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RESUMO 
 
 

O mercado de títulos de dívida offshore (bonds) é amplamente utilizado 

por empresas brasileiras a fim de obter recursos a taxas mais atraentes, 

melhorando seu perfil de endividamento assim como o retorno para o acionista. 

Outra vantagem neste tipo de captação é a possibilidade de as empresas 

mitigarem exposições cambiais inerentes ao seu negócio.  O principal objetivo 

deste trabalho é entender como o mercado offshore avalia o risco de crédito das 

empresas brasileiras exportadoras de celulose. Foram utilizados dados de 

mercado da Bloomberg para avaliação do risco de crédito dos bonds, câmbio e 

risco-país. Como proxy para o risco de crédito foram utilizados dados de Z-

Spread de bonds com duration próxima. No caso do risco-país, foi utilizado o 

CDS do Brasil de 5 anos, inferior ao vencimento dos bonds analisados.  Para o 

preço da celulose foi utilizada a mensuração da FOEX, amplamente reconhecida 

como referência de preço nesse mercado. O fator risco-país mostrou-se tão 

importante quanto o preço da celulose na avaliação do risco de crédito das 

empresas pelo mercado, conclusão que é condizente com os modelos reduced 

form. O câmbio mostrou ter uma relação positiva com o Z-Spread. 

 

  

Palavras chave: Z-Spread. Risco de crédito. Papel e Celulose. 

 
 
  



 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The bond market is widely used by Brazilian companies in order to obtain 

resources at attractive rates, improving their debt profile as well as the return to 

the shareholder. Another advantage in this type of funding is the ability of 

companies to mitigate currency exposures inherent in their business. The main 

objective of this work is to understand how the offshore market evaluates the 

credit risk of Brazilian pulp exporters. Bloomberg market data were used to 

assess the credit risk of bonds, foreign exchange and country risk. As proxy for 

credit risk the Z-Spread bond data was used, considering assets with similar 

durations. In the case of sovereign risk, Brazil’s 5-year CDS was used, lower than 

the maturity of the bonds analyzed. For the price of pulp, the measurement of 

FOEX, widely recognized as the reference price in this market, was used. The 

sovereign risk factor was as important as the price of pulp in the assessment of 

the companies' credit risk in the market, a conclusion that is consistent with the 

reduced form models. The exchange rate showed a positive relation with the Z-

Spread. 

  
 
Keywords: Z-Spread. Credit risk. Pulp and Paper. 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

SÍMBOLOS, ABREVIATURAS, SIGLAS E CONVENÇÕES 
 

 
 
BHKP - Bleached Hardwood Kraft Pulp 

BPS - Basis Points  

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica  

CDS – Credit Default Swap 

FOEX – FOEX Indexes Ltd. 

G-Spread – Government Spread 

NBSKP - Northern Bleached Softwood Kraft Pulp 

Z-Spread – Zero Volatility Spread 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O intuito deste trabalho é identificar os principais determinantes do risco 

de crédito precificado pelo mercado nos bonds de empresas produtoras e 

exportadoras de celulose. Por serem produtoras e exportadoras de celulose, 

uma parcela relevante da receita dessas empresas é dada pelo preço 

internacional desta commodity.  

Pode-se esperar mudanças na relação entre spread de crédito e preço 

spot de acordo com a diversificação da empresa (se ela produz exclusivamente 

celulose ou se produz outros derivados como por exemplo papel, papel para fins 

higiênicos - tissue etc.) e de acordo com o vencimento do título analisado. A 

celulose é uma commodity com grandes oscilações de preços (conforme é 

demonstrado no decorrer deste trabalho) e, por não possuir mercado futuro 

desenvolvido, é um insumo em que é mais difícil projetar um fluxo de caixa de 

mais longo prazo, o que implicaria em um risco maior para títulos de maior prazo. 

Vale ressaltar que, por ser uma commodity, ela está menos sujeita ao 

risco-país, conforme foi corroborado pela Fitch Ratings ao elevar o rating da 

Suzano Papel e Celulose para um nível acima do rating soberano brasileiro 

(março/2018). Portanto, era esperado que o risco de crédito implícito nos bonds, 

o Zero-Volatility Spread (Z-Spread), refletisse as alterações idiossincráticas das 

empresas com relativa assertividade, não havendo a necessidade de fazer 

qualquer ajuste desta métrica pelo risco soberano (por exemplo CDS Brasil).  

 Diante deste cenário, este trabalho busca avaliar quais variáveis têm 

maior relação com a precificação do risco de crédito das empresas supracitadas. 

Para tal, foram consideradas as seguintes variáveis: (1) o preço da celulose, que 

tem impacto direto no fluxo de caixa da companhia; (2) CDS Brasil, que 

determina como o mercado internacional avalia o risco de crédito soberano, que 

afeta a percepção do risco de crédito das empresas brasileiras, e; (3) o câmbio, 

que pode impactar o fluxo de caixa das companhias, dependendo da sua 

estrutura de gerenciamento de risco. 

 O trabalho é estruturado em 7 capítulos além desta introdução, o primeiro 

deles. No segundo capítulo é apresentada a revisão da literatura em que se 

discutem os principais modelos de risco de crédito. No terceiro capítulo 
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apresenta-se o mercado de celulose nos seus aspectos técnicos e principais 

participantes. Nos capítulos seguintes são apresentadas a metodologia do 

trabalho (quarto capítulo), os resultados obtidos (quinto capítulo), as conclusões 

(sexto capítulo) e as referências bibliográficas (sétimo capítulo).  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Ao se falar em spread de crédito, de acordo com Duffie e Singleton (2003), 

duas classes de modelos teóricos são as mais utilizadas para explicar como essa 

dinâmica se dá ao longo do tempo. São os chamados modelos estruturais 

(structural models), e os modelos de forma reduzida (reduced-form models). 

Os modelos estruturais (que recebem esse nome pois levam em 

consideração a estrutura de capital das empresas) são baseados nas 

conclusões originais de Black e Scholes (1973) e aprimorados por Merton (1974) 

que diz que o evento de crédito (default) se dá quando o valor dos ativos de uma 

empresa passa a ser inferior a uma determinada “marca d’água” baseada no 

valor da sua dívida. O comportamento do valor dos ativos é calculado a partir de 

uma função de probabilidade semelhante ao modelo dos mesmos autores para 

cálculo de opções (que assume que o preço destas varia conforme um 

movimento browniano). Em outras palavras, no modelo de Merton, o default se 

dá quando o valor dos ativos de uma empresa passa a ser menor do que suas 

obrigações contratuais. O gráfico a seguir ilustra a dinâmica do modelo: 

 

 

Figura 1 - Demonstração do Modelo de Black, Scholes e Merton. Fonte: Crouhy et al; A comparative 
analysis of current credit risk models. Journal of Banking and Finance, 2000, p. 59 - 117. 

 

Os modelos de forma reduzida por sua vez são baseados na abordagem 

de Duffie e Singleton (1999) e de Jarrow e Turnbull (1995).  Eles assumem que 
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a data do default é imprevisível e influenciada pela intensidade do default, sendo 

uma função de diversas variáveis exógenas. Nas palavras de Duffie e Singleton 

(2003, p. 8.): 

 

(1) reduced-form, those that assume an exogenously specified process 

for the migration of default probabilities, calibrated to historical or 

current Market data; and (2) structural, those based directly on the 

issuer’s ability or willingness to pay its liabilities.  

 

Conforme colocado por Collin-Dufresne, Goldstein, Martin (2001), 

seguindo a abordagem estrutural, o spread de crédito é definido, portanto, pelo 

preço de mercado da dívida, pelo valor contratual (fluxos de caixa) da mesma e 

pela taxa livre de risco. Esta relação se dá pela equação a seguir: 

 

𝐶𝑆 (𝑡) = 𝐶𝑆(𝑉𝑡; 𝑅𝑡; {𝑋𝑡}), em que:             (1) 

 

𝐶𝑆 (𝑡) é spread de crédito; 

𝑡 é data de apuração das variáveis; 

𝑉𝑡 é o valor da firma; 

𝑅𝑡 é a Taxa Spot de juros, e; 

{𝑋𝑡} são as demais variáveis necessárias para o modelo especifico (state 

variables). 

 

Ainda de acordo com Collin-Dufresne, Goldstein, Martin (2001), os 

modelos estruturais indicam que os principais fatores que determinam alterações 

no spread de crédito são as mudanças na taxa spot; mudanças na inclinação 

dos juros futuros; mudanças na alavancagem das empresas; mudanças na 

volatilidade; mudanças na probabilidade de uma perda súbita do valor da firma 

e mudanças no clima de negócios. Apesar disso, o trabalho supracitado encontra 

pouca relação desses fatores com efetivas alterações no spread de crédito, 

mostrando que o risco idiossincrático da firma aparentemente é mais relevante 

nas alterações dos referidos spreads. 

Já Huang e Kong (2003) analisam o comportamento de índices de crédito 

em relação a variáveis que eles acreditam ser mais determinantes, levando em 
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consideração o estudo de Collin-Dufresne, Goldstein, Martin (2001).  Eles 

selecionam cinco variáveis, sendo elas: mudanças nos indicadores de 

inadimplência; mudanças na curva de juros, inclinação e volatilidade; retornos 

do mercado de ações (volatilidade e prêmios); mudanças na oferta e demanda 

de bonds corporativos e, por fim, mudanças nos indicadores econômicos. Huang 

e Kong (2003) têm como resultado que o default efetivo da Moody’s, volatilidade 

da taxa de juros, a volatilidade de retornos do índice Russell 2000 (índice de 

small caps) e o Conference Board Index of leading possuem uma relação 

significativa com a variação dos índices de crédito, especialmente para bonds 

high yield. 

No trabalho de Claude e Campbell (1999), estudou-se aproximadamente 

uma década de emissões de bonds de mercados emergentes. Eles apontam o 

caráter de sazonalidade nesse tipo de emissão, tendo caraterísticas únicas de 

retorno em “bons” tempos de mercado, porém mostram grande correlação com 

o mercado de ações em tempos de crise.  

Petrasek (2010) analisou o efeito de multimercados de dívida na liquidez, 

preços e custo de dívida nas emissões de global bonds. Seu trabalho levou em 

consideração emissões primárias e negociações no mercado secundário dos 

mercados nacional e internacional. Ele concluiu que os bonds do mercado 

internacional são negociados em média 15 a 25 bps abaixo das emissões 

domésticas. Destacou-se também que esse diferencial é maior nos títulos 

especulativos e em períodos de crise. 

Black e Munro (2010) realizaram um estudo das razões pelas quais 

empresas da Ásia-Pacifico faziam emissões de dívida no mercado offshore e 

como isso impacta o mercado doméstico de dividas. Seus resultados indicaram 

que os agentes localizados em países com mercados menos desenvolvidos 

buscam o mercado offshore para arbitrar o diferencial de preços entre estes 

mercados, acessar investidores estrangeiros, maiores volumes de negociação e 

prazos mais longos.  

 Gozzi et al (2012) foram pioneiros no estudo das diferenças entre 

emissões de bonds nos mercados doméstico e internacional. Em seu trabalho 

observam que as diferenças nas emissões vão além das diferenças entre firmas 

e países de origem e se estendem também ao prazo de maturidade dos títulos, 

volume emitido, moeda de emissão e tipo de remuneração definida em contrato. 
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As emissões feitas nos mercados internacionais tendem a ser destinadas para 

captações de maior volume, apresentam maturações mais curtas, são feitas em 

moeda estrangeira e em sua maioria têm remunerações fixas determinadas em 

contrato. Ainda, concluem que emissões nos mercados doméstico e 

internacional não são formas excludentes de captação, mas sim formas 

complementares dado que as empresas que realizam emissões de dívida 

corporativa nos mercados internacionais continuam realizando captações nos 

mercados domésticos. 

Flannery, Nikolova e Oztekin (2012) utilizam a teoria da estrutura de 

capital das empresas para construir proxies quanto às expectativas que os 

investidores das empresas têm em relação às suas mudanças de alavancagem 

futuras. Essas, por sua vez, afetam o yield dos bonds mais do que a 

alavancagem atual. 

Alguns trabalhos acerca de empresas brasileiras e emissões no mercado 

nacional e que identificam particularidades desse mercado também merecem 

destaque. 

Anderson (1999) estudou o mercado de dívida corporativa do Brasil entre 

1989 e 1993, período marcado por elevados índices de inflação, alta volatilidade 

na economia, instituições frágeis e elevados custos de transação. Neste cenário 

de instabilidade estudou-se 50 emissões de dívida de empresas brasileiras e 

concluiu-se que as emissões no mercado internacional foram usadas por 

investidores brasileiros como forma de mitigar riscos de inflação e fragilidades 

institucionais existentes à época, que dificultavam o financiamento das empresas 

privadas no Brasil. 

Valle (2002) analisou o custo de captação de empresas brasileiras do 

setor de papel e celulose no mercado internacional e os comparou ao custo de 

captação de empresas de porte semelhante nos mercados norte-americano e 

canadense no período de 1991 a 1998. Concluiu-se que o custo de captação das 

empresas estudadas é mais elevado do que o custo das empresas dos demais 

países com rating semelhante ao das empresas nacionais; desse modo, o 

prêmio pago por estas empresas para captar no mercado internacional é 

atribuído ao risco-país inerente ao emissor.  

Fraletti e Eid Jr. (2005) buscaram compreender melhor os fatores 

relevantes de precificação de debêntures no Brasil. Concluiu-se que o rating é 
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uma variável relevante no preço desses títulos; o prazo e volume são 

significativos para emissões em IGP-M, e o preço reflete fatores não 

econômicos. 

Sheng e Saito (2005) analisam o efeito do rating sobre o spread das 

emissões de debêntures no Brasil. Seu trabalho concluiu que o rating está 

diretamente ligado ao spread, e que isso independe do indexador da emissão. 

Este fato, por sua vez, independe se a agência avaliadora de risco é nacional ou 

internacional.  

De Souza (2012) analisa os principais motivadores que levam uma 

empresa brasileira a realizar uma emissão de bond fora do país.  Ela conclui que 

essas empresas buscam uma maior liquidez para grandes volumes de captação, 

prazos mais longos (em relação ao mercado interno) e um maior diferencial de 

taxa de juros. Entretanto, seu trabalho também aponta que o risco-país não 

interfere na emissão externa, sob uma hipótese que o investidor assume o risco 

da moeda em que a emissão foi feita, e não do país emissor. 
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3 O MERCADO DE PAPEL E CELULOSE 
 

3.1 Aspectos técnicos de Celulose 
 

A produção de papel leva em conta uma cadeia produtiva geralmente 

composta por três diferentes estágios/etapas. São elas: a etapa floresta, a 

produção de celulose e a conversão de celulose em papel. A celulose é 

composta pelas fibras vegetais de florestas. A madeira passa por um processo 

transformacional que consiste na separação de celulose do tronco da árvore, de 

outros subprodutos, como por exemplo a lignina.  

Essa fibra geralmente é dividida em dois grupos, de acordo com o tipo de 

árvore da qual foi extraída e, por consequência, o tamanho da fibra: 

 

• Fibra longa: obtida da madeira de coníferas, árvores em formatos de 

cones como a araucária e o cipreste. É a fibra de maior tamanho, de 2 a 

6 mm, e por isso a mais indicada para papéis que necessitam de maior 

resistência mecânica, opacidade e capacidade de absorção como os 

papéis de embalagens, caixas de papelão e papéis absorventes. O corte 

das coníferas ocorre, em média, aos 25 anos de idade (Nosso Papel, 

set./2005; Piotto, 2004; Fonseca, 2003). 

• Fibra curta: obtido de árvores folhosas, árvores com o formato 

arredondado como o eucalipto, a gmelina e o carvalho. O tamanho da 

fibra é menor que o das coníferas, variando de 0,4 a 1,5 mm. É usada em 

papéis que necessitam de boa qualidade ou de boa capacidade de 

impressão, maciez e também de alta absorção como os papéis de 

imprimir e escrever, sanitários e especiais. O corte das folhosas ocorre, 

em média, aos 7 anos de idade (Nosso Papel, set./2005; Piotto, 2004; 

Fonseca, 2003). 

 

Além disso, as fibras podem ser tanto virgens quanto secundárias. As 

fibras virgens são fibras de primeiro uso, enquanto as secundárias são fibras de 

reuso (reciclagem de papel ou restos de papel). As fibras secundárias são de 

qualidade inferior à fibra virgem e, portanto, podem ser utilizadas para fins menos 

nobres.  
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Existe também a classificação da celulose de acordo com o seu processo 

produtivo, que pode ser de dois tipos: o processo químico e o processo de alto 

rendimento. O processo produtivo é dividido em subcategorias, conforme será 

demonstrado a seguir, e a escolha do mesmo é relacionada ao produto final. O 

processo de alto rendimento, como o nome diz, possui um rendimento 

significativamente maior que o processo químico, porém pelo fato de o produto 

final possuir um teor maior de lignina, ele perde determinadas características 

como maciez e resistência; além disso, o material resultante uma cor mais 

acinzentada (devido à lignina, que possui uma tonalidade escura). A maior parte 

da pasta comercializada é produzida via processos químicos e posteriormente 

branqueada.  

Na seção seguinte são descritos os principais métodos de produção tanto 

pelo método de alto rendimento quanto por processos químicos (Piotto, 2003); 

ainda, também são descritos os principais tipos de produtos (Daura, 2004). 

 

3.2 Métodos de Produção 
 

3.2.1 Processos de Alto Rendimento 
 

• Processo Mecânico: Usado preferencialmente em coníferas, o processo 

é feito através da prensagem a úmido das toras de madeira contra um 

rolo giratório. O produto deste processo é uma pasta mais barata devido 

à oxidação residual da lignina. Esse processo possui um rendimento de 

93% - 98% e pode ser utilizado em produtos de menor valor agregado 

(jornais, revistas, embrulhos, etc.) devido ao seu escurecimento mais 

rápido.    

• Processo Termomecânico: No formato de cavacos, a madeira passa por 

um processo de aquecimento a vapor reduzindo a rigidez da madeira. 

Após isso ela segue para o desfibramento. O rendimento desse processo 

é de 92% - 95%, e resulta em uma celulose utilizada para produção de 

papeis de melhor qualidade (com maior resistência mecânica e 

imprimibilidade). 

• Processo Termoquímicodinâmico: Segue um processo similar ao 

termodinâmico, porém são adicionados produtos químicos em baixas 
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concentrações para facilitar a desfibragem sem que haja perda muito 

grande em termos de rendimento (60% - 90% neste processo). 

 

3.2.2 Processos químicos  
 

• Processo Kraft: Nesse processo, os cavacos de madeira sofrem um 

cozimento sob pressão, acrescidos de soda cáustica. Com isso a lignina 

é dissolvida, sendo preservada a resistência das fibras. O processo gera 

um rendimento de 50% - 60% e o resultado é utilizado para confecção de 

papéis que necessitam de maior resistência, como sacolas de 

supermercado, sacos de cimento etc.  

• Sulfito: Os cavacos de madeira são cozidos em uma solução ácida 

composta de enxofre e hidróxido de sódio. Com um rendimento de 40% - 

60%, nesse método de produção o branqueamento é fácil, com o produto 

final apresentando uma colocação clara. Esse processo está sendo 

substituído pelo cozimento com sulfato, devido aos resíduos químicos 

resultantes. 

• Sulfato: O processo é semelhante ao processo Kraft, porém com maior 

quantidade de soda cáustica e um cozimento por um prazo maior. Esse é 

o processo mais utilizado no Brasil devido à sua “afinidade” com o 

eucalipto. Ele preserva a resistência das fibras e dissolve bem a lignina, 

tornando-a uma pasta branqueável e resistente. 

 

3.2.3 Produtos 
 

• Papel de Imprensa: papéis geralmente compostos por fibras longas e que 

são produzidos por meio do processo mecânico. Seus usos são 

principalmente para jornais e periódicos.  

• Imprimir e escrever: papéis geralmente produzidos por processos 

químicos, com crescente concorrência de processos mecânicos. Estes 

podem ser revestidos e não revestidos. Os revestidos têm comportamento 

de commodities, sendo utilizados em publicidade, livros e revistas. São 

papéis mais sofisticados e que necessitam ter uma maior qualidade. Já 

os não revestidos são utilizados para xerografia, livros e cadernos.  
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• Embalagens: geralmente produzidos a partir de fibras longas (devido à 

resistência) e por meio de processos químicos.  Nessa categoria incluem-

se embalagens leves, de alta resistência a tracionamento (ex. sacos de 

cimento e fertilizantes) e de papelão ondulado.  

• Tissue: o principal fator desse tipo de papel é a relação baixa entre valor 

agregado e peso. Esse fator determina a localização geográfica de 

produção e estrutura. Não é incomum não só ter a fábrica em uma 

localização próxima do mercado consumidor, como várias fábricas com 

menor capacidade produtiva e maior distribuição.  

• Cartões e Cartolinas: tratam-se de cartões revestidos para embalagens 

de bens de consumo, cartolinas e cartões para impressos. Nesse tipo de 

papel é comum ver uma taxa de reciclagem muito alta, chegando a 100% 

em algumas empresas. As escalas de produção nesse segmento são 

menores e estão vinculadas ao parque gráfico. 

• Papéis Especiais: papéis de imprimir e escrever diferenciados, papéis e 

papelões usados para diversos fins industriais específicos além de uso 

doméstico. Na categoria de papéis de escrever e imprimir especiais 

enquadram-se cheques, títulos, papel-moeda, decorativos, térmicos e 

copiativos (papel de fax, papel de foto etc.). Na parte de papéis e papelões 

industriais, os principais consumidores são as indústrias automobilística, 

calçadista, de fumo e de materiais plásticos e elétricos. A produção desse 

tipo de papel exige uma alta tecnologia empregada e tem como 

característica um alto valor agregado.  

 

3.3 Oferta e Demanda 
 

O mercado global de celulose é um mercado com produção de 68 milhões de 

toneladas por ano (2016). Ele tem como principais produtores a América do 

Norte e a América Latina. Juntos eles representam 63% da capacidade de 

produção de celulose de todo o mercado.  

O gráfico a seguir mostra o aumento da participação da América Latina na 

capacidade de produção (considerando projetos que estão em construção mas 

ainda não em produção) dos continentes em 2010 e 2016 (em milhões de 

toneladas): 
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Figura 2 - Capacidade produtiva de celulose por continente (milhões de toneladas). Fonte: Hawkings 

Wright e RI Suzano. 

 

Conforme citado anteriormente, esse mercado é majoritariamente 

seccionado em fibras longas (softwood) e fibras curtas (hardwood). O gráfico a 

seguir mostra como a evolução da capacidade produtiva de celulose de mercado 

entre fibras curtas e longas no período de 2010 e 2016: 

 

 

Figura 3 - Capacidade produtiva de celulose de fibras curta (softwood) e longa (hardwood). Fonte: 
Hawkings Wright e RI Suzano. 

  

Fica evidente que o mercado está aumentando mais a sua capacidade 

produtiva de fibra curta em relação à fibra longa, acompanhando a demanda por 

esse tipo de material conforme será demonstrado a seguir. 
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A expectativa, segundo a consultoria Hawkings Wright, é que essa 

capacidade produtiva atinja 74 milhões de toneladas por ano até 2020. 

 Do lado da demanda, a China teve um aumento substancial na sua 

demanda fazendo com o que a Asia/África passassem a representar em 2016 

mais de 50% da demanda global de celulose de mercado. O gráfico a seguir 

mostra como evoluiu entre 2010 e 2016 a distribuição dos maiores continentes 

demandantes:  

    

 

Figura 4 - Demanda de celulose por continente (milhões de toneladas). Fonte: Hawkings Wright e RI 
Suzano. 

 

Nesse período a demanda de fibra curta teve um aumento maior em 

relação à demanda de fibra longa. Em 2016 a celulose de fibra curta representou 

50% da demanda de celulose, conforme demonstrado no gráfico a seguir, em 

linha com o aumento da oferta demonstrado anteriormente: 
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Figura 5 - Demanda de Celulose de fibras curta (softwood) e longa (hardwood) (milhões de toneladas). 

Fonte: Hawings Wright e RI Suzano. 

 

3.4 Principais Participantes 
 

As empresas brasileiras possuem grande relevância no mercado global 

de celulose. No ranking mundial de produção de celulose, o Brasil ficou em 4º 

lugar (2014), conforme mostrado na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Ranking de produção de celulose. Fonte: IBA 

 

 

A Fibria S.A. lidera como sendo o maior produtor de celulose de eucalipto 

de mundo, com uma capacidade produtiva de 7,3 milhões de toneladas/ano. Em 

2018 ocorreu a proposta de compra da Fibria S.A. pela Suzano Papel e Celulose 

S.A. (operação esta a ser aprovada pelo CADE). Juntas as empresas serão as 

maiores produtoras de celulose de mercado com capacidade produtiva de 11 

milhões de toneladas por ano. Nesse mercado os 20 maiores produtores detêm 

73% da capacidade produtiva total. O gráfico a seguir mostra as 15 maiores 

capacidades produtivas do mercado de celulose global: 

Posição País Produção (Milhões t)

1 Estados Unidos 57,42

2 China 18,88

3 Canadá 17,29

4 Brasil 16,46

5 Suécia 11,5

Ranking de Produção de Celuose
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Figura 6- Principais capacidades produtivas de celulose (Milhões t). Fonte: RI Suzano. 

 

Para este trabalho, foram selecionadas as três maiores empresas 

brasileiras do setor, que possuem dados públicos e bonds emitidos no exterior: 

Suzano Papel e Celulose S.A., a Fibria S.A. e a Klabin S.A. Estas são 

apresentadas com maior profundidade a seguir. 

 

3.4.1 Fibria S.A 
 

A Fibria S.A. é a maior exportadora mundial de celulose de eucalipto (fibra 

curta). Ela possui uma capacidade produtiva de 7,3 milhões de toneladas por 

ano (dados da própria empresa de 2018), contando com três unidades produtivas 

e uma joint operation. A empresa possui um total de 1.056 mil hectares de 

florestas, sendo 633 mil plantadas. 90% da sua produção é exportada, sendo a 

maior parte utilizada para fins sanitários. A seguir um mapa das regiões de 

atuação: 
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Figura 7 - Mapa de atuação da Fibria no Brasil. Fonte: RI Fibria. 

 

Do ponto de vista financeiro, em 2016, a empresa obteve uma receita 

líquida R$ 9,6 bilhões, com um Ebitda de R$ 3,4 bilhões (R$ 3,7 bilhões ajustado) 

e um endividamento de R$ 16,2 bilhões (dívida liquida de R$ 11,4 bilhões).  Seu 

Custo-caixa (uma das principais métricas do setor analisado, que apura o custo 

de produção de uma tonelada de produto) encerrou 2016 em R$ 727/t. 

 

3.4.2 Suzano Papel e Celulose S.A 
 

A Suzano Papel e Celulose S.A. é uma das maiores produtoras de papel 

e celulose do mundo (segunda maior produtora de celulose de eucalipto). Com 

uma capacidade produtiva de 3,6 milhões de toneladas por ano, ela possui uma 

maior verticalização, dedicando parte da sua celulose à produção própria de 

papel e tissue (com início das atividades no final de 2017). A seguir, o mapa de 

atuação da Suzano: 
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Figura 8 - Mapa de atuação da Suzano no Brasil. Fonte: RI Suzano. 

 

No quesito financeiro, em 2016 a empresa gerou uma receita líquida de 

R$ 9,8 bilhões, sendo 61% celulose e 31% de papel do tipo imprimir e escrever. 

O Ebitda encerrou o ano em R$ 3,9 bilhões e a dívida bruta em R$ 14 bilhões 

(R$ 10,3 bilhões de dívida liquida). Seu Custo-caixa em 2016 foi de R$ 570/t.  

 

3.4.3 Klabin S.A 
 

A Klabin é a maior produtora e exportadora de papeis do Brasil. Ela é a 

única empresa brasileira a fornecer simultaneamente três tipos de celulose: de 

fibra curta, de fibra longa e a fluff (utilizado em fraldas e absorventes).  

Sua operação divide-se em quarto áreas de negócio: a florestal, que 

produz matéria-prima para a produção de celulose; a celulose, dividida nas três 

categorias supracitadas; a de papéis, englobando o papel kraft, papel cartão e 

reciclado; e, por último, a conversão, que são embalagens de papel e papelão 

ondulados, e sacos para fins industriais.  

Em 2016 atingiu a marca de 2.650 mil toneladas de vendas, ano em que 

ela iniciou a venda de celulose e teve um maior volume de vendas de papel, 

muito em razão do aumento de sua capacidade produtiva.  

Em 2016 a Klabin teve uma receita líquida de R$ 7,1 bilhões, sendo elas 

majoritariamente originadas dos negócios de papéis (45%) e conversão (26%). 
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O Ebitda ajustado em 2016 foi de R$ 2,3 bilhões e a dívida bruta encerrou o ano 

em R$ 18,5 bilhões (sendo R$ 12 bilhões a dívida liquida). Seu Custo-caixa em 

2016 foi de R$ 768/t.  

 

3.5 Índices de Preço de Celulose 
 

Vale ressaltar que quando se trata do mercado de celulose, algumas 

particularidades dificultam a existência de um índice único do setor que consiga 

refletir o preço final da venda da celulose. Como trata-se de um mercado 

descentralizado e com descontos individuais dados a contratos de longo prazo, 

existe uma dificuldade desses índices em refletir o preço efetivamente 

negociado.   

O intuito dos índices que serão apresentados a seguir é mostrar a 

variação do preço dos ativos em um determinado momento, ao mesmo tempo 

que tenta mostrar o preço médio de negociação dos produtos no mercado. Os 

índices são divulgados semanalmente e os mesmos tentam capturar o maior 

número de transações possível ao longo dos dias/semanas. Buscam também 

otimizar a relação entre pequenos e grandes compradores/vendedores, que 

pode influenciar as negociações de preço. 

O Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP) e o Northern Bleached Sofwood 

Kraft Pulp (NBSKP) são publicados pela FOEX Indexes Ltd. localizada em 

Helsinki, Finlândia. Os índices são divulgados em dólares americanos (USD) por 

tonelada e possuem critérios de qualidade como umidade e resistência. Apesar 

de existirem outros índices, esses são os mais amplamente utilizados e 

divulgados pelo mercado.  

Determinadas transações são consideradas para a composição do índice. 

Apenas são consideradas transações de compra recorrente, baseadas em 

contratos de compra. Não são consideradas para o índice transações spot (que 

ocorrem apenas uma vez), transações entre partes relacionadas ou contratos 

que utilizam índices para serem liquidados. Os preços utilizados são sempre 

brutos, ou seja, não consideram qualquer desconto ou rebates, aplicados em 

contratos de longo prazo.  

A seguir os produtos que compõem cada índice: 
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• NBSKP: Trata-se de celulose de fibra longa, com qualidade de 

commodity, branqueada, da América do Norte, países nórdicos e 

Europa; 

• BHKP: O índice é composto por celulose de fibra curta, de primeira 

qualidade, oriundo do eucalipto ou da Bétula (birch tree).  

 

Os dados para a composição do índice são fornecidos por produtores de 

celulose, compradores e trading houses. Os provedores de preço são contatados 

semanalmente e eles informam as transações que ocorreram durante a semana, 

segundo os critérios de FOEX. 

Para cálculo do índice, a FOEX (FOEX, 2016) segue a seguinte 

metodologia: 

 

• Preços ponderados pelo volume e mantidos ao longo do ano, por 

tipo de celulose; 

• Compradores e vendedores representam 50% do índice cada um; 

• Os 10% outliers (de ambas as caudas) são removidos. 
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4 METODOLOGIA 
 

 Para este trabalho foram escolhidas variáveis que tenham impacto no 

spread conforme sugerido por Collin-Dufresne, Goldstein, Martin (2001). Desse 

modo, os modelos a seguir irão focar em variáveis que impactem a alavancagem 

e o ciclo de negócios.  

Para a alavancagem se utilizará a variação no preço da celulose. Desse 

modo o aumento no preço provocará um aumento no Ebitda e assim uma 

redução nos indicadores de alavancagem. Para o ciclo de negócios, selecionou-

se o CDS Brasil. Assim, com o auxílio de métodos econométricos serão 

estimados três modelos para cada empresa estudada, incorporando 

sequencialmente variáveis explicativas de modo que seja possível verificar o 

efeito que cada uma delas tem sobre o spread de cada uma das empresas.

 A estimação dos modelos será feita por meio de regressões múltiplas em 

que, conforme mencionado anteriormente, serão incorporadas variáveis 

explicativas gradativamente com o objetivo de verificar o efeito que cada uma 

delas tem sobre os spreads das empresas estudadas, mas também de analisar 

seu efeito sobre variáveis que já tenham sido identificadas como 

estatisticamente significantes em etapas prévias; assim, busca-se analisar o 

efeito conjunto de um grupo de variáveis sobre o spread da dívida emitida no 

exterior. Todos os modelos serão estimados de maneira robusta, evitando, 

assim, a ocorrência de autocorrelação entre as variáveis e heterocedasticidade 

dos resíduos. 

 

4.1 Spread de Crédito em Bonds 
 

O retorno de um bond pode ser segregado em um benchmark, que é o 

retorno de um ativo livre de risco (podendo este ativo de referência variar 

conforme o mercado analisado), e em um spread, que é o retorno adicional pago 

pelo ativo quando comparado ao benchmark. Mudanças no retorno do 

benchmark habitualmente refletem alterações em variáveis macroeconômicas 

relacionadas aos emissores de dívida como o risco de crédito do país e a liquidez 

de seus ativos; estas alterações implicam em mudanças na relação entre risco 

e retorno capturada por investidores em sua tomada de decisão e, portanto, 
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impactam o mercado de bonds e seus retornos. Devido a estas características, 

existem diferentes medidas de spread do retorno de um título, sendo dois dos 

mais conhecidos o Z-Spread e o G-Spread. 

 O Z-Spread (Choudhry, 2005) representa o Zero-Volatility Spread, que 

representa os basis points pagos acima de uma curva futura de juros, formada a 

partir da interpolação de swaps de juros. De forma simplificada, o Z-spread são 

os basis points adicionados à curva futura de juros implícita de modo que os 

fluxos de caixa descontados sejam iguais ao preço do bond. Ele é dado pela 

fórmula a seguir: 

 

𝑃𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 =
𝐶𝐹1

(1+𝑅1+𝑍)1 +
𝐶𝐹2

(1+𝑅2+𝑍)2 + ⋯ +
𝐶𝐹𝑛

(1+𝑅𝑛+𝑍)𝑛, onde:           (2) 

 

𝑃𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 é o Preço de Mercado do Bond; 

𝐶𝐹1….𝑛 são os Fluxos de caixa pagos ao detentor do Bond nos períodos 1 a 𝑛; 

𝑅1…𝑛 são a Taxa de Juros de Mercado para cada Vencimento nos períodos 1 a 

𝑛, e; 

𝑍 é o Z-Spread. 

 

 O G-spread, ou Government Spread (Choudhry, 2006), é o retorno 

adicional pago por um ativo em relação a um título de dívida emitido pelo governo 

americano de mesma maturidade, e é também conhecido como spread nominal.  

Ele é dado pela formula a seguir: 

 

𝐺 =  𝑌 –  𝑇, onde:                (3) 

 

𝑌 é a Taxa de Juros do Bond; 

𝑇 é a Taxa de Juros do título do governo, e; 

𝐺 é o G-Spread. 

 

4.2 Descrição dos Dados Utilizados 
 

 Para o desenvolvimento das análises propostas neste estudo foram 

utilizados dados extraídos da plataforma Bloomberg e do Banco Central do Brasil 
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no intervalo entre julho/2014 e janeiro/2018, menor intervalo disponível em que 

todas as empresas possuem bonds emitidos com vencimento semelhante. Para 

o spread de crédito, extraiu-se o Z-spread dos bonds das empresas analisadas 

via plataforma Bloomberg; ainda, variáveis que servem como medidas do risco 

inerente ao país, e variáveis de câmbio. Para o risco de crédito, optou-se pelo Z-

Spread pois entende-se que este irá refletir o risco de crédito isoladamente, 

enquanto o G-Spread pode ser afetado por alterações no risco de crédito dos 

títulos públicos do EUA, impactando os resultados. Para todas as variáveis 

consideradas neste estudo foi calculado o logaritmo neperiano (𝑙𝑛), de modo que 

as relações estimadas nos modelos empíricos fossem calculadas em função de 

suas variações percentuais. 

 Para a análise dos efeitos de cada um dos fatores sobre os spreads de 

cada bond, foram selecionados os Z-spreads das três empresas escolhidas para 

este estudo (𝐿𝑁𝑍𝐹𝐼𝐵𝑅24, 𝐿𝑁𝑍𝐾𝐿𝐴𝐵24 e 𝐿𝑁𝑍𝑆𝑈𝑍𝐵21). Seus valores em pontos-

base são apresentadas a seguir para o intervalo de análise considerado: 

 

 

Figura 9 – Valores em pontos-base dos Z-Spreads dos bonds da Suzano, Fibria e Klabin, 
respectivamente. Fonte: Bloomberg;  

 

 Como variáveis representativas do mercado internacional de commodities 

foram utilizados os índices BHKP e NBSKP comentados anteriormente, por 

serem estes as melhores representações dos mercados internacionais de 

celulose de fibra curta e longa, respectivamente. Por terem cotações com 

recorrência apenas semanal, as séries foram interpoladas de modo que tenham 

a mesma granularidade que as demais séries consideradas no estudo. A seguir 
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observa-se as valores de ambas as séries (𝐿𝑁𝐹𝑂𝐸𝑋𝐵𝐻𝐾𝑃 e 𝐿𝑁𝐹𝑂𝐸𝑋𝑁𝐵𝑆𝐾) no 

intervalo de estudo: 

 

 

Figura 10 - Valores em dólares por tonelada dos índices de fibra curta e longa restritos ao menor intevalo 

de dados disponível. Fonte: Bloomberg. 

 

 Conforme foi colocado anteriormente, esse preço não necessariamente 

reflete o preço final da venda; contudo, ele reflete com relativa assertividade os 

movimentos de preços entre períodos, apesar de não haver evidência empírica 

comprovando tal tese. 

Como variável representativa do risco-país foi utilizado o CDS de cinco 

anos do Brasil, já amplamente aceito no mercado como indicador do risco-país 

e de modo que o prazo se assemelhe ao prazo dos bonds. Esta variável 

(𝐿𝑁𝐶𝐷𝑆𝐵𝑅5) também é apresentada a seguir, em pontos-base: 

 

 

Figura 11 – Valores em pontos-base do CDS de 5 anos do Brasil. Fonte: Bloomberg. 
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Ainda, como forma de capturar eventuais efeitos que moedas diferentes 

possam ter sobre os spreads de cada emissão de dívida, foi selecionada como 

variável de câmbio a Taxa Real Efetiva divulgada pelo Banco Central (base 100 

em julho/14), divulgada mensalmente. Esta, por ser um índice composto por uma 

cesta ponderada de moedas, serve como medida de interação do Brasil com o 

mercado internacional de modo geral uma vez que captura ingressos e saídas 

de diferentes moedas no país; este índice serve também, pelas razões citadas, 

como uma proxy do desempenho da balança comercial nacional. Esta variável 

(𝐿𝑁𝐹𝑋𝑅𝐸𝐴𝐿𝐸𝐹𝐸𝑇) é apresentada a seguir, como número-índice: 

 

 

Figura 12 – Número-índice da taxa de câmbio real efetiva. Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

Tem-se, então, a seguinte tabela que resume as variáveis utilizadas neste 

estudo: 

Tabela 2 – Resumo das variáveis utilizadas nos estudos. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Variável Descrição

LNZSUZB21 Pontos-base do Z-Spread do bond emitido pela Suzano Papel e Celulose S.A.

LNZFIBR24 Pontos-base do Z-Spread do bond emitido pela Fibria S.A.

LNZKLAB24 Pontos-base do Z-Spread do bond emitido pela Klabin S.A.

LNCDSBR5 Pontos-base do CDS de cinco anos do Brasil

LNFOEXBHKP Índice de preços Bleached Hardwood Kraft Pulp

LNFOEXNBSK Índice de preços Northern Bleached Softwood Kraft Pulp

FXREALEFET Número-Índice da taxa de câmbio real efetiva
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A fim de avaliar as características estatísticas das séries apresentadas até 

então, a seguir é apresentada uma tabela com estatísticas descritivas de cada 

uma delas: 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nos modelos. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na Tabela 3 os valores da Média, Mediana, Moda e Desvio-Padrão são 

apresentados em pontos-base para as variáveis de Z-Spread e CDS; as 

variáveis referentes aos mercados de fibra curta e longa são apresentadas em 

dólares por tonelada, e o câmbio real efetivo é apresentado em valores-índice 

de base 100. Já a curtose e convexidade são representados em valores índices. 

Nota-se que as variáveis referentes aos bonds e aos CDSs possuem médias, 

medianas e modas próximas.  

Todas as variáveis possuem curtose com valores em módulo baixos ou 

próximos de zero, o que implica que as observações são concentradas em torna 

da média, corroborando o desvio-padrão. Do mesmo modo que a curtose, nota-

se que a assimetria de todas as variáveis em questão possui valores em módulo 

próximos de zero. Assim, pode-se dizer que as distribuições de probabilidade 

das variáveis aproximam-se de uma curva normal.  

Vale ressaltar a liquidez desses títulos ao longo do período analisado. Os 

bonds da Suzano, Fibria e Klabin tiveram uma média mensal de volume 

negociado de USD 3,47 milhões, USD 7,47 milhões e USD 4,67 milhões, 

respectivamente. A média das quantidades negociadas mensais, na mesma 

ordem anteriormente citada, foi de 33,4 mil, 47,4 mil e 73,1 mil.     

 

 

4.3 Descrição dos Métodos Utilizados 
 

Variável Média Mediana Moda Desvio Padrão Curtose Assimetria Número de Observações

ZSUZB21 317,29 323,81 312,67 103,80 -0,39 -0,29 875

ZFIBR24 305,18 304,16 324,93 68,58 -0,11 0,02 875

ZKLAB24 360,58 354,57 393,51 83,16 -0,21 0,48 875

CDSBR5 270,39 246,23 152,67 95,12 -0,10 0,84 875

FOEXBHKP 763,34 750,87 801,42 79,93 0,20 0,76 875

FOEXNBSK 859,07 848,69 808,57 55,36 -0,72 0,58 875

FXREALEFET 126,65 124,38 123,48 14,59 -0,18 0,56 875
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 Para o estudo da composição dos spreads de dívida das empresas de 

Papel e Celulose utilizamos regressões lineares múltiplas estimadas por 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Por este método, é possível identificar a 

interação conjunta de um grupo de variáveis na variável de estudo. Este modelo 

tem a seguinte equação, conforme Wooldridge (2003): 

 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝑢, em que:          (4) 

 

 

𝑦 é a variável independente; 

𝑥1…𝑛 são as variáveis dependentes; 

𝛽0 é o intercepto; 

𝛽1 é o parâmetro associado com a variável explicativa 𝑥1; 

𝛽2 é o parâmetro associado com a variável explicativa 𝑥2, e assim por 

diante, até 𝑛 variáveis, e; 

𝑢 é o termo de erro do modelo. 

 

 Conforme enunciado no Teorema de Gauss-Markov, assume-se que o 

modelo contém todas as variáveis necessárias para explicar a variável 

independente e que, em função disso, as informações contidas no termo de erro 

do modelo não são correlacionadas com as demais variáveis deste. Isto implica 

que o valor esperado do termo de erro 𝑢 seja igual a zero. Assim, tem-se que: 

 

𝐸(𝑢|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0               (5) 

 

Caso esta premissa não seja atendida, as relações estimadas entre as 

variáveis no modelo podem conter vieses que prejudicam a estimação das 

inclinações de cada variável, de modo que os resultados derivados do modelo 

podem ser incorretos. 

Também assume-se por premissa que a variância do termo de erro 𝑢, 

condicional às variáveis explicativas, é a mesma para todas os valores possíveis 

destas. Desse modo, assume-se que o modelo é homocedástico, conforme 

demonstrado a seguir: 
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𝑉𝑎𝑟 (𝑢|𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝜎2               (6) 

 

Por fim assume-se também que as variáveis explicativas do modelo não 

possuem relações perfeitamente colineares entre si, o que, caso ocorresse, 

implicaria que o modelo contém multicolinearidade dos fatores, de modo que 

este não pode ser estimado pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários. 

Para evitar que os modelos estimados pudessem ser heterocedásticos, 

as estimações foram feitas de modo robusto com correções de White. Por este 

método são feitos ajustes na variância de cada inclinação estimada, que passa 

a ser robusta à heterocedasticidade. Tem-se então que, após aplicada a 

correção de White, a variância da inclinação 𝛽𝑗 passa a ser: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝛽�̂�)̂ =
∑ �̂�𝑖𝑗

2 𝑢𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑆𝑆𝑇𝑗
2 , em que:              (7) 

 

𝑟𝑖𝑗
2 denota o i-ésimo resíduo de regredir 𝑥𝑗 em todas as outras variáveis 

explicativas, e; 

𝑟𝑖𝑗
2 é a soma dos quadrados dos resíduos da regressão. 

 

Dessa forma garantimos que os coeficientes estimados para cada um dos 

modelos apresentados na seção seguinte são robustos à heterocedasticidade, 

permitindo, assim, inferências mais precisas. 

 

4.4 Modelos Utilizados 
 

           Conforme descrito na seção anterior, foram consideradas variáveis 

representativas do Z-Spread dos bonds negociados, variáveis representativas 

do preço no mercado internacional da commodity produzida pelas emissoras dos 

bonds, o risco soberano do país em que as empresas se localizam e a taxa de 

câmbio real efetiva. Para analisar seus efeitos de maneira conjunta sobre o 

spread dos títulos, agrupamos os modelos em três grupos conforme descritos a 

seguir: 
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• Um grupo de modelos em que foi verificado apenas o efeito que índice de 

preços internacional têm sobre os spreads;  

• Um segundo grupo de modelos em que, foi adicionado ao modelo anterior 

o CDS do Brasil, e; 

• Um terceiro grupo de modelos, em que foi adicionada a taxa de câmbio 

real efetiva às variáveis do segundo grupo. 

Estes grupos de modelos são representados pelas equações a seguir, 

apresentadas de maneira genérica: 

 

• Grupo 1: Modelos Z-Spread x Índices de preço da celulose: 

 

𝐿𝑛𝑍𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 𝛼 +  𝛽𝐿𝑛Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 + 𝑢, sendo:           (8) 

 

𝐿𝑛𝑍𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 a variação percentual dos Z-Spreads de cada uma das 

empresas estudadas; 

𝛼 o intercepto do modelo; 

𝛽 o coeficiente da variável independente; 

𝐿𝑛Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 a variação percentual de cada um dos índices de preço 

utilizados, e; 

𝑢 o resíduo do modelo. 

 

• Grupo 2: Modelos Z-Spread x Índices de preço da celulose x CDS 

Brasil: 

 

𝐿𝑛𝑍𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 𝛼 +  𝛽1𝐿𝑛Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 + 𝛽2𝐿𝑛𝐶𝐷𝑆5 𝑎𝑛𝑜𝑠 + 𝑢, sendo:         (9) 

 

𝐿𝑛𝑍𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 a variação percentual dos Z-Spreads de cada uma das 

empresas estudadas; 

𝛼 o intercepto do modelo; 

𝛽1,2 os coeficientes das variáveis independentes; 

𝐿𝑛Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 a variação percentual de cada um dos índices de preço 

utilizados; 

𝐿𝑛𝐶𝐷𝑆5 𝑎𝑛𝑜𝑠 a variação percentual do CDS de cinco anos do Brasil, e; 
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𝑢 o resíduo do modelo. 

 

• Grupo 3: Modelos Z-Spread x Índices de preço da celulose x CDS 

Brasil x Taxa de câmbio real efetiva: 

 

𝐿𝑛𝑍𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 𝛼 +  𝛽1𝐿𝑛Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 + 𝛽2𝐿𝑛𝐶𝐷𝑆5 𝑎𝑛𝑜𝑠 + 𝛽3𝐿𝑛𝐹𝑋𝑅𝑒𝑎𝑙𝐸𝑓𝑒𝑡 + 𝑢, 

sendo:           (10) 

 

𝐿𝑛𝑍𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 a variação percentual dos Z-Spreads de cada uma das 

empresas estudadas; 

𝛼 o intercepto do modelo; 

𝛽1,2,3 os coeficientes das variáveis independentes; 

𝐿𝑛Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 a variação percentual de cada um dos índices de preço 

utilizados; 

𝐿𝑛𝐶𝐷𝑆5 𝑎𝑛𝑜𝑠 a variação percentual do CDS de cinco anos do Brasil; 

𝐿𝑛𝐹𝑋𝑅𝑒𝑎𝑙𝐸𝑓𝑒𝑡 a variação percentual a taxa de câmbio real efetiva, e; 

𝑢 o resíduo do modelo. 

 

Na tabela a seguir são expostos os sinais que são esperados para cada 

um dos modelos descritos anteriormente: 

 

Tabela 4 - Sinais esperados para os coeficientes dos modelos. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Nota-se que o sinal esperado para o CDS de cinco anos é positivo porque, 

apesar de esta variável não impactar diretamente a estrutura de capital das 

empresas, nos modelos de forma reduzida ela é tida como indicativo da 

probabilidade de default. Desse modo, é esperado que a percepção de um maior 

Variável Independente LNZFIBR24 LNZKLAB24 LNZSUZB21

Variável Explicativa Sinal Esperado Sinal Esperado Sinal Esperado

Constante Positivo Positivo Positivo

LNFOEXBHKP Negativo Negativo Negativo

LNFOEXNBSK Negativo

LNCDSBR5 Positivo Positivo Positivo

LNFXREALEFET Negativo Negativo Negativo
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risco soberano provoque uma maior probabilidade de default das empresas 

localizadas naquele país. 

           A seguir são expostos os resultados de cada grupo de modelos (que são 

apresentados com maior grau de detalhamento no Apêndice A), bem como sua 

interpretação. 
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5. RESULTADOS OBTIDOS 
 

5.1 Modelos Z-Spread x Índices de preço da celulose 
 

Tabela 5 - Modelos Z-Spread x Índices de preço. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

           Neste grupo de modelos nota-se que todos os coeficientes estimados são 

estatisticamente significativos, e os sinais para os índices de preço são 

negativos. A relação inversa é esperada pois trata-se de um índice de preços 

que é vinculado à receita das empresas. Portanto, uma variação positiva nestes 

índices indica uma receita maior na empresa e, portanto, uma redução na 

percepção de risco de crédito das mesmas. Por consequência, ocorre uma 

redução no Z-Spread. Apesar da significância estatística de todas as variáveis, 

nota-se que seu R² é relativamente baixo, de modo que foram expandidos os 

modelos em etapas posteriores da análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Independente

Variável Explicativa Coeficiente estat. t Coeficiente estat. t Coeficiente estat. t

Constante 15,24759** 38,3303 24,2040** 48,4648 21,0978** 25,0624

LNFOEXBHKP -1,44047** -23,9178 -0,1779** -2,8297 -2,3229** -18,2224

LNFOEXNBSK -2,5411** -23,9517

R² 37,64% 55,83% 34,85%

R² Ajustado 37,57% 55,73% 34,78%

Durbin-Watson 0,0134 0,0185 0,0074

Obs.: *** Signif icativo a 1%; ** Signif icativo a 5%; * Signif icativo a 10%.

LNZFIBR24 LNZKLAB24 LNZSUZB21
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5.2 Modelos Z-Spread x Índices de preço da celulose x CDS Brasil 
 

Tabela 6 - Modelos Z-Spread x Índices de preço da celulose x CDS Brasil. 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

           No segundo grupo de modelos foi incorporado o CDS de cinco anos do 

Brasil de modo a captar os efeitos que o risco de crédito do país tem sobre os 

spreads. Assim como no primeiro grupo de modelos todas as variáveis 

consideradas são estatisticamente significantes. Os sinais dos coeficientes 

estimados para os índices de preço, assim como no primeiro grupo de modelos, 

são negativos, pelo mesmo motivo apresentado anteriormente. O risco 

soberano, entretanto, representado pelo CDS, possui uma relação indireta sobre 

o fluxo de caixa da empresa. Uma possível interpretação para este resultado é 

a aversão a risco sistêmico, visto que o fluxo de caixa das empresas está menos 

dependente do risco soberano e mais relacionado ao mercado internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Independente

Variável Explicativa Coeficiente estat. t Coeficiente estat. t Coeficiente estat. t

Constante 10,6844** 40,0065 -3,1369** -5,9402 14,2630** 22,9888

LNFOEXBHKP -1,1427** -31,7130 -1,2397** -41,3473 -1,8770** -21,2827

LNFOEXNBSK 1,8875** 22,0241

LNCDSBR5 0,4671** 38,2716 0,8070** 56,2637 0,6996** 29,4035

R² 79,66% 90,75% 68,43%

R² Ajustado 79,62% 90,72% 68,36%

Durbin-Watson 0,0411 0,1287 0,0164

Obs.: *** Signif icativo a 1%; ** Signif icativo a 5%; * Signif icativo a 10%.

LNZFIBR24 LNZKLAB24 LNZSUZB21
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5.3 Modelos Z-Spread x Índices de preço da celulose x CDS Brasil x Taxa 
de câmbio real efetiva 
 

Tabela 7 - Modelos Z-Spread x Índices de preço da celulose x CDS Brasil x Taxa de câmbio real efetiva. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

           Em relação às variáveis já consideradas nos demais grupos de modelos 

apresentados nesta seção, as relações observadas entre estas e os spreads 

continuam válidas conforme explicado anteriormente. Já quanto à taxa de 

câmbio, em uma análise idiossincrática desta variável com os spreads dos bonds 

seria esperada uma relação negativa devido ao fluxo de caixa das empresas: 

com o câmbio mais desvalorizado em relação à moeda estrangeira, estas 

deveriam ter maior receita em moeda local e, em decorrência disso, menor 

percepção de risco de crédito por parte de seus credores, uma vez que se tornam 

mais líquidas.  

           Entretanto observa-se que a relação entre os spreads dos bonds e o 

câmbio real efetivo é diretamente proporcional, conforme demonstrado pelos 

sinais positivos dos coeficientes relativos a esta última variável. Uma possível 

explicação para este resultado é que no período estudado o risco-país 

deteriorou-se demasiadamente em função da instabilidade política e crise 

econômica que o Brasil passou, de modo que o câmbio se desvalorizou 

conforme o gráfico a seguir: 

 

Variável Independente

Variável Explicativa Coeficiente estat. t Coeficiente estat. t Coeficiente estat. t

Constante 10,17144** 45,6002 -1,4246** -2,7963 12,8477** 23,7613

LNFOEXBHKP -1,6616** -36,1055 -1,4739** -41,8825 -3,3085** -34,6062

LNFOEXNBSK 1,5306** 17,9255

LNCDSBR5 0,1260** 4,7427 0,5415** 20,0013 -0,2412** -5,0553

LNFXREALEFET 1,2619** 14,8239 0,8037** 11,5353 3,4812** 21,4015

R² 83,19% 92,12% 77,98%

R² Ajustado 83,13% 92,09% 77,91%

Durbin-Watson 0,0555 0,1199 0,0454

Obs.: *** Signif icativo a 1%; ** Signif icativo a 5%; * Signif icativo a 10%.

LNZFIBR24 LNZKLAB24 LNZSUZB21
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Figura 13 - Dólar comercial (venda) no período de estudo. Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

           Desse modo, no período de análise dos dados o câmbio pode ter sido 

interpretado pelo mercado como uma percepção de risco sistêmico ao invés de 

uma percepção de risco idiossincrático desvinculando-se, dessa maneira, do 

argumento relacionado à receita das empresas e tendo uma interpretação 

semelhante à do CDS. 

           Outra possível explicação para a mudança do sinal da variável do câmbio 

real efetivo é a forte correlação que esta variável possui com o CDS de 5 anos 

do Brasil, conforme evidenciado na tabela de correlações apresentada abaixo. 

Esta correlação elevada pode ser um indicativo da existência de interações mais 

complexas entre estas variáveis e que não são capturadas pelo modelo na 

estrutura proposta neste estudo. 

 

Tabela 8 - Correlações entre as variáveis utilizadas nos modelos. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

           A seguir é apresentada uma tabela-resumo com todos os resultados dos 

modelos estimados neste estudo: 

 

LNZSUZB21 LNZFIBR24 LNZKLAB24 LNCDSBR5 LNFOEXBHKP LNFOEXNBSK LNFXREALEFET

LNZSUZB21 1,000

LNZFIBR24 0,957 1,000

LNZKLAB24 0,910 0,952 1,000

LNCDSBR5 0,682 0,754 0,872 1,000

LNFOEXBHKP -0,590 -0,613 -0,478 -0,192 1,000

LNFOEXNBSK -0,614 -0,715 -0,744 -0,803 0,571 1,000

LNFXREALEFET 0,488 0,501 0,665 0,838 0,245 -0,448 1,000
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Tabela 9 - Tabela-resumo com os resultados dos modelos estimados. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constante LNFOEXBHKP LNFOEXNBSK LNCDSBR5 LNFXRALEFET

Coeficiente 15,24759** -1,44047** R² Ajustado 37,57%

estat. t 38,3303 -23,9178 Durbin-Watson 0,0134

Coeficiente 24,2040** -0,1779** -2,5411** R² Ajustado 55,73%

estat. t 48,4648 -2,8297 -23,9517 Durbin-Watson 0,0185

Coeficiente 21,0978** -2,3229** R² Ajustado 34,78%

estat. t 25,0624 -18,2224 Durbin-Watson 0,0074

Coeficiente 10,6844** -1,1427** 0,4671** R² Ajustado 79,62%

estat. t 40,0065 -31,7130 38,2716 Durbin-Watson 0,0411

Coeficiente -3,1369** -1,2397** 1,8875** 0,8070** R² Ajustado 90,72%

estat. t -5,9402 -41,3473 22,0241 56,2637 Durbin-Watson 0,1287

Coeficiente 14,2630** -1,8770** 0,6996** R² Ajustado 68,36%

estat. t 22,9888 -21,2827 29,4035 Durbin-Watson 0,0164

Coeficiente 10,17144** -1,6616** 0,1260** 1,2619** R² Ajustado 83,13%

estat. t 45,6002 -36,1055 4,7427 14,8239 Durbin-Watson 0,0555

Coeficiente -1,4246** -1,4739** 1,5306** 0,5415** 0,8037** R² Ajustado 92,09%

estat. t -2,7963 -41,8825 17,9255 20,0013 11,5353 Durbin-Watson 0,1199

Coeficiente 12,8477** -3,3085** -0,2412** 3,4812** R² Ajustado 77,91%

estat. t 23,7613 -34,6062 -5,0553 21,4015 Durbin-Watson 0,0454

Obs.: *** Signif icativo a 1%; ** Signif icativo a 5%; * Signif icativo a 10%.

LNZKLAB24

LNSUZB21
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6 CONCLUSÃO 
 

O objetivo deste trabalho foi identificar os principais determinantes do 

risco de crédito que o mercado internacional precifica em bonds de empresas 

brasileiras que são produtoras e exportadoras de celulose.  

Os modelos aqui apresentados nos levam a concluir que o risco 

incorporado no preço dos bonds do setor de celulose está ligado tanto ao preço 

da commodity quanto ao risco soberano do país em que a empresa está 

localizada. 

 O risco-país representado pelo CDS, analisando as empresas e o setor 

de maneira isolada, não era esperado que exercesse uma influência tão 

relevante na percepção de risco de crédito. Isso porque apesar de serem 

empresas localizadas no Brasil, a formação de preço se dá no mercado 

internacional e uma parte substancial da produção é destinada à exportação. 

Portanto o efeito de um maior grau de risco sistêmico geraria um impacto 

relativamente baixo no modelo de negócios do setor.  

 Entretanto, os resultados não indicaram isso. Uma possível explicação 

seria que os investidores internacionais, no que tange ao portfólio de empresas 

brasileiras, não fazem uma diferenciação grande do risco idiossincrático para 

determinar suas estratégias de compra ou venda dos ativos estando todos os 

preços do mercado internacional sujeitos à percepção de risco sistêmico 

brasileiro. O resultado do modelo levando em consideração o câmbio, apesar de 

acrescentar pouco ao poder explicativo em relação ao modelo anterior, corrobora 

essa teoria. Entretanto, vale ressaltar que maiores estudos são necessários para 

se suportar essa conclusão. 

           O mercado internacional de títulos de dívida é majoritariamente dominado 

por estrangeiros de modo que uma percepção maior de risco em um determinado 

país emergente pode facilmente levar um rebalanceamento do portfólio dos 

gestores, transferindo os recursos para outros papeis/países. 

           Uma possível extensão desse estudo seria avaliar se demais setores 

exportadores de commodites, assim como outras empresas de países 

emergentes, possuem comportamento semelhante ao aqui apresentado 

evidenciando, desse modo, um padrão de comportamento de mercado.  
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8 APÊNDICE 
 

Apêndice A: Modelos Estimados: 
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