ocorrência de um default e substituindo na 

equação anterior temos em (12) que: 

$%EN = �1 − ℎ;�. $%EN +	ℎ;. $%EN	. �1 − U;�	�12� 
 

Para taxas anualizadas e intervalos pequenos de tempo, o modelo pode ser simplificado pela 

equação (13): 

W; = �; +	ℎ; . U;	�13� 
Onde, W; é a taxa de juros ajustada ao risco, �; é a taxa livre de risco e ℎ; é a probabilidade 

condicional de default e U; é a taxa de perda comumente denominada Loss Given Default 

(LGD).  

Xu e Nencioni (2000), apresentaram um modelo dinâmico de probabilidade de default com foco 

em aplicações para dívidas de países emergentes. As duas principais hipóteses do modelo foram 

o valor recuperável de um ativo fixo, definido conforme dados históricos de mercado, e a 

volatilidade das probabilidades de default constantes 

No modelo de forma reduzida, em que Xu e Nencioni (2000) usam, como base, a modelagem 

de Duffie e Singleton, a Recovery Rate é estimada com uma porcentagem fixa do valor de 

principal. Com base em dados históricos de títulos em default ou próximos do default 

negociados pelo JP Morgan. Este fator foi considerado em 20% do valor do principal destes 

ativos, e, consequentemente, a LGD seria igual a 80% do ativo.  

Na figura 5, os autores apresentam a evolução ao longo do tempo dos valores dos diversos 

ativos de dívida de países emergentes próximos ao default: 

 

Figura 5 - Preço dos Bonds em default próximo a USD 20 
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Fonte: Adaptado de Xu e Nencioni (2000) dados do J.P. Morgan 

4. Metodologia e Dados 
 

O objetivo deste trabalho é analisar os dados de curva de crédito privado no Brasil para os 

Ratings AAA, AA e A divulgados diariamente pela ANBIMA com base na modelagem 

paramétrica de Nelson e Siegel (1987) com revisão proposta por Diebold e Li (2006). Com 

base nestes dados será extraído a probabilidade de default implícita diária utilizando a forma 

reduzida do modelo de Duffie e Singleton (1999) proposta conforme Xu e Nencioni (2000). 

Conforme a Metodologia Anbima de Curva de Crédito (2013) a estimação das curvas de 

crédito é realizada pela solução do sistema de equações (14), (15), (16) e (17). A equação (14) 

referente a estimação da curva DI, e as equações (15), (16) e (17)  referentes aos spreads de 

crédito por rating serão estimadas conjuntamente. A curva de DI seguirá a forma funcional de 

Svensson, enquanto as de crédito seguirão o modelo de Nelson e Siegel sem as curvaturas. 

Abaixo segue o sistema de equações utilizado pela Anbima: 

 

�37��� = �37 + �
. �
%4XλYZ[
λYZ& � + ��. \�
%4XλYZ[

λYZ& � − $%λYZ&] + �'. \�
%4Xλ(YZ[
λ(& � − $%λ�YZ&]	(14) 

�@@@��� = �@@@ + �
	^Eé37;2 . �
%4Xλ	`aéYZNJ[
λ	`aéYZNJ& �	(15) 

�@@��� = �@@ + �
	^Eé37;2. �
%4Xλ	`aéYZNJ[
λ	`aéYZNJ& �	(16) 
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�@��� = �@ + �
	^Eé37;2. �
%4Xλ	`aéYZNJ[
λ	`aéYZNJ& �	(17) 

Onde: T é o prazo em anos, βdi, βAAA, βAA, βA, β1 crédito, β2, β3, λdi, λ2di e λcrédito são 

parâmetros do modelo.  

Neste modelo os parâmetros de inclinação (β1Crédito) e decaimento (λ) são comuns às três 

curvas de spread, mas cada uma possui um parâmetro próprio de nível, que são os parâmetros 

βAAA, βAA e βA, representando a diferença de crédito.  Os parâmetros acima são estimados 

pela técnica de mínimos quadrados ponderados. O ponderador utilizado corresponde ao 

inverso da duration, pois choque na taxa de juros impactam mais duration longas do que 

curtas. 

Para determinar as estruturas o problema de otimização já apresentado no capítulo sobre 

modelos de estrutura termo de taxas de juros é resolvido conforme equação (6): 

+,-	 . .	�	/,	�0	123452
6
78
9:;76<=>?

−	0	@6A7B:�/0	@6A7B:��	�6� 
Onde: 		/, = 	 
>DE:;726	�FG	HIJK�  

0	123452 = Somatório do fluxo de caixa do ativo trazido a valor presenta pela taxa de mercado 

estimada pelo modelo; 

0	@6A7B: = Preço observado em mercado; 

 

Com base nos dados diário do modelo de estimação de spread apresentado acima entre 2014 e 

2017 será calculado a probabilidade de default implícita diariamente para os ratings AAA, 

AA e A. O cálculo será feito utilizando a foram reduzida do modelo de Duffie e Singleton 

(1999) apresentada na equação (13) do capítulo de modelos de probabilidade de default 

implícita, conforme abaixo: 

W; = �; +	ℎ; . U;	�13� 
Onde: 

 W; : taxa de juros ajustada ao risco; 

 �; : taxa livre de risco; 
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 ℎ; : probabilidade condicional de default; 

U; : taxa de perda comumente denominada Loss Given Default (LGD).  

Na equação (13), o Spread de Crédito é definido como a diferença entre W; , a taxa ajusta ao 

risco e �; , a taxa livre de risco. Como base de dados para o Spread de Crédito serão utilizados 

os parâmetros βAAA, βAA e βA, advindos do resultado da estimação das equações (15), (16) 

e (17) apresentadas anteriormente, a fim de estimar diariamente o parâmetro ℎ;, a 

probabilidade de default implícita para este mercado. Utilizaremos como premissa uma taxa 

de perda (LGD), continua de 80%, conforme estudo de Xu e Nencioni (2000) para mercados 

emergentes. Adicionalmente iremos verificar se ao longo dos últimos anos esta taxa faz 

sentido para o mercado de debêntures brasileiro.  

Conforme pode ser observado na figura 6, no próprio trabalho de Xu e Nencioni (2000), o 

valor fixo da taxa de recuperação (RR), e consequentemente da taxa de perda (LGD = 1-RR) 

afetam o nível, mas não o formato da curva de probabilidade de default.  

Figura 6 - Analise do impacto da Taxa de Perda 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Xu e Nencioni com dados do JP. Morgan 

Na tabela 3 apresentamos que recentemente a Moody’s divulgou um estudo sobre Corporate 

Default e Taxas de Recuperação para o período de 1920 até 2015. Abaixo apresentamos o 

quadro com a taxa de recuperação das operações de crédito corporativo com atribuição de 

rating pela Moody’s.  

Tabela 3 - Média de Taxa de Recuperação de Dívidas Corporativas entre 1987 - 2015 
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Fonte: Moody’s 

Neste estudo dívidas com garantias apresentam historicamente 63,3% de taxa de recuperação 

contra 20% dos estudos apresentados pelo JP. Morgan.  

 

Na tabela 4 podemos analisar outra fonte de dados, que é observar o mercado secundário de 

debêntures. Atualmente 10 ativos encontram-se em situação de ratings entre CCC e C 

negociando a uma média 78% do PU PAR, porém os ativos classificados com rating C tem 

taxa de venda mais próximas a uma taxa de recuperação de 20%. 

Tabela 4 - Mercado Secundário de Debêntures - Rating CCC a C - 28.12.2017 

 

Fonte: Anbima e XP 

 

Para a extração da probabilidade de default implícita, considerando que a taxa de recuperação 

não impacta a curvatura da probabilidade de default mas somente seu nível, vamos considerar 

a taxa de recuperação de 20% conforme artigo original de Xu e Nencioni (1999). 

Os dados utilizados neste trabalho foram as curvas de crédito de 2014 a 2017 extraídas 

diariamente do site da ANBIMA, no endereço:  

http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ferramenta/precos-e-indices/curvas-de-credito.htm 

Conforme texto do próprio site com a descrição dos dados: 

Emissor Código Taxa Emissão Compra Venda ANBIMA Vencimento Rating
% PAR  

Compra

% PAR 

ANBIMA

CONTAX PARTICIPACOES S/A CTAP11 CDI+ 1,25% - 3%PAR 405,52% 15/12/2021 C Fi tch - 22,18%

CONTAX PARTICIPACOES S.A CTAP13 CDI+ 1,25% - 35%PAR - 15/12/2021 C Fi tch - -

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INT DE GUARULHOS AGRU11 IPCA+ 7,86% 9,43% 8,72% 9,57% 15/03/2025 CCC Fi tch 94,99% 94,84%

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INT DE GUARULHOS AGRU21 IPCA+ 7,86% 9,43% 8,72% 9,57% 15/06/2025 CCC Fi tch 94,64% 94,48%

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INT DE GUARULHOS AGRU31 IPCA+ 7,86% 9,43% 8,72% 9,57% 15/09/2025 CCC Fi tch 94,30% 94,11%

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INT DE GUARULHOS AGRU41 IPCA+ 7,86% 9,43% 9,14% 9,57% 15/12/2025 CCC Fi tch 93,96% 93,75%

CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INT DE GUARULHOS AGRU12 IPCA+ 6,40% 9,64% 7,02% 9,14% 15/10/2026 CCC Fi tch 87,41% 89,05%

CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIETE S.A. RDVT11 IPCA+ 8,00% 22,92% 17,91% 21,31% 15/06/2028 Caa2 Moodys 59,37% 58,45%

SANTO ANTONIO ENERGIA SA STEN13 IPCA+ 7,05% 9,32% 7,75% 7,11% 15/04/2022 CC Fi tch 93,65% 99,86%

SANTO ANTONIO ENERGIA SA STEN23 IPCA+ 7,49% 9,43% 8,38% 7,97% 15/04/2024 CC Fi tch 92,42% 98,33%
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“Consulte gráficos e tabelas de referência para a precificação de ativos de crédito privado 

no mercado secundário. Nossa ferramenta disponibiliza estimativas diárias das curvas de 

spread de crédito divididas por níveis de risco (rating). As curvas de crédito são extraídas a 

partir de debêntures precificadas diariamente pela ANBIMA (DI Percentual, DI+spread e 

IPCA+spread) e refletem estruturas de spread zero-cupom sobre a curva soberana para 

diferentes níveis de risco.” 

A tabela 5 apresenta os dados de curva de crédito no dia 29 de dezembro de 2017. 

 

 

Tabela 5 - Curva de Crédito Anbima - 29.12.2017 

 

 

Vertices AAA AA A

0,5 0,2032 0,6735 0,9521

1 0,2697 0,74 1,0186

1,5 0,3289 0,7992 1,0778

2 0,3817 0,852 1,1306

2,5 0,4289 0,8992 1,1778

3 0,4711 0,9414 1,22

3,5 0,509 0,9793 1,2579

4 0,543 1,0133 1,2919

4,5 0,5736 1,0439 1,3225

5 0,6013 1,0716 1,3502

5,5 0,6263 1,0966 1,3752

6 0,6489 1,1192 1,3978

6,5 0,6695 1,1398 1,4184

7 0,6882 1,1585 1,4371

7,5 0,7053 1,1756 1,4542

8 0,7209 1,1912 1,4698

8,5 0,7352 1,2055 1,4841

9 0,7483 1,2186 1,4972

9,5 0,7604 1,2307 1,5093

10 0,7715 1,2418 1,5204

10,5 0,7817 1,252 1,5306

11 0,7912 1,2615 1,5401

11,5 0,8 1,2703 1,5489

12 0,8082 1,2785 1,5571

Curvas de Crédito - Ratings
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5. Resultados 

5.1. Spread de Crédito 
 

Entre 2014 e 2017 foram analisados 997 dias com dados de Spread de Crédito para os ratings 

AAA, AA e A, com dados para as durations semestrais de 6 meses a 13 anos, porém, em 

algumas datas os dados a partir de 11 anos não foram disponibilizados. Abaixo na tabela 6 

apresentamos as estatísticas descritivas destes dados: 

Tabela 6 - Estatísticas descritivas do Spread de Crédito entre 2014 e 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme pode ser observado no anexo 1.1, a Curva de Crédito apresentou em todas as datas 

analisadas formato crescente, resultado economicamente aceitável visto que ativos mais 

longos demandam um spread de crédito maior visto que a possibilidade de eventos incertos na 

economia que impactam um prêmio maior sobre ativos de curto prazo. Outro fator observado 

é um aumento da inclinação nas curvas em períodos com maiores incertezas futuras, como por 

exemplo nas datas a partir de 30.06.2014 apresentadas no item 1.1 do Anexo 1. Em 

contrapartida as curvas são mais flat em período mais estáveis, como por exemplo as curvas 

Ano Média Mediana Desv. Pad. Max. Mín. Média Mediana Desv. Pad. Max. Mín. Média Mediana Desv. Pad. Max. Mín.

2014 0,91% 0,91% 0,14% 1,41% 0,47% 1,20% 1,20% 0,14% 1,71% 0,76% 1,96% 2,00% 0,20% 2,56% 1,50%

2015 1,06% 1,11% 0,21% 1,57% 0,40% 1,43% 1,48% 0,21% 1,88% 0,74% 2,32% 2,37% 0,25% 2,99% 1,54%

2016 1,30% 1,30% 0,39% 2,27% 0,25% 2,01% 2,01% 0,43% 3,08% 0,94% 3,14% 3,11% 0,54% 4,60% 1,87%

2017 0,70% 0,70% 0,22% 1,20% 0,13% 1,18% 1,19% 0,23% 1,79% 0,55% 1,79% 1,76% 0,38% 2,72% 0,86%

AA AAAA
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de 30.12.2013 e 30.06.2014, outro fator economicamente explicável pelo fato dos agentes 

demandarem mais remuneração marginal por anos em períodos instáveis, em relação a 

períodos mais estáveis onde as durations mais longas se mantem constantes ao longo do 

tempo, refletindo a sensibilidade dos agentes a uma possível mudança de cenário. 

Com relação a diferença entre os ratings é perceptível quanto os agentes apreçam mais 

rapidamente o risco aos ativos de rating mais baixo, isto pode ser analisado pela diferença 

entre as curvas de 30.12.2013 e 30.12.2014, onde as curvas A sobem em média 22,5% 

enquanto as curvas AAA e AA sobem em média 15,5% e 11,4%, porém no período seguinte 

há um ajuste e as curvas AAA e AA, sobem 10,7% e 8,1% em contrapartida a curva A 

apresentar menor crescimento de 5,2%. Acompanhando os dados diariamente a partir de 

2014, as curvas de rating A conseguem alcançar mais rapidamente a marca de crescimento de 

10%, 20% e 30%, porém, durante o ano de 2015, as curvas AAA duplicando ainda em julho 

de 2015, enquanto a curva AA apresenta crescimento de 77% e a curva A de 65%. 

 A teoria econômica e o histórico de probabilidade de deslocamento de ratings influem 

diretamente no mercado secundário gerando um prêmio maior antecipado aos ativos mais 

próximos ao default, isto é, com rating menor e, portanto, mais sensíveis a mudanças nos 

cenários econômicos. Em contrapartida o crescimento acelerado das curvas de rating AAA em 

2015 em relação as curvas AA e A, vai de encontro ao conceito de que ativos mais arriscados 

deveriam ser mais sensíveis, uma possível explicação seria a maior liquidez e interesse dos 

agentes por ativos AAA, o que poderia gerar esse aumento de preço. A análise dos spreads 

individuais das debêntures AAA no mercado secundário neste período é uma sugestão de 

extensão desta pesquisa. 

No Anexo I apresentamos o resultado semestral das curvas de crédito entre dezembro de 2013 

e dezembro de 2017. No período analisado observa-se curvas bem-comportadas para todos os 

ratings. No final de 2013, todas curvas permaneceram bem flat, assintoticamente em torno de 

0,8%, 1,1% e 1,7% respectivamente para os ratings AAA,AA e A. O cenário começa a mudar 

já em junho de 2014 com a antecipação dos cenários eleitorais impactando diretamente no 

spread dos ativos de pior rating que pioram cerca de 40 bps, enquanto os ativos com ratings 

AAA e AA sofrem mudanças de cerca de 16 bps. 

No final de 2014 vemos um cenário completamente diferente, curvas extremamente 

inclinadas apresentando um grau de incerteza relevante no mercado, devido o resultado da 

eleição e a grave percepção do mercado de uma crise fiscal. O ano de 2015 estabelece novos 
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patamares de spread em torno de 1,0%, 1,5% e 2,5%, para os ratings AAA, AA e A, 

respectivamente. 

No final de 2015 ocorre o acolhimento da denúncia contra Dilma, o PIB fecha 2015 com 

queda de 3,8%, o processo de impeachment se arrasta por todo primeiro semestre finalizando 

somente em agosto. No mercado secundário de debêntures observamos uma elevação abrupta 

em fevereiro que se mantem janeiro de 2017. Os maiores spreads são em meados de 2016, 

com níveis máximos de 2,3%, 3,0% e 4,6%. Se comparado ao cenário inicial no final de 2013 

e início de 2014, temos um cenário de spreads de crédito na maioria das durations de 2x, em 

alguns casos de 3x maiores.  

 

Se compararmos com o EMBI+ Brasil, índice conhecido como risco país, e que representa o 

spread dos bonds soberanos brasileiro sobre os títulos emitidos pelo tesouro americano, a 

média móvel de 21 dias do indicador risco pais chega ao seu máximo neste período em 

fevereiro de 2016 com 531 pontos, um crescimento de 115% em relação início de 2014. Neste 

mesmo período, as curvas de 5 anos AAA, AA e A variaram 58,9%, 82,6% e 75,5%, 

respectivamente.  

Abaixo apresentamos a figura 7, que apresenta o EMBI+ Brasil plotado juntamente com a 

média móvel de 21 dias das Curvas de 5 anos e todos os ratings. 

Figura 7 - EMBI+ Brasil vs Curvas de 5 anos (Média Móvel de 21 dias) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Anbima e JP. Morgan. 
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No gráfico apresentamos cortes temporais relacionados com o cenário político vivido nestes 

últimos anos. Verifica-se que a Média Móvel de 21 dias do Risco Pais apresenta uma resposta 

mais imediata ao aumento do risco, e apresenta um crescimento mais robusto logo após a 

eleição de 2014 chegando ao ápice logo após o acolhimento da denúncia. Logo em seguida o 

mercado precifica a saída de Dilma como um fator de diminuição do risco, e vemos o EMBI+ 

Brasil apresentar uma queda com forte inclinação, voltando a patamares de meados de 2015, 

para logo depois manter trajetória de queda menos acentuada até o final de 2017 com valor 

bem próximos aos 2%. 

O mercado de debêntures precificar este risco mais gradativamente, uma das hipóteses é o 

fator liquidez, que pode atrasar a transmissão de informação neste mercado. No mercado de 

bonds, ativos que são utilizados para montar a carteira teórica do EMBI, há um maior número 

de agentes envolvidos e um maior nível de liquidez, e, portanto, maiores evidências do efeito 

fly to quality, e o consequente aumento dos spreads de forma mais explosiva. Por se tratar de 

uma média móvel para uma janela de 21 dias para uma duration específica de 5 anos, há um 

delay especifico deste indicador e consequente fatores relacionados ao prazo destes ativos, e 

uma restrição maior em termos de liquidez dessa janela específica. Há de se destacar que o 

comportamento dos spreads de crédito para todos os ratings analisados mantém trajetória 

semelhante ao indicador do risco pais com um pequeno delay temporal. Portanto, as principais 

hipóteses que podem explicar a estabilidade do spread analisado em relação ao EMBI, são a 

diferença de liquidez entre o mercado global de bonds e o mercado brasileiro de debêntures, 

assim como a especificidade das debêntures analisadas que amplificam mais ainda a falta de 

liquidez. 

No anexo 2 apresentamos o Histórico Diário e Média Móvel de 21 dias dos Vértices de 1 

Ano, 3 anos, 5 anos, 7 anos e 10 anos para os Rating AAA, AA e A. Como pode ser 

observado nesses gráficos, a partir do final de 2014 os dados diários das curvas de crédito 

passaram a apresentar grande oscilação. 

O histórico de dados entre 2009 e 2011 no trabalho apresentado por Medina (2014) que 

originou as curvas de crédito apresentadas pela Anbima, não apresentou essa volatilidade dos 

dados, o que pode ser entendido como uma anormalidade do modelo. Na figura 8 

apresentamos diariamente a diferença entre a média dos spreads de crédito para todas as 

durations, e como a partir do final de 2014 e se intensificando em 2015 houve um crescimento 

da volatilidade diaria nos dados deste modelo. 
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Figura 8 - Diferença diária da Média dos Spreads de Debêntures AAA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

5.2. Probabilidade de Default Implícita 

O trabalho consistiu em estimar a partir dos dados de spread de crédito apresentados no item 

5.1 a Probabilidade de Default Implícita para o mercado secundário de debêntures, e avaliar a 

mudança destes dados entre 2014 e 2017 e para os diferentes níveis de ratings e durations.  

Serão analisados aspectos relacionados a curvatura, a evolução ao longo do tempo e mudança 

por rating. Outro aspecto importante é a análise de eficiência dos agentes perante os 

indicadores macroeconômicos, fatores com crescimento econômico, taxa básica de juros e 

inflação impactam diretamente no fluxo de caixa dos emissores, e por consequente devem 

refletir mudanças na probabilidade de default implícita. 

Apresentamos no Anexo 2.1, a evolução da probabilidade de default para todos os ratings 

analisados apresentando as curvas de início de cada ano do período entre 2014 e 2017. Em 

todos os anos e para todos os ratings analisados a curva de probabilidade de default 

apresentou crescimento no longo prazo. Este resultado é economicamente consistente visto 

que, as expectativas dos agentes para o longo prazo são muito mais incertas que no curto 
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prazo, logo a expectativa de uma empresa dar default num espaço menor de tempo deve ser 

menor, e os dados da probabilidade de default implícita corroboram essa análise em todos os 

anos e para todos os ratings. 

Em todos os anos a curvatura se apresentou decrescente para todos os prazos, assim como sua 

magnitude que para os prazos mais curtos apresentam grandes variações semestrais, e acabam 

decaindo ao longo do tempo. No começo de 2014, as curvas de probabilidade de default são 

mais constantes ao longo do tempo, o que representa pouco indício de instabilidade 

econômica para os próximos anos.  

Já em 2015 visualizamos uma curva bem inclinada para todos os ratings, com um salto das 

probabilidades estimadas, o que pode ser explicado pela queda nas projeções do PIB pelos 

agentes de mercado e do aumento da taxa básica de juros com perspectivas de novos 

aumentos.  

No início de 2016 já vivenciando a realidade de uma grande queda do PIB e uma perspectiva 

de uma nova queda, inflação em 2015 superior a 10% com a Selic em 14,25%, a 

probabilidade de default chega ao seu nível máximo no valor médio de 2,1%, 3,2% e 4,9% 

respectivamente para os ratings AAA,AA e AA. A PD só começa a ceder no final do ano, 

juntamente com o ciclo de quedas da taxa básica de juros, e dados de inflação mais frágeis 

muito relacionado ao baixo nível de atividade econômica.  

O início de 2017 apresenta um patamar mais baixo com queda de 44%, 41% e 40%, para os 

rating AAA, AA e A respectivamente. Ao longo do ano de 2017 as PD vão arrefecendo ao 

concomitante com os graduais anúncios da redução da taxa de juros. No final de 2017, com o 

ciclo de ajuste da Selic chegando ao fim, a curva de probabilidade de default apresenta seu 

menor nível, porém as curvas continuam mantendo grande nível de inclinação o que denota 

uma volatilidade nas expectativas futuras. 

Conforme pode ser observado no anexo 2 na figura 2.2 no pior cenário da crise a 

probabilidade de default de ativos AAA chegaram ao patamar inicial de debêntures A, o que 

demonstra que de 2014 para 2016, os agentes de mercado precificaram que a PD dos ativos 

AAA eram iguais ao de ativos A, ou seja, um downgrade de dois níveis.  

No anexo 2 na tabela 2.3 apresentamos as estatísticas descritivas do modelo. A PD apresentou 

crescimento médio condizente com o cenário econômico chegando ao seu nível máximo em 

2016, assim como a volatilidade medida pelo desvio padrão desses dados que triplica em 



37 
 

relação ao início da análise. As PD dos vértices de 1 ano para ativos do rating AAA e AA, 

apresentaram queda de 2015 em relação a 2014, enquanto todos os outras durations 

apresentaram aumento, isso vai contra a intuição econômica, essa anomalia pode ser 

explicada pela baixa liquidez de ativos de curto prazo no mercado secundário 

No Anexo 2 na figura 2.4 analisamos a PD do modelo comparando a PD individual dos ativos 

que apresentaram liquidez em todas as datas, além de excluir da análise as debêntures 

incentivadas. Utilizamos o mesmo modelo proposto no trabalho para calcular a PD por ativo. 

Apresentamos as análises por rating, e observamos que diversos ativos não acompanham a 

média de mercado, o que pode indicar uma assimetria nas negociações feitas no mercado 

secundário partindo da premissa que ativos com ratings iguais deveriam ter comportamentos 

semelhantes. Porém, há de se considerar as diferenças nas características de cada emissão, 

garantias, e a situação financeira através de uma análise estrutural do emissor. A análise dos 

dados de PD para montagem de carteiras ótimas considerando como premissa os dados de 

mercado fica como sugestão de extensão deste trabalho. 

6. Conclusão e sugestões de trabalhos adicionais  

O principal objetivo deste trabalho foram analisar os dados de 2014 a 2017 de spread de crédito 

do mercado secundário de debêntures, dados divulgados diariamente pela Anbima, e com base 

nestes dados extrair a probabilidade de default implícita para esse mercado.Este trabalho 

analisou curvas de spread de crédito privado no mercado brasileiro. O trabalho concluiu que 

houve elevação relevante do spread de crédito no período analisado, e que as curvaturas deste 

modelo apresentaram elevação num cenário de maior instabilidade econômica. 

Como já mencionado em diversos trabalhos a falta de liquidez pode ser considerado um 

empecilho para a transmissão de informação entre estes mercados. O estudo do impacto da 

liquidez no spread de crédito através destes modelos pode ser uma expansão deste trabalho. 

A análise sobre os spreads de crédito no período analisado, contidas no Anexo I, demonstram 

que está pode ser uma ferramenta útil para análise do cenário macroeconômico já que 

percebemos spreads mais altos em 2016 no ápice da crise financeira, e com as sucessivas 

quedas na taxa de juros, há um arrefecimento natural desses spreads.  

Porém, a alta volatilidade dos dados diários observados no item 1.2 do anexo pode ser 

considerada uma anormalidade visto que no estudo proposto por Medina (2014), estes dados 
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não apresentavam tal volatilidade para nenhum vértice, e que nos dados apresentados até o 

início de 2015 não se percebe tal volatilidade nos dados divulgados diariamente pela Anbima. 

Em relação a Probabilidade de Default extraída a partir destes dados houve grande evolução da 

percepção de risco de crédito pelos agentes, porém se comparado ao EMBI+ Brasil houve um 

certo atraso na precificação deste risco quando comparado a outros indicadores econômicos. 

Porém, não podemos inferir que este atraso seja relacionado a percepção de risco dos ativos ou 

somente assimetria na informação devido à falta de liquidez dos ativos já mencionados 

anteriormente. 

Na análise individual dos ativos o trabalho concluiu que diversos ativos dentro do mesmo nível 

de risco capturado pelas agências de rating, apresentam probabilidade de default diferente, e 

em alguns casos abaixo do modelo utilizando como base os spreads divulgados pela Anbima. 

Dessa forma este modelo pode ser utilizado como premissa para montagem de carteiras, e o 

estudo de otimização de carteiras com base nos dados de probabilidade de default dos ativos é 

uma extensão proposta por esse trabalho, e que o acompanhamento diário destes dados pode 

servir de balizador para qualquer investidor atua no mercado de debêntures brasileiro. 
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Anexo I. Curvas de Spread de Crédito 
 

1.1 Resultados semestrais das Curvas de Crédito entre 2014 e 2017 
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1.2 Histórico Diário e Média Móvel de 21 dias dos Vértices por Rating  
 

Debêntures AAA – Spread para 1 Ano 

 

Debêntures AAA – Spread para 3 Anos 

 

Debêntures AAA – Spread para 5 Anos 
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Debêntures AAA – Spread para 7 Anos 

 

Debêntures AAA – Spread para 10 Anos 
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Debêntures AA – Spread para 1 Ano 

 

Debêntures AA – Spread para 3 Anos 

 

Debêntures AA – Spread para 5 Anos 
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Debêntures AA – Spread para 7 Anos 

 

Debêntures AA – Spread para 10 Anos 
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Debêntures A – Spread para 1 Ano 

 

Debêntures A – Spread para 3 Anos 

 

Debêntures A – Spread para 5 Anos 
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Debêntures A – Spread para 7 Anos 

 

 

Debêntures A – Spread para 10 Anos 
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1.3 Diferença de Spreads entre Curvas   
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Anexo II. Probabilidade de Default Implícita 
 

2.1 Evolução da PD das Debêntures por Rating  
 

Debêntures AAA 

 

Debêntures AA 
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Debêntures A 

 

 

 

2.2 Diferencial de PD entre Períodos 
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2.3 Estatísticas Descritivas por ano e por vértice 
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Rating Média Mediana Desv. Padrão Max. Mín.

AAA 1,14% 1,13% 0,17% 1,77% 0,59%

AA 1,51% 1,50% 0,17% 2,13% 0,95%

A 2,45% 2,50% 0,25% 3,19% 1,88%

Rating Média Mediana Desv. Padrão Max. Mín.

AAA 1,33% 1,38% 0,26% 1,96% 0,50%

AA 1,79% 1,85% 0,26% 2,35% 0,93%

A 2,90% 2,96% 0,31% 3,74% 1,93%

Rating Média Mediana Desv. Padrão Max. Mín.

AAA 1,63% 1,62% 0,48% 2,84% 0,31%

AA 2,52% 2,52% 0,53% 3,85% 1,18%

A 3,93% 3,88% 0,67% 5,75% 2,33%

Rating Média Mediana Desv. Padrão Max. Mín.

AAA 0,87% 0,88% 0,27% 1,50% 0,16%

AA 1,48% 1,48% 0,29% 2,24% 0,69%

A 2,23% 2,20% 0,47% 3,40% 1,08%

Rating Média Mediana Desv. Padrão Max. Mín.

AAA 1,25% 1,21% 0,42% 2,84% 0,16%

AA 1,83% 1,68% 0,54% 3,85% 0,69%

A 2,89% 2,71% 0,80% 5,75% 1,08%

2014

2015

2016

2017

2014-2017
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2.4 Análise dos ativos mais líquidos vs dados do modelo 
 

Rating AAA 

 

 

Rating Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão

AAA 1,02% 0,12% 1,12% 0,10% 1,16% 0,14% 1,18% 0,17% 1,20% 0,20%

AA 1,39% 0,12% 1,48% 0,10% 1,52% 0,14% 1,54% 0,17% 1,56% 0,20%

A 2,33% 0,18% 2,43% 0,20% 2,47% 0,24% 2,49% 0,26% 2,51% 0,29%

Rating Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão

AAA 0,85% 0,09% 1,22% 0,07% 1,38% 0,06% 1,47% 0,09% 1,55% 0,15%

AA 1,31% 0,12% 1,67% 0,11% 1,83% 0,07% 1,92% 0,07% 2,01% 0,12%

A 2,42% 0,28% 2,78% 0,25% 2,94% 0,19% 3,03% 0,16% 3,12% 0,14%

Rating Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão

AAA 0,87% 0,30% 1,46% 0,24% 1,71% 0,25% 1,85% 0,30% 1,97% 0,36%

AA 1,76% 0,27% 2,34% 0,28% 2,60% 0,34% 2,74% 0,40% 2,86% 0,47%

A 3,17% 0,46% 3,75% 0,48% 4,01% 0,53% 4,15% 0,58% 4,27% 0,64%

Rating Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão

AAA 0,50% 0,16% 0,80% 0,20% 0,92% 0,20% 0,98% 0,20% 1,03% 0,21%

AA 1,10% 0,22% 1,41% 0,24% 1,52% 0,23% 1,58% 0,22% 1,64% 0,22%

A 1,86% 0,44% 2,16% 0,46% 2,28% 0,44% 2,34% 0,42% 2,39% 0,41%

Rating Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão Média Desv. Padrão

AAA 0,81% 0,27% 1,15% 0,29% 1,29% 0,35% 1,37% 0,39% 1,44% 0,44%

AA 1,39% 0,31% 1,73% 0,42% 1,88% 0,50% 1,96% 0,54% 2,02% 0,59%

A 2,45% 0,60% 2,79% 0,71% 2,93% 0,77% 3,01% 0,82% 3,08% 0,86%

5 anos 7 anos 10 anos

2014-2017

1 ano 3 anos 5 anos 7 anos 10 anos

3 anos 5 anos 7 anos 10 anos

2016

1 ano 3 anos 5 anos 7 anos 10 anos

3 anos 5 anos 7 anos 10 anos

2014

2015

1 ano

1 ano

2017

1 ano 3 anos
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Rating AA 
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Anexo III. Dados Econômicos 
 

3.1 Histórico da Expectativa de PIB segundo o Focus 

 

3.2 Histórico Selic 

 

 

3.3 PIB 
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3.4 IPCA 
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