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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é aplicar a Teoria de Opções Reais na estimação do valor 
fundamental de uma empresa em estresse financeiro, a partir de estudo de caso da 
Paranapanema S.A. Para tanto, utilizou-se o Modelo de Merton (1974) resolvido 
numericamente por meio do Modelo Binomial de Precificação de Opções de Cox, Ross e 
Rubinstein (CRR, 1979). A aplicação conjunta dos dois modelos gerou duas árvores 
binomiais (Árvore de Valor da Empresa e Árvore de Valor da Dívida e das Ações), que, ao 
serem resolvidas simultaneamente, permitiram estimar o valor presente do equity da 
empresa (E0), o valor presente da dívida (D0), a distância de default (DB) e o spread de 
crédito em relação à taxa livre de risco. A fim de verificar a sensibilidade do modelo às 
suas principais variáveis, foram construídos cenários variando a volatilidade do ativo e o 
múltiplo de valor EV/Receita. 
 
Palavras-chave: Opções reais (Finanças); Empresas – Avaliação – Estudo de casos; 
Empresas – Finanças; Sociedades comerciais – Reorganização 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims at applying the Real Options Theory on the fundamental value 
measurement of a company under financial stress, from a case study of Paranapanema 
S.A. Therefore, Merton’s model (1974) was used and numerically solved through Cox, 
Ross, and Rubinstein’s Binomial Option Pricing Model (CRR, 1979). The combined 
application of these models generated two binomial lattices (Company Value Lattice and 
Debt and Asset Value Lattice) which, when solved simultaneously, allowed to estimate the 
company’s equity present value (E0), the debt present value (D0), the default distance 
(DB) and the credit spread in relation to the risk-free rate. In order to verify the sensibility 
of the model to its main variables, different scenarios were built by varying the asset 
volatility and the EV/Income value multiple. 
 
Key words: Real options (Finance); Companies – Valuation – Case Studies; Companies – 
Finance; Corporations - Reorganization 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é utilizar a Teoria de Opções Reais para estimar o valor 

fundamental de uma empresa em estresse financeiro. Selecionou-se, para este fim, 

estudar o caso da Paranapanema S.A., pois vem enfrentando sucessivos desafios 

em relação à sua estrutura de capital nas últimas décadas. Investindo em 

construção pesada e mineração, a Empresa tornou-se um dos negócios mais 

promissores da Bolsa de Valores na década de 70 e um dos principais grupos 

empresariais do país na década de 80, chegando a controlar 73 empresas e a 

representar aproximadamente 25% do índice Ibovespa no início da década de 90. 

Porém, a partir de meados da década de 90, a Companhia se viu em dificuldades 

financeiras provocadas por seu alto endividamento. De 1997 até o momento, já 

foram conduzidos, no mínimo, três intensos processos de reestruturação financeira, 

sendo o último deles realizado em 2017, cujos efeitos de suspensão de pagamentos 

de principal se encerram ao longo de 2019, gerando incerteza quanto à efetividade 

do processo realizado e à perenidade dos negócios da Companhia.  

Os fatores de risco da Paranapanema estão diretamente atrelados aos fundamentos 

do negócio e à sua estrutura de capital, o que torna o caso propício à modelagem 

por uma abordagem estrutural de risco de crédito, como é o caso do Modelo de 

Merton, proposto nesta dissertação. Além disso, a Paranapanema é uma companhia 

que, a princípio, sofre pouca influência de opcionalidades como riscos regulatórios 

(como os setores de telecomunicações), riscos legais (como as empreiteiras) e 

riscos políticos (como as estatais), que podem ser tão ou mais significativos do que 

os próprios fundamentos financeiros e negociais da companhia, distorcendo, assim, 

os resultados do modelo. Outro fator que contribuiu para a escolha da Companhia é 

que ela possui capital aberto, com um longo histórico de negociação das ações, o 

que possibilita estimar a volatilidade do retorno dos ativos com base na volatilidade 

do retorno das ações. 

Escolheu-se a utilização de opções reais para avaliar o caso da Paranapanema 

porque esse método permite incorporar na avaliação as incertezas relativas ao 
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próprio ativo e ao seu ambiente, em contraste com método de Fluxo de Caixa 

Descontando (FCD), cujos valuations são uma visão determinística da realidade.  

A avaliação por FCD utiliza-se das informações disponíveis hoje para construir 

premissas que vigorarão ao longo da vida do projeto e há pouco espaço para 

antever mudanças que possam acontecer no futuro. Em momentos de elevada 

incerteza econômica ou de pouca visibilidade quanto ao desempenho futuro de um 

ativo específico, as premissas adotadas no presente tendem a não capturar o real 

valor do bem ou do projeto avaliado nestas circunstâncias, propiciando decisões de 

alocações subótimas ou, até mesmo, equivocadas. Damodaran (2009) pondera que 

muitas das considerações iniciais sobre a empresa ou projeto, como as taxas de 

crescimento ou a utilização do custo médio ponderado da empresa como o risco de 

um projeto específico, podem conter erros que impactam o valor do projeto. Destaca 

também que, à medida que a empresa passa por seu ciclo de vida, o seu nível de 

risco poderá mudar. 

Assim, ao se avaliar pelo FCD uma empresa como a Paranapanema, que passa por 

um processo reestruturação de sua estrutura de capital agravado por um longo 

histórico de quase falências, a visibilidade quanto ao fluxo de caixa futuro da 

companhia até a perpetuidade e a incerteza sobre a taxa de desconto apropriada, 

que são dois dos principais insumos do modelo, devem ser projetados hoje de forma 

determinística sem se saber realmente o futuro desta companhia: se irá se recuperar 

plenamente, se irá se recuperar apenas parcialmente, ou se caminhará para a 

falência em poucos meses.  

O método de opções reais permite que múltiplos cenários possam ser contemplados 

simultaneamente na avaliação, pois incorpora de forma inerente à sua modelagem a 

flexibilidade gerencial e a incerteza quanto ao futuro. Nessa abordagem, é possível 

precificar o valor da flexibilidade e adicionar informações ao longo da vida útil do 

projeto, ampliando e, ao mesmo tempo, tornando mais assertivo o processo de 

tomada de decisão. 

Merton (1974) foi o precursor da utilização de opções reais para modelagem da 

dívida de uma companhia, porém sua abordagem não se restringe a esta parcela da 

estrutura de capital. Por meio do seu modelo, é possível estimar o valor dos ativos 
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da empresa, o valor do seu equity, o valor de mercado de sua dívida com o seu 

respectivo spread de crédito, a distância de default, a probabilidade de default, o 

retorno exigido do capital próprio e a taxa de desconto dos fluxos de caixa gerados 

pelo ativo.  

Por outro lado, segundo Brandão e Dyer (2003), apesar do apelo operacional, a 

complexidade matemática dos métodos de avaliação por opções reais tem limitado a 

sua utilização como alternativa ao FCD. Por isso, buscou-se implementar, neste 

trabalho, o Modelo de Merton por meio da abordagem discreta proposta por Cox, 

Ross e Rubinstein (CRR, 1979), conhecida como Modelo Binomial, para torná-lo 

mais acessível, uma vez que o Modelo de CRR é um dos métodos mais utilizados 

para calcular o valor de opções, devido à sua simplicidade e facilidade de 

implementação computacional (BAIDYA; CASTRO, 2001). 

A presente dissertação está estruturada em seis seções, complementadas pelas 

Referências e pelo Apêndice A. Após a introdução, dedica-se uma seção ao 

referencial teórico, na qual é apresentado o Modelo de Merton (1974), juntamente 

com o Modelo Binomial de Precificação de Cox, Ross e Rubinstein (1979).  

Discute-se, ainda, o conceito de estresse financeiro adotado neste trabalho. O 

capítulo 3 tem como foco a Paranapanema, empresa selecionada como caso a ser 

estudado. São apresentados o histórico da empresa, seu modelo atual de negócio e 

seu desempenho operacional e financeiro, com ênfase na sua última reestruturação, 

realizada em 2017, bem como os possíveis desdobramentos desta reengenharia 

financeira no futuro da companhia. No quarto capítulo, descrevem-se os dados e 

faz-se a discussão dos métodos utilizados. São, também, apresentados 

detalhadamente todos os passos para aplicação do Modelo de Opções Reais de 

Merton (1974), com solução numérica pelo Modelo Binomial de Precificação de 

Opções CRR (1979). No capítulo 5, são apresentados os resultados obtidos, bem 

como a análise de sensibilidade do modelo proposto, por meio da construção de 

cenários. Encerra-se esta dissertação com a exposição das conclusões e sugestões, 

no capítulo seguinte. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Stewart C. Myers, professor do MIT, foi quem introduziu, em 1977, o termo opções 

reais, ao caracterizar as oportunidades de investimentos em ativos reais por parte 

das empresas como semelhantes à compra de opções de compra sobre esses 

ativos. Além disso, Myers evidenciou as semelhanças entre as opções financeiras 

modeladas quatro anos antes por Black e Scholes (1973) e as opções reais. 

Após Myers, o conceito de opção real continuou a ser desenvolvido e ampliado, 

passando a se referir à flexibilidade da tomada de decisão em um cenário de 

incerteza à luz de novas informações, evidenciando que um encadeamento de 

decisão predefinido pode ser alterado à medida que novas informações que 

reduzam a incerteza se tornem disponíveis. (TRIGEORGIS, 2005) 

Merecem destaque os estudos publicados por Merton (1974), Dixit e Pindyck (1994), 

Trigeorgis (1996) e, posteriormente, Copeland e Antikarov (2005), cujos trabalhos 

estão entre os mais influentes nesse campo de pesquisa e podem ser considerados 

como parte relevante da base teórica para a aplicação da teoria de opções reais à 

precificação de ativos.  

O avanço dos métodos de precificação baseados em opções reais  

“[...] permitiu uma análise mais profunda de investimentos, procurando 
associar, ao valor total de uma operação, suas diversas opções embutidas 
de tomada de decisão, as quais agregam grande valor a um investimento 
por possibilitar a redução de riscos frente às condições de incerteza do 
mercado”. (BARROS, 2009, p. 10) 

 

Rigopoulos (2015) afirma que, do ponto de vista técnico, os diferentes métodos de 

valuation baseados em opções reais podem ser divididos em duas classes 

principais: métodos analíticos e métodos numéricos, conforme apresentado na 

Figura 1, a seguir:   
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Figura 1: Técnicas de valuation baseadas em opções reais 
Fonte: Rigopoulos (2015, p. 41) 

 
Enquanto a classe de métodos analíticos, como o próprio nome sugere, podem ser 

resolvidos de forma analítica ou aproximada, a classe de métodos numéricos tem 

como foco resolver os problemas por meio de uma abordagem de tempo discreto, 

como aproximações numéricas de equações diferenciais parciais (EDP) e 

aproximação de processos estocásticos subjacentes. (RIGOPOULOS, 2015) 

Por essa classificação, o Modelo de Merton (1974) é um modelo analítico 

semelhante ao de Black e Scholes (1973) e o Modelo Binomial de Precificação de 

Cox, Ross e Rubinstein (1979) seria um modelo numérico que se utiliza de 

aproximação de processo estocástico do ativo subjacente. 

 

2.1 O Modelo de Merton (1974) 

 

Segundo Elizalde (2006), a literatura sobre modelos estruturais de risco de crédito 

teve início com o artigo de Merton (1974), que aplicou a teoria de precificação de 

opções desenvolvida por Black e Scholes (1973) à modelagem da dívida de uma 

empresa. 
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Denominam-se modelos estruturais aqueles que utilizam a evolução das variáveis 

estruturais da companhia, como os valores dos ativos e das dívidas, para determinar 

o momento de default. Como nos modelos estruturais há uma ligação intrínseca 

entre a qualidade do crédito de uma empresa e suas as condições econômicas e 

financeiras, tem-se que os defaults são gerados endogenamente dentro do modelo, 

e o valor dos ativos e dos passivos da empresa na inadimplência determinará as 

taxas de recuperação. No Modelo de Merton (1974), considera-se que uma 

companhia entra em default se, em algum dado momento ao longo da maturidade 

de sua dívida, seus ativos se tornam inferiores ao total de sua dívida.  

Merton (1974) adota duas premissas importantes, sendo que a primeira delas é 

assumir que o valor total dos ativos da companhia segue um movimento geométrico 

browniano dado por 

𝑑𝑉 = 𝜇𝑉𝑑𝑡 + 𝜎𝑉𝑉𝑑𝑊         (1) 

onde: 𝑉 é o valor total da companhia, 𝜇 é o retorno esperado, em capitalização 

contínua, sobre 𝑉, σ𝑉 é a volatilidade dos ativos da companhia e 𝑊 é o movimento 

browniano. 

Segundo Bharath e Shumway (2004), a segunda premissa relevante é a de que a 

empresa emitiu apenas um título de dívida com vencimento em 𝑇 períodos. Da 

primeira e segunda premissas tem-se que o patrimônio líquido (equity) da empresa é 

uma opção de compra sobre o valor subjacente da empresa com um preço de 

exercício igual ao valor de face da dívida da empresa e prazo de maturidade igual a 

𝑇.  

Além disso, Merton (1974) adota outras premissas simplificadoras para que o seu 

modelo seja válido: não existem custos de transação, custos de falência, tributos ou 

problemas com invisibilidade dos ativos; a negociação de títulos é contínua; não há 

restrições para a venda a descoberto de ativos; não há restrições para tomar ou 

emprestar dinheiro à taxa de juros r; a curva de juros é flat e não sobre alterações no 

horizonte temporal da dívida; e o valor da firma é invariante a mudanças na sua 

estrutura de capital (Teorema de Modigliani-Miller).  



19 
 

Assumindo todas essas premissas como válidas, Merton (1974) propõe utilizar a 

Fórmula Black-Scholes-Merton de precificação de opções para calcular o valor do 

capital próprio em função do valor total da empresa:  

𝐸 = 𝑉𝒩(𝑑1) − 𝑒
−𝑟(𝑇)𝐷𝒩(𝑑2)     (2) 

onde: 𝐸 é o valor de mercado do equity da companhia, 𝒩(. ) é a distribuição normal 

padrão acumulada, 𝐷 é o valor de face da dívida, 𝑟 é a taxa de juros livre de risco 

(taxa contínua), e 𝑑1 e 𝑑2 são definidos como 

𝑑1 =
𝑙𝑛(
𝑉

𝐷
)+(𝑟+

1

2
𝜎𝑉
2)𝑇

𝜎𝑉√𝑇
      (3) 

𝑑2 = 𝑑1−𝜎𝑉√𝑇         (4) 

Ainda sob os pressupostos de Merton, e uma vez que o valor do equity é uma 

função do valor da empresa e do tempo, do lema de Ito, obtém-se a relação entre a 

volatilidade do valor da companhia (𝜎𝑉) e a volatilidade do de suas ações (𝜎𝐸) 

𝜎𝐸 = (
𝑉

𝐸
)
𝜕𝐸

𝜕𝑉
𝜎𝑉         (5) 

𝒩(𝑑1) =
𝜕𝐸

𝜕𝑉
         (6) 

De (5) e (6), tem-se que 

𝜎𝐸 = (
𝑉

𝐸
)𝒩(𝑑1)𝜎𝑉        (7) 

É importante notar que, para implementar o Modelo de Merton, alguns desafios 

devem ser vencidos. Por exemplo, deve-se estimar parâmetros não observáveis, 

como o valor o valor dos ativos da empresa 𝑉 e 𝜎𝑉. Ademais, a estrutura de dívida 

da companhia deve ser transformada em uma dívida zero cupom, com maturidade 𝑇 

e valor de face D. Elizalde (2006) sugere que a maturidade 𝑇 da dívida zero cupom 

pode ser calculada como a duration de Macaulay de todos os passivos onerosos de 

longo prazo, por exemplo. 
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O Modelo de Merton resolve simultaneamente as equações (2) e (7), estimando a 

probabilidade implícita de default a partir das estimativas de valor do equity da 

companhia 𝑉 e da sua volatilidade 𝜎𝑉. A partir da solução numérica para 𝑉 e 𝜎𝑉, 

calcula-se a distância de default (DD): 

𝐷𝐷 =
𝑙𝑛(
𝑉𝑡
𝐷
)+(𝑟−0,5)𝜎𝑉

2(𝑇−𝑡)

𝜎𝑉√𝑇−𝑡
         (8) 

A equação (8), segundo Crosbie e Bohn (2003), pode ser simplificada para 

 𝐷𝐷 =
𝑉𝑇−𝐷𝑇

𝑉𝑇𝜎𝑉
           (9) 

onde: 𝑉𝑇 é o valor do ativo da companhia no momento 𝑇 e 𝐷𝑇 é o valor da dívida da 

companhia no momento 𝑇. 

Crosbie e Bohn (2003), autores de uma das mais notórias variantes do modelo, 

conhecida como KMV-Merton, propõem que a probabilidade implícita de default1 

pode ser estimada como 

𝐸𝐷𝐹 = 𝒩(−𝐷𝐷)         (10) 

onde: 𝒩(. ) é a distribuição normal padrão acumulada e 𝐷𝐷 é distância de default da 

dívida. 

Segundo Souza (2010), o Modelo de Merton possui diversa variantes e por meio 

delas é possível estimar o valor dos ativos da companhia, o valor do seu equity, o 

valor de mercado de sua dívida com o seu respectivo spread de crédito, a distância 

de default, a probabilidade de default, o retorno exigido do capital próprio e a taxa de 

desconto dos fluxos de caixa gerados pelo ativo. Souza (2010, p. 2) destaca que “o 

ponto comum à avaliação de todos estes preços é o risco envolvido nas atividades 

de geração de caixa e financiamento da empresa”. 

 

 
1 Também chamada expected default frequency (EDF) 
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2.2 Modelo Binomial de Precificação de Opções de Cox, Ross e Rubinstein 

(1979) 

 

Segundo Baidya e Castro (2001, p.19), Cox, Ross e Rubinstein (1979), também 

conhecidos como Modelo de CRR, desenvolveram um método que converge para a 

solução encontrada por Black e Scholes (1973), ao mostrarem que um processo 

estocástico conhecido como Movimento Geométrico Browniano poderia ser 

modelado “como um limite contínuo de um caminho aleatório em tempo discreto”.  

O Modelo de CRR consiste em dividir o tempo em períodos discretos de 

comprimento 𝑑𝑡 e, em cada período, tem-se por premissa que o preço da ação S 

possui a probabilidade 𝑝 de se movimentar para cima e (1- 𝑝) de se movimentar para 

baixo, sendo (𝑢) e (𝑑) a amplitude dos movimentos ascendentes e descendentes, 

respectivamente.  

De acordo com o Modelo de CRR, a amplitude dos movimentos ascendentes (𝑢) e 

descendentes (𝑑) em cada instante de tempo, com suas respectivas probabilidades 

associadas 𝑝 e (1- 𝑝), é calculada por meio das seguintes equações:  

𝑢 = 𝑒𝜎𝐴√∆𝑡           (11) 

𝑑 = 𝑒−𝜎𝐴√∆𝑡 =
1

𝑢
          (12) 

𝑝 =
[(1+𝑟𝑓)

∆𝑡−𝑑]

(𝑢−𝑑)
           (13) 

onde: 𝑢 é a amplitude do movimento de alta; 𝑑 é a amplitude do movimento de 

baixa; 𝜎𝐴 é a volatilidade do valor do ativo da Companhia; ∆𝑡 é o intervalo de tempo 

por período (em anos); 𝑟𝑓 é a taxa de juros livre de risco para o horizonte temporal 

(em % a.a.); e 𝑝 é a probabilidade de ocorrência do movimento de alta. 

A Figura 2, a seguir, mostra uma árvore binomial multiplicativa, na qual, em cada 

período, os valores futuros possíveis são proporcionais ao estado inicial e 

distribuídos segundo a distribuição binomial. 
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Figura 2: Árvore Binomial com três períodos 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Opções de Cox, Ross e Rubinstein (1979) 
e Baidya e Castro (2001) 

 

Na árvore binominal, para cada variável de estado, as probabilidades de movimento 

para cima e para baixo são calculados usando a taxa livre de risco, assumindo 

movimentos brownianos, sob a premissa de risco neutro, mesma premissa adotada 

pelo Modelo de Merton. Nos nós finais, o valor da opção é igual ao seu valor 

intrínseco e, em nós anteriores, a opção tem seu valor calculado recursivamente.  

Segundo o Modelo de CRR, ao tomarmos 𝑑 =
1

𝑢
 tem-se que a árvore binomial se 

torna recombinante, reduzindo significativamente o número de nós, e, 

consequentemente, o esforço computacional requerido para se implementar o 

modelo. 

 

2.3 Estresse financeiro 

 

Para esta dissertação, utilizou-se o conceito de “Distressed” debt, ou dívida sob 

estresse, criado por Altman (1990) e Altman (1992), ao definir Distressed Bonds e 

Distressed Loans, respectivamente: 

p

1-p
d 2 uS

d 2 S

d 3 S

S udS

dS

u 2 S

uS u 2 dS

u 3 S
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“We established essentially two precise categories: (1) bonds or loans 
whose yield to maturity (later amended to option-adjusted yield) was equal to 
or greater than 10% (1,000 bps) above the 10-year U.S. government bond 
rate (later amended to be the U.S. government bonds with comparable 
duration) and (2) those bonds or loans of firms who have defaulted on their 
debt obligations and were in their restructuring, usually Chapter 11, phase. 
The former was categorized “Distressed” and the latter as “Defaulted”. We 
also included the equity securities of those firms, but did not attempt any 
documentation on distressed equity at that time”. (apud ALTMAN; 
BENHENNI, 2018, p. 2) 

 

Assim, de acordo com Altman e Benhenni (2018), uma companhia está em estresse 

financeiro se os títulos de dívida estão sendo negociados com spread superior a 

10% (1.000 bps) sobre os títulos do tesouro de 10 anos. Caso a companhia esteja 

em recuperação judicial, ou entrado em default suspendendo o pagamento de sua 

dívida, ela será considerada como “Defaulted”.   

González-Heres, Chen e Shin (2010) investigaram a eficácia da definição proposta 

por Altman, que implicaria em uma probabilidade de default de aproximadamente 

50% no longo prazo para bonds negociados com spread igual ou superior a 1.000 

bps em relação ao título do tesouro americano comparável. Eles encontraram que os 

títulos em estresse financeiro, no longo prazo, apresentavam, em média, de 48% a 

51% de probabilidade de default, corroborando o proposto por Altman. 

Complementarmente, investigou-se a qualidade dos indicadores financeiros de 2018 

da Paranapanema, comparando-os com as métricas financeiras agregadas por 

rating utilizadas pela agência Moody’s2 para a avaliação internacional de risco de 

empresas não-financeiras.  

Os indicadores financeiros investigados, bem como a sua fórmula de cálculo3, são 

apresentados a seguir: 

a) EBITDA / Média dos Ativos: EBITDA / Média entre os ativos do ano corrente e 

os ativos do ano anterior; 

b) Margem EBITDA (%): EBITDA / Receita líquida; 

c) Margem Operacional (%): Resultado antes do Resultado Financeiro e Tributos 

/ Receita líquida; 

 
2 (MOODY'S CORPORATION, 2017) 
3 (MOODY'S CORPORATION, 2017, p. 43) 
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d) Fluxo de Caixa Operacional / Dívida bruta: Fluxo de Caixa Operacional / 

(Dívida de curto prazo + Dívida de longo prazo); 

e) Fluxo de caixa / Dívida líquida: (Fluxo de caixa operacional – dividendos) / 

(Dívida de curto prazo + Dívida de longo prazo – caixa – equivalentes de 

caixa); 

f) Dívida Bruta / EBITDA: (Dívida de curto prazo + Dívida de longo prazo) / 

EBITDA; 

g) Dívida Bruta / Book Capitalization: (Dívida de curto prazo + Dívida de longo 

prazo) / (Dívida de curto prazo + Dívida de longo + Impostos diferidos + Juros 

pagos aos minoritários + Patrimônio Líquido Contábil); 

h) CAPEX / Depreciação. 

A escala de rating utilizada como referência é a escala Moody’s Global Long-Term 

Rating, apresentada no Quadro 1, a seguir, na qual os investimentos com rating 

igual ou acima de Baa são considerados “grau de investimento” e com rating 

inferiores a Baa são considerados como “especulativos”.  

Aaa 
Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of 
credit risk. 

Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. 

A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk. 

Baa 
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and 
as such may possess certain speculative characteristics. 

Ba Obligations rated Ba are judged to be speculative and are subject to substantial credit risk. 

B Obligations rated B are considered speculative and are subject to high credit risk. 

Caa 
Obligations rated Caa are judged to be speculative of poor standing and are subject to very 
high credit risk. 

Ca 
Obligations rated Ca are highly speculative and are likely in, or very near, default, with some 
prospect of recovery of principal and interest. 

C 
Obligations rated C are the lowest rated and are typically in default, with little prospect for 
recovery of principal or interest. 

Quadro 1: Escala Moody's Global Long-Term Rating 
Fonte: Moody's Corporation (2019) 

 

Por meio da comparação dos indicadores financeiros com os seus referenciais por 

rating Moody’s é possível estimar qualitativamente o nível de risco de crédito da 

Companhia e assim inferir se ela estaria ou não em situação de estresse financeiro. 

Assim, para essa dissertação, definiu-se como proxy para estresse financeiro o 
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rating igual ou menor do que B na escala Moody’s, uma vez que este indica elevado 

risco de crédito. Porém, cabe ressaltar que como esta é uma proxy qualitativa, é 

importante analisar caso a caso, pois é possível que uma empresa com rating Ba, 

por exemplo, esteja em um estresse financeiro, a depender da deterioração de 

alguns indicadores específicos. 
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3 A PARANAPANEMA S.A. 

 

A Paranapanema S.A. é uma empresa brasileira de capital aberto com sede em Dias 

d’Ávila (BA), listada no Novo Mercado da B3 S.A. sob o código PMAM3, que atua na 

fundição e refino de cobre primário e na produção de semimanufaturados de cobre e 

suas ligas. Apesar de ser uma produtora não integrada, pois não possui uma mina 

de cobre, suas atividades abrangem grande parte da cadeia industrial do metal, da 

fabricação até a venda de produtos e coprodutos, como vergalhões, fios trefilados, 

laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas.  

Segundo informações divulgadas no website4 da Companhia, a Paranapanema é 

responsável por 94% do volume de cobre produzido no país, com faturamento de 

R$4,8 bilhões em 2018 de receita líquida e 2.202 colaboradores, ocupando posição 

de quarta maior empresa do estado da Bahia e de 110ª do país, no ranking Melhores 

e Maiores de EXAME. 

 

3.1 Histórico da Companhia 

 

Da sua origem no setor de construção pesada em 1961 até o seu último balanço 

patrimonial divulgado em dez/2018, impactado pelo processo de reestruturação da 

Companhia de 2017, a Paranapanema passou por diversas transformações no seu 

modelo de negócios ao longo dos anos. O APÊNDICE A - HISTÓRIA DA 

PARANAPANEMA S.A. contém os principais acontecimentos que marcaram os 

quase 60 anos de existência da Companhia. 

A partir do histórico apresentado no APÊNDICE A, é possível perceber que, antes 

das crises enfrentadas pela Companhia em meados da década 1990, a 

Paranapanema foi um dos maiores grupos empresariais do país, chegando a 

controlar 73 empresas e representar aproximadamente 25% do índice Ibovespa. No 

entanto, com um modelo de negócios intensivo em capital e uma dívida elevada, a 

 
4 Paranapanema (2014a) 
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Empresa se viu em situação de quase insolvência e, em 1994, teve o seu controle 

adquirido por um grupo de fundos de pensões liderados pela PREVI. A deterioração 

do seu balanço foi tamanho que, em 1994, a participação da empresa no índice 

Ibovespa havia sido reduzida para aproximadamente 1% e, com a segunda crise em 

1999, a Paranapanema acabou sendo excluída do índice (UMPIERES, 2013). 

Desde a década de 1990, a Companhia já passou por pelo menos 3 processos de 

reestruturação de sua estrutura de capital, sendo a última delas em 2017, que 

resultou em renegociação de suas dívidas, conversão de dívidas em ações e em 

aporte de capital por parte dos acionistas. A Figura 3, a seguir, apresenta a 

composição acionária da Paranapanema S.A. em 31 de dezembro de 2018: 

 
Figura 3: Composição acionária da Paranapanema S.A. em 31 de dezembro 2018 
Fonte: Paranapanema (2019f, p. 37) 

 

3.2 Modelo de negócios da Companhia 
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Segundo a Paranapanema (2014c), em termos de arquitetura de marca, a Empresa 

adota duas premissas: 

− Paranapanema: assume o papel de marca institucional e marca que assina os 

coprodutos da Companhia; 

− Caraíba e Eluma:  ambas são marcas que pertencem à “família” 

Paranapanema. 

 
Figura 4: Marcas da Paranapanema 

   Fonte: Paranapanema (2014b) 

 
Para operacionalizar a sua estratégia de marcas, a Paranapanema possui quatro 

unidades de negócios, que estão descritas na Figura 5, a seguir: 
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Figura 5: Unidades de negócios da Paranapanema S.A 
Fonte: Paranapanema (2019f, p. 13) 

O cobre é a principal matéria da empresa. Como a Companhia não é integrada, ou 

seja, não possui uma mina de cobre, adquire o concentrado de cobre de terceiros, 

neste caso, importando do Chile e do Peru, conforme Figura 6, a seguir: 

 
Figura 6: O caminho da transformação do cobre 
Fonte: Paranapanema (2019f, p. 15) 

 
A Figura 7, a seguir, mostra como o concentrado de cobre é processado pela 

Companhia, originando um produto internacionalmente reconhecido pela sua 

qualidade: 99,99% de pureza, grau “A” na London Metal Exchange (LME). 
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Figura 7: Como funciona a produção de cobre 
Fonte: Paranapanema (2019f, p. 16) 

As principais linhas de negócios da Empresa, por faturamento, são a venda de 

Produtos de Cobre (vergalhões, fios, barras, laminados, tubos, conexões e outros), 

seguida da venda de Cobre Primário e, em menor escala, venda de Coprodutos de 

Cobre (escória, lama anódica, oleum e ácido sulfúrico). As receitas líquidas de cada 

linha de negócio, bem como a receita total líquida da Paranapanema, são 

apresentadas no Gráfico 1, a seguir: 

 
Gráfico 1: Faturamento anual da Paranapanema por linha de produto (R$ bilhões) de 2015 a 2018 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019b) 
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Os produtos e coprodutos de cobre produzidos pela Paranapanema são utilizados 

em diversos setores da economia doméstica e internacional, conforme ilustrado na 

Figura 8, a seguir: 

 

 
Figura 8: Segmentos de clientes da Paranapanema S.A. 

 Fonte: Paranapanema (2018b, p. 6) 

 

Nos últimos anos, a maior parte das vendas da Paranapanema tem sido para o 

mercado externo (cerca de 60% em 2018), que, segundo a Companhia, apesar de 

apresentar menores margens, é uma alternativa à fraca demanda nacional 

provocada pela crise econômica vivida pelo Brasil entre 2015 e 2017. 
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Gráfico 2: Destino das vendas da Paranapanema de 2015 a 2018 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019b) 

 

3.3 Histórico de desempenho econômico e endividamento da Companhia de 

2015 a 2018 

 

A Tabela 1, a seguir, mostra o Demonstrativo de Resultado da Paranapanema S.A. 

de 2015 a 2018. Da tabela, é possível notar que nos últimos quatro anos a 

Companhia tem apresentado baixas margens brutas, sendo que essas foram 

incapazes de cobrir plenamente as despesas nos últimos três anos, inclusive as 

despesas com encargos da dívida, resultando em prejuízo contábil de 2016 a 2018. 

Além disso, destaca-se a expressiva redução das despesas financeiras no ano de 

2017, fruto da renegociação das dívidas feita naquele ano. 
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Tabela 1: Demonstrativo do Resultado da Paranapanema S.A. de 2015 a 2018 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019b) 

 
O fraco desempenho operacional da Empresa, combinado com a elevada 

alavancagem, levou a Paranapanema a buscar a reestruturação de sua estrutura de 

capital em 2017. A Tabela 2, a seguir, mostra o perfil do endividamento da 

Companhia no período de 2015 a 2018: 

[mil BRL] 2015 2016 2017 2018

Receita Líquida 5.374.268 4.586.455 3.508.460 4.765.777

Mercado Interno (MI) 2.163.096 1.619.663 1.505.602 1.865.493

Mercado Externo (ME) 3.136.794 2.914.923 1.954.771 2.840.027

Transformação (MI) 74.378 51.869 48.087 60.257

Custo dos Produtos Vendidos (4.963.053) (4.236.587) (3.263.895) (4.495.172)

Custo do Metal (4.337.613) (3.659.959) (2.821.151) (3.970.264)

TC/RC (redutor do custo do metal) 272.001 381.664 244.190 230.666

Custo de Transformação (625.440) (576.628) (442.744) (524.908)

Lucro Bruto 411.215 349.868 244.565 270.605

% sobre Receitas 7,7% 7,6% 7,0% 5,7%

Despesas com Vendas (39.070) (34.022) (28.072) (30.011)

Despesas Gerais e Administrativas (84.206) (78.127) (68.772) (78.573)

Honorários da Administração (7.839) (7.103) (7.398) (7.601)

Participação dos Empregados (22.841) (14.022) (22.918) (29.467)

Outras Operacionais, líquidas (113.866) (250.090) (458.683) (190.442)

Resultado antes do Resultado Financeiro e Tributos 143.393 (33.496) (341.278) (65.489)

% sobre Receitas 2,7% -0,7% -9,7% -1,4%

Resultado Financeiro 28.074 (95.808) (187.810) (378.475)

Receitas Financeiras 2.032.898 1.490.468 499.778 822.650

Despesas Financeiras (2.004.824) (1.586.276) (687.588) (1.201.125)

Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro 171.467 (129.304) (529.088) (443.964)

% sobre Receitas 3,2% -2,8% -15,1% -9,3%

Impostos (36.681) (243.864) 393.318 120.591

IR e CSLL - Corrente 0 0 (4.628) (1.424)

IR e CSLL - Diferido (36.681) (243.864) 397.946 122.015

Resultado líquido 134.786 (373.168) (135.770) (323.373)

% sobre Receitas 2,5% -8,1% -3,9% -6,8%
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Tabela 2: Perfil de endividamento da Paranapanema S.A. de 2015 a 2018 

 
Fonte: Paranapanema (2019b) 

Da Tabela 2, pode-se perceber que, em 2016, a empresa teve restrições de acesso 

ao mercado de crédito, sendo obrigada a rolar suas dívidas no curto prazo. Assim, 

naquele ano, 100% de suas dívidas acabaram sendo concentradas no curto prazo. 

Dada a elevada alavancagem, com múltiplo Dívida líquida/EBITDA LTM acima de 

20X e Capital de terceiros com 68% do seu passivo, agravada pela fraca geração de 

caixa frente ao seu endividamento (EBITDA LTM de pouco mais de R$100 milhões 

no ano, frente a uma dívida líquida de aproximadamente R$2,3 bilhões), a 

Companhia buscou evitar o processo de recuperação judicial, negociando 

diretamente com seus credores ao longo do ano de 2017. 

Enquanto as negociações eram conduzidas, a Companhia suspendeu o pagamento 

de sua dívida e, por falta de capital de giro, teve parte das suas atividades 

operacionais paralisadas, o que fez com que o seu EBITDA fosse negativo em 2017. 

Com a conclusão do processo de reestruturação em setembro de 2017, o caminho 

estava aberto para a Paranapanema retomar as suas atividades com foco em 

aumentar a sua produção para diluir os seus elevados custos fixos e gerar caixa 

para honrar os novos compromissos assumidos com seus credores.  

O processo de reestruturação de capital e de reperfilamento da dívida da 

Paranapanema de 2017 é descrito a seguir. 

[mil BRL] 2015 2016 2017 2018

Divida Curto Prazo 964.655 1.845.140 120.977 131.829

Divida Longo Prazo 986.749 - 1.807.001 2.017.084

Operações com forfaiting e cartas de crédito 1.843.386 595.833 41.819 66.914

Instrumentos Financeiros Derivativos    245.644 154.084 183.670 26.449

Dívida bruta 4.040.434 2.595.057 2.153.467 2.242.276

Dívida Líquida 2.870.234 2.302.149 1.669.240 1.850.739

EBITDA LTM* 265.725 108.366 (214.705) 82.708

Dívida Líquida/EBITDA LTM 10,80x 21,24x -7,77x 22,38x

Dívida Líquida + LC e Forfait/EBITDA LTM 17,74x 26,74x -7,97x 23,19x
* Últimos 12 meses

Divida Curto Prazo (%) 49% 100% 6% 6%

Divida Longo Prazo (%) 51% 0% 94% 94%

Covenants-Dívida líquida/EBITDA: não pode ser maior do que 3,50x

Capital Próprio (%) 28% 32% 39% 31%

Capital Terceiro (%) 72% 68% 61% 69%
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3.4 Reestruturação de capital e reperfilamento da dívida da Paranapanema 

em 2017 

 

Em 2016, a Companhia foi fortemente atingida pela crise de crédito do Brasil e 

divulgou Fato Relevante em 31 de maio de 2016, informando a seus acionistas e ao 

mercado a contratação de assessor financeiro para auxiliar na reestruturação de sua 

estrutura de capital, de sua liquidez e do seu perfil de seu endividamento. O 

processo de reestruturação procurou readequar a estrutura de capital e o nível de 

endividamento financeiro da Companhia, objetivando assegurar as condições para a 

plena realização do plano de negócios e da estratégia de crescimento da 

Paranapanema para os próximos anos. (PARANAPANEMA, 2014b) 

Formalmente, o processo de reestruturação teve início em 20 de abril de 2017, por 

meio de Fato Relevante, no qual a Companhia informou ao mercado a celebração, 

com seus principais credores financeiros (Credores Anuentes), de Memorando de 

Entendimentos Não Vinculante para a Renegociação de Dívidas da Companhia 

(MoU), no qual os Credores Anuentes e a Paranapanema entravam em Acordo de 

Standstill (suspensão de cobrança de dívida e principal, sem a declaração de 

default) pelo prazo que o MoU vigorasse. Esse MoU foi aditado sucessivamente até 

a conclusão das negociações em setembro de 2017. (PARANAPANEMA, 2019d) 

Segundo Paranapanema (2014b), a negociação entre a Companhia e os Credores 

Anuentes, que representavam cerca de 84% das suas dívidas financeiras, permitiu a 

prorrogação de prazos, a redução de taxas, a obtenção de carências de pagamentos 

e a conversão parcial de créditos em capital da Companhia. Com a reestruturação 

de 2017, a Paranapanema obteve: 

a) redução de 28% da dívida financeira; 

b) alongamento de 94% da dívida financeira, que atinge o prazo médio de 4,5 

anos: prazo total de até 7 anos para pagamento das dívidas, sendo os 2 

primeiros anos período de carência para o início do pagamento do principal, e 

pagamento de juros anuais; 
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c) aporte de R$712 milhões, por meio de ofertas públicas restritas de ações e de 

debêntures (obrigatoriamente conversíveis em ações), o que elevou o caixa 

da companhia em 65% quando comparado com 2016. 

Com a conclusão do processo de reestruturação de capital e reperfilamento da 

dívida, foi perceptível a melhora nos índices de alavancagem e liquidez da 

Paranapanema no fim do ano de 2017 em relação ao mesmo período do ano 

anterior, conforme apresentado na Figura 9, a seguir: 

 
Figura 9: Resultados da reestruturação de capital e reperfilamento da dívida da Paranapanema em 
2017  
Fonte: Paranapanema (2018a, p. 13) 

Logo após a reestruturação, conforme a Figura 10, a seguir, a Companhia divulgou 

um comparativo entre seus indicadores financeiros e os de outras empresas de 

rating entre BBB- e B- e concluiu que a sua estrutura de capital e liquidez se 

encontrava compatível com os comparáveis, sugerindo que o seu rating implícito 

estaria entre BBB- e B-. (PARANAPANEMA, 2018a).  

 
Figura 10: Comparativo de indicadores da Paranapanema após reestruturação com empresas de 
rating BBB- e B- em 3T17 
Fonte: Paranapanema (2018a, p. 14) 
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Em para 31/12/2018, a Paranapanema informou que o prazo médio de sua dívida 

estava em 3,1 anos e o custo da sua dívida era de 9,77% a.a. (PARANAPANEMA, 

2019c) 

 

3.5 Caracterização de estresse financeiro por meio dos indicadores 

financeiros de 2018 da Paranapanema segundo métricas agregadas por 

rating Moody’s  

 

A fim de verificar se os resultados obtidos pela Paranapanema com a reestruturação 

de sua estrutura de capital seriam suficientes para afastar o cenário de incerteza 

quanto ao futuro da Empresa, investigou-se a qualidade dos seus indicadores 

financeiros de 2018 comparando-os com as métricas financeiras agregadas por 

rating utilizadas pela agência Moody’s5 para a avaliação internacional de risco de 

empresas não-financeiras.  

Conforme apresentado no capítulo 2, foram analisados os seguintes indicadores 

financeiros: 

a) EBITDA / Média dos Ativos; 

b) Margem EBITDA (%); 

c) Margem Operacional (%); 

d) Fluxo de Caixa Operacional / Dívida bruta; 

e) Fluxo de caixa / Dívida líquida; 

f) Dívida Bruta / EBITDA; 

g) Dívida Bruta / Book Capitalization; 

h) CAPEX / Depreciação. 

A escala de rating utilizada como referência é a escala Moody’s Global Long-Term 

Rating, apresentada no Quadro 1, na qual os investimentos com rating igual ou 

acima de Baa são considerados “grau de investimento” e com rating inferiores a Baa 

são considerados como “especulativos”.  

 
5 (MOODY'S CORPORATION, 2017) 
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Os resultados dos comparativos dos indicadores financeiros de 2018 da 

Paranapanema com os referenciais da escala Moody’s Global Long-Term Rating são 

apresentados nos gráficos a seguir:  

 
Gráfico 3: Indicador EBITDA / Média dos Ativos da Paranapanema de 2018 comparado 
com referência de rating Moody’s 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moody's Corporation (2017) 

 

 
Gráfico 4: Indicador Margem EBITDA (%) da Paranapanema de 2018 comparado com 
referência de rating Moody’s 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moody's Corporation (2017) 
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Gráfico 5: Indicador Margem Operacional (%) da Paranapanema de 2018 comparado 
com referência de rating Moody’s 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moody's Corporation (2017) 

 

 
Gráfico 6: Indicador Fluxo de Caixa Operacional / Dívida bruta da Paranapanema de 
2018 comparado com referência de rating Moody’s 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moody's Corporation (2017) 
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Gráfico 7: Indicador Fluxo de caixa / Dívida líquida da Paranapanema de 2018 
comparado com referência de rating Moody’s 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moody's Corporation (2017) 

 

 
Gráfico 8: Indicador Dívida Bruta / EBITDA da Paranapanema de 2018 comparado com 
referência de rating Moody’s 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moody's Corporation (2017) 
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Gráfico 9: Indicador Dívida Bruta / Book Capitalization da Paranapanema de 2018 
comparado com referência de rating Moody’s 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moody's Corporation (2017) 

 

 
Gráfico 10: Indicador CAPEX / Depreciação da Paranapanema de 2018 comparado 
com referência de rating Moody’s 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Moody's Corporation (2017) 
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− EBITDA / Média dos Ativos; 

− Margem EBITDA (%); 

− Margem Operacional (%); 

− Dívida Bruta / EBITDA; 

b) rating entre B e Caa-C: 

− Fluxo de Caixa Operacional / Dívida bruta; 

− Dívida Bruta / Book Capitalization; 

c) rating entre Ba e B: 

− Fluxo de caixa / Dívida líquida; 

d) rating acima de Baa: 

− CAPEX / Depreciação. 

Pelos resultados apresentados, é possível verificar que, mesmo com os esforços 

feitos na reestruturação da estrutura de capital da Companhia, a Paranapanema 

ainda possui um elevado risco financeiro, com seis dos oito indicadores analisados 

se situando na faixa de rating igual ou inferior a B, ou seja, de acordo com a escala 

Moody’s Global Long-Term Rating, suas obrigações poderiam, no mínimo, ser 

consideradas especulativas e com elevado risco de crédito. É importante ressaltar 

que metade dos oito indicadores se situou na faixa de rating Caa-C, o que elevaria 

ainda mais a percepção de risco quanto à capacidade financeira da empresa de 

honrar seus compromissos financeiros. 

Assim, por esse comparativo, poderíamos inferir que um rating qualitativo para a 

Paranapanema seria igual ou inferior a B, com muitos indicadores financeiros na 

faixa de rating Caa-C. Esses fatores são forte evidência de que, mesmo após o 

processo de reestruturação, a Paranapanema ainda estaria em situação de estresse 

financeiro. 
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3.6 Caracterização de estresse financeiro por meio da definição de Altman 

(2018) 

 

Outra evidência de que a Paranapanema estaria em estresse financeiro pode ser 

obtida ao se aplicar as definições propostas por Altman (2018) e apresentadas no 

capítulo 2. Segundo Altman, caso a uma empresa tenha seus títulos de dívida 

negociados com spread igual ao superior a 10% (1.000 bps) em relação à obrigação 

do Tesouro de mesma maturidade, essa companhia estaria em estresse financeiro. 

Outra definição utilizada por Altman é a de default, que é quando uma companhia 

não cumpre com uma obrigação financeira nas condições inicialmente acordadas. 

Por essa última definição, o próprio processo de reestruturação da dívida da 

Paranapanema seria considerado um default para Altman, uma vez que a 

Companhia deixou de honrar com suas dívidas originais e as substituiu por outras, 

às custas dos credores. Como os novos títulos de dívida têm maturidade de até sete 

anos, por parte desse período, até que a Empresa volte a ter acesso normal ao 

mercado de crédito, pode-se considerar que ela está em estresse financeiro. 

Em 31/12/2018, a Paranapanema não possuía títulos de dívidas negociados em 

mercados secundários, o que poderia dificultar a aplicação desta definição de 

spread igual ao superior a 10% (1.000 bps). Porém, basta recordar os termos 

impostos aos credores na reestruturação da Empresa em 2017 e é possível obter 

evidência de estresse financeiro: os credores sofreram perda definitiva de 28% do 

montante da dívida, as taxas de juros foram reduzidas e os prazos de pagamento 

foram alongados, inclusive com a obtenção de carência de dois anos para o 

pagamento de principal. Ou seja, caso esses títulos fossem negociados, eles teriam 

perdido mais de 28% do seu valor de mercado e, consequentemente, o seu spread 

em relação ao título do tesouro de mesma maturidade superaria 1.000 bps.  

Mesmo concordando com o estresse financeiro no momento da reestruturação,  

poder-se-ia contra-argumentar que, uma vez concluído o processo, não haveria 

razões para que os títulos de dívida da Companhia continuassem com o spread de 

risco tão elevado. Neste caso, isso seria razoável se a Paranapanema, após a 

reestruturação, estivesse gerando fluxo de caixa no nível suficiente para dirimir as 
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dúvidas sobre a sua capacidade de seguir o cronograma de amortização das dívidas 

que se inicia em meados de 2019 e se o acesso da Companhia ao mercado de 

crédito já estivesse normalizado, fato que ainda não foi evidenciado. Em suma, 

ainda há incerteza sobre a capacidade da Paranapanema de gerar caixa suficiente 

para horar seus compromissos financeiros, em especial em 2019 e 2020, quando 

provavelmente ela deverá recorrer ao mercado de crédito para rolar a sua dívida. 

Entretanto, ainda não está claro se esta rolagem será possível. 

Pelo elevado risco de crédito no horizonte de 2 anos, podemos considerar a 

Paranapanema uma companhia em estresse financeiro.  



45 
 

4 DESCRIÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS MÉTODOS 

UTILIZADOS 

 

Nesta seção, são descritos as bases de dados e os métodos utilizados para a 

elaboração dessa dissertação. 

 

4.1 Bases de dados 

 

A breve descrição dos dados, com sua respectiva fonte, e a sua utilização nesta 

dissertação estão compiladas no quadro a seguir: 

Dados e informações Utilização na dissertação Fonte 

Prazo médio de endividamento de 
3,1 anos da Paranapanema S.A. 
em dez/2018 

Proxy para determinar o horizonte temporal 
de análise das árvores binomiais (T = 3 
anos), bem como a quantidade de períodos 
(N = 3 períodos) de cada árvore.  

Release 1T196 

Séries “Taxa Compra Manhã” e 
“Taxa Venda Manhã” das NTN-F 
2021 e 2023 de 02/01/2019 

A média geométrica das taxas das NTN-F 
2021 e 2023 foram utilizadas como proxy 

para a taxa de juros livre de risco (𝑟𝑓) de 3 

anos. 

Site do Tesouro 
Nacional7 

Histórico diário de cotação de 
fechamento da ação PMAM3 de 
08/01/2007 a 28/12/2018 

Estimativa da volatilidade anual dos 
retornos da ação PMAM3 e referência de 
preço da ação em 28/12/2018. 

Terminal 
Bloomberg8  

Histórico trimestral de 
Capitalização de Mercado (R$ 
mil), Dívida Líquida (R$ mil), 
Enterprise Value (R$ mil) e razão 
Capitalização de Mercado por 
Enterprise Value (em %) da 
Paranapanema S.A. no período de 
1T15 a 4T18 

Estimativa da volatilidade desalavancada 
anual dos ativos da Companhia para a data 
de referência de 31/12/2018. 

Planilha 
eletrônica Guia 
de Modelagem 
20189, fornecida 
pelo RI da 
Paranapanema 

 
6 Paranapanema (2019c) 
7 Tesouro Nacional (2019) 
8 Bloomberg (2019b) 
9 Paranapanema (2019b) 
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Dados sobre Empréstimos e 
Financiamentos da PMAM3 S.A. 
em dez/18 (saldo, moeda, 
periodicidade de pagamento, 
vencimento do principal, taxas de 
juros e cronograma de 
amortização do passivo não 
circulante) 

Utilizado para modelar o fluxo de caixa da 
dívida da Companhia. 

Demonstrações 
Financeiras 
Individuais e 
Consolidadas de 
31 de dezembro 
de 2018 e 201710 

Relatório FOCUS - Mediana das 
expectativas de mercado para 
Meta para Taxa Over-selic - % a.a. 
- Média do ano - Período de 
01/12/2018 a 26/04/2019 para 
2018 a 2024 

Proxy para a projeção do CDI - % a.a. – 
média do ano – para o período de 2019 a 
2024, utilizada na modelagem do fluxo de 
caixa da dívida da Paranapanema S.A. 
indexada ao CDI. 

Relatório Focus 
do Banco Central 
do Brasil: 
Expectativas de 
Mercado11 

Relatório FOCUS - Mediana das 
expectativas de mercado para a 
Taxa de Câmbio - R$/US$ - Fim 
do ano - Período de 01/12/2018 a 
26/04/2019 para 2018 a 2024 

Projeção de Taxa de Câmbio - R$/US$ - 
Fim do ano - Período de 2019 a 2024, 
utilizada na modelagem do fluxo de caixa 
da dívida da Paranapanema S.A. em 
moeda estrangeira. 

Relatório Focus 
do Banco Central 
do Brasil: 
Expectativas de 
Mercado12 

Projeção para TJLP, USD-LIBOR 
06 e USD-LIBOR 12 para o 
período de 2019 a 2027 

TJLP, LIBOR 06 e LIBOR 12 foram 
utilizados na modelagem do fluxo de caixa 
da dívida da Paranapanema S.A.. 

MCM 
Consultores13 

Paranapanema: análise relativa de 
valor por meio de múltiplos de 
empresas comparáveis 

Estimativa de múltiplo EV/Receita = 1,29 
em dez/2018.  

Terminal 
Bloomberg14 

Faturamento da Paranapanema 
S.A em 2018 e múltiplo 
EV/Receita da Companhia em 
2018 

A proxy de Valor da Empresa foi obtida 
pela multiplicação do faturamento da 
Paranapanema em 2018 pelo múltiplo 
EV/Receita das empresas comparáveis. O 
múltiplo EV/Receita (= 0,59) da Companhia 
em 2018 foi utilizado na construção de 
cenários para o valuation. 

Planilha 
eletrônica Guia 
de Modelagem 
201815, fornecida 
pelo RI da 
Paranapanema 

Quadro 2: Descrição dos dados e a sua utilização na dissertação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para os dados de mercado, como Relatório FOCUS e Taxas das NTN-F, buscou-se 

aqueles cuja data-base fosse a primeira semana de janeiro de 2019, próximo da 

data-base de 31/12/2018, que é a do Balanço Patrimonial utilizado como referência 

para este valuation. Para a análise de múltiplos, a data-base foi 31/12/2018. Já para 

 
10 Paranapanema (2019a) 
11 Banco Central do Brasil (2019b) 
12 Banco Central do Brasil (2019c) 
13 MCM Consultores Associados (2019) 
14 Bloomberg (2019b) 
15 Paranapanema (2019b) 
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os dados privados, como a projeção de TJLP e LIBOR, gentilmente fornecidas pela 

MCM Consultores Associados, a data-base foi abril/2019. 

 

4.2 Aplicação do Modelo de Opções Reais de Merton (1974) com solução 

numérica pelo Modelo de Precificação de Árvore Binomial 

 

O Modelo de opções reais proposto por Merton (1974), conforme exposto no 

capítulo 2, permite precificar tanto o valor do equity de uma companhia (ao estimar o 

valor da opção que o acionista tem sobre os ativos da empresa) como o valor de 

mercado da sua dívida com o seu spread de juros. Existem variantes do Modelo de 

Merton que podem ser resolvidas algébrica ou numericamente. Para essa 

dissertação, optou-se pela solução numérica por meio do Modelo Binomial de Cox, 

Ross e Rubinstein (1979), tendo em vista a flexibilidade que esta abordagem 

proporciona.  

Para a resolução do Modelo de Merton utilizando o Modelo Binomial, construíram-se 

duas árvores binomiais16, as quais foram denominadas de Árvore de Valor da 

Empresa e de Árvore de Valor da Dívida e das Ações. Na primeira árvore,  

estimou-se o Valor da Empresa (Enterprise Value), parâmetro este que será um dos 

insumos utilizados na segunda árvore, na qual estimaram-se o valor de mercado da 

dívida, o valor de mercado do equity da companhia e a distância de default, que é o 

quanto o ativo está distante do ponto de inadimplência.   

As árvores binomiais foram modeladas com os mesmos parâmetros estruturais, os 

quais assumem valores iguais em ambas: o horizonte temporal de análise (T em 

anos), o número de períodos analisados (N períodos ou N+1 vértices temporais), o 

intervalo de tempo por período (∆t em anos), a taxa de juros livre de risco (𝑟𝑓 em % 

a.a.), a volatilidade dos ativos da empresa (em % anual) e a magnitude dos 

movimentos ascendentes (𝑢) e descendentes (𝑑) com suas respectivas 

probabilidades associadas 𝑝 e (1- 𝑝). 

 
16 Embora fosse possível calcular simultaneamente o valor da empresa, o valor da dívida, o valor das 
ações e a distância de default por meio de uma única árvore binomial, escolheu-se fragmentar os 
cálculos em dois passos para fins didáticos. 
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O insumo específico utilizado na Árvore de Valor da Empresa é a proxy de Valor da 

Empresa (Enterprise Value) na data-base de 31/12/2018 (R$ milhões), estimada 

com base no múltiplo EV/Receitas das empresas comparáveis.  

Já a Árvore de Valor da Dívida e das Ações, tem como insumos específicos: os 

parâmetros da dívida, sendo estes o valor do principal (R$ milhões), e a taxa de 

juros de cada cupom (em % a.a.), além das estimativas do valor dos ativos da 

Companhia para cada estado da natureza (cada nó da Árvore de Valor da Dívida e 

das Ações). 

 

4.2.1 Parâmetros estruturais da Árvore de Valor da Empresa e da Árvore de 

Valor da Dívida e das Ações 

 

A seguir, são apresentados os procedimentos adotados para o cálculo dos 

parâmetros estruturais de ambas as árvores binomiais. 

 

4.2.1.1 Horizonte temporal de análise (T em anos) 

 

O horizonte temporal é um parâmetro importante do modelo, pois a partir dele se 

determina a maturidade do título público tomado como referência de taxa de juros 

livre de risco (𝑟𝑓). Como o Modelo de Merton tem como um dos pontos focais a 

dívida da empresa, para se estimar o horizonte temporal de análise, tomou-se como 

proxy o prazo médio de endividamento de 3,1 anos da Paranapanema S.A. em 

31/12/2018, conforme apresentado na seção 3.4  

Para ser compatível com a modelagem do fluxo de caixa da dívida de periodicidade 

anual, adotou-se a premissa de que T seria um número natural. Assim, fez-se T=3 

anos (número natural mais próximo de 3,1) como horizonte temporal de análise das 

árvores binomiais. 
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4.2.1.2 Número de períodos analisados (N períodos ou vértices temporais) 

 

O número de períodos analisados (instantes no tempo) também levou em 

consideração a periodicidade anual utilizada na modelagem do fluxo de caixa da 

dívida. Assim, considerando T=3 anos e adotando N=3 períodos, criam-se 3 vértices 

temporais distintos (N=1, N=2 e N=3 períodos), além do momento N=0, os quais 

permitem representar todas as componentes do fluxo de caixa da dívida nos vértices 

temporais (instantes de tempo) em que ocorrem.  

É importante ressaltar que a dívida foi modelada com periodicidade anual porque as 

informações fornecidas pela Paranapanema em seus demonstrativos financeiros 

limitavam as possibilidades de implementação de periodicidades menores, como 

semestral ou trimestral. Pelos demonstrativos não é possível determinar com 

precisão em qual trimestre ou semestre, por exemplo, ocorre o pagamento de juros 

ou amortização da maior parte do passivo oneroso. Caso as informações 

permitissem um ganho de precisão ao se refinar a periodicidade do fluxo de caixa, 

seria fortemente aconselhado também aumentar o número de períodos das árvores 

binomiais para coincidir com o modelo de dívida e, assim, possivelmente, 

incrementar a precisão do valuation proposto.  

 

4.2.1.3 Intervalo de tempo por período (∆𝐭 em anos) 

 

O parâmetro ∆t é calculado por meio da equação 

∆t =
𝑇

𝑁
            (14) 

onde: ∆t é o intervalo de tempo por período (em anos); T é o horizonte temporal de 

análise (em anos); e N é número de períodos analisados. 

Esse é um parâmetro que indica a distância temporal entre dois vértices adjacentes. 

É um dos insumos do cálculo da magnitude dos movimentos ascendentes (𝑢) e 
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descendentes (𝑑), bem como de suas respectivas probabilidades associadas 𝑝 e  

(1- 𝑝). 

Como adotamos T=3 anos e N=3, temos que ∆t=1. 

 

4.2.1.4 Taxa de juros livre de risco (𝐫𝒇 em % a.a.) 

 

Uma vez delimitado o horizonte temporal das árvores binomiais a 3 anos, é possível 

determinar a maturidade do título público tomado como referência de taxa de juros 

livre de risco (𝑟𝑓). Escolheu-se a NTN-F como proxy para a taxa de juros livre de 

risco, pois este é um título pré-fixado de longo prazo (com maturidade de 10 anos na 

data de lançamento) que possui pagamentos intermediários de juros (cupons 

semestrais), o que o torna próximo à modelagem escolhida para a dívida da 

Companhia.  

Considerando a data-base de 31/12/2018 e o horizonte temporal de 3 anos, a data 

de 31/12/2021 seria a referência para a maturidade da NTN-F. Como as NTN-F 

possuem vencimentos em 1° de janeiro de anos ímpares, a NTN-F 2021 

(vencimento em 01/01/2021) seria a proxy para a taxa de juros livre de risco para 

31/12/2020, ou seja, 2 anos, enquanto a NTN-F 2023 (vencimento em 01/01/2023) 

seria a referência para a taxa livre de risco em 31/12/2022, ou seja, 4 anos. As taxas 

de juros da NTN-F 2021 e da NTNF 2023 foram calculadas como a média simples 

entre a Taxa Compra Manhã e a Taxa Venda Manhã praticadas em 04/01/2019, 

para cada título, conforme divulgado pelo Tesouro Nacional17.  

Da Tabela 3, a seguir, tem-se que as taxas de juros das NTN-F 2021 e 2023 são 

7,33% a.a. e 8,43% a.a., respectivamente. 

 

 
17 (TESOURO NACIONAL, 2019) 
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Tabela 3: Taxas de juros das NTN-F 2021 e 2023 em 04/01/2019 

Título Público Federal 
Taxa Compra 

Manhã 
Taxa Venda 

Manhã 
Taxa Média 

(Média simples) 

NTN-F 01/01/2021 7,27% 7,39% 7,33% 

NTN-F 01/01/2023 8,37% 8,49% 8,43% 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tesouro Nacional (2019) 

 

A taxa de juros livre de risco para 31/12/2021, ou seja, 3 anos, teve seu valor 

estimado em 𝑟𝑓=7,88% a.a., por meio da média geométrica entre as taxas de juros 

das NTN-F 2021 (2 anos) e NTN-F 2023 (4 anos): 

𝑟𝑓 = √[(1 + 𝑟2𝑎𝑛𝑜𝑠) ∗ (1 + 𝑟4𝑎𝑛𝑜𝑠)]
2

− 1        (15) 

onde: 𝑟𝑓 é a taxa de juros livre de risco para 3 anos (em % a.a.); 𝑟2𝑎𝑛𝑜𝑠 é a taxa de 

juros da NTN-F 2021 (em % a.a.); e 𝑟4𝑎𝑛𝑜𝑠 é a taxa de juros da NTN-F 2023 (em % 

a.a.).  

Ressalta-se que o Modelo de Merton tem como premissa a taxa de juros livre de 

risco constante no horizonte temporal analisado, por isso, tomou-se a curva de juros 

como flat ao longo dos 3 anos no valor de 𝑟𝑓=7,88% a.a.   

 

4.2.1.5 Estimação da volatilidade dos ativos da Companhia com base na 

volatilidade dos retornos da ação PMAM3 

 

Como proxy para a volatilidade do valor dos ativos da Companhia, adotou-se o 

desvio-padrão diário anualizado na base 252, calculado a partir dos retornos 

logarítmicos diários da ação PMAM3 de 08/01/2007 a 28/12/2018. Os retornos 

logarítmicos foram escolhidos devido às suas propriedades, uma vez que “[...] são 

simétricos em relação à média, e a volatilidade do retorno logarítmico aumenta 

proporcionalmente à raiz quadrada do tempo” (MARINS, 2004, p. 678). 

Os passos adotados para a estimação da volatilidade dos ativos estão descritos a 

seguir: 



52 
 

a) Compilou-se em planilha eletrônica o histórico diário de cotação de 

fechamento em reais da ação PMAM3, no horizonte temporal de 08/01/2007 a 

28/12/2018; 

b) Utilizando as cotações de fechamento, calculou-se o retorno logarítmico diário 

da ação por meio da equação 

𝑟𝑡 = ln (1 +
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
)          (16) 

onde: 𝑟𝑡 é o retorno logarítmico da ação no dia t; e Pt é o preço de fechamento 

do dia t; 

c) A partir da definição estatística de desvio-padrão, dada pela equação18 

𝜎 = √
∑(𝑥𝑖−𝜇)

2

𝑁
       (17) 

onde: σ é o desvio-padrão; 𝑥𝑖 é o valor de cada observação; μ é a média; e N 

é o número de observações, estimou-se a média móvel de 1260 dias e de 252 

dias do desvio-padrão dos retornos logarítmicos diários da ação para o 

período, utilizando-se a função computacional 

DESVPAD.P()*RAIZ(252)      (18) 

onde: DESVPAD.P() é uma função do MS-Excel que calcula o desvio-padrão 

com base na população dada como argumento (252 dias como argumento da 

função para a média móvel 252 e 1260 dias, para a média móvel 1260 dias 

do desvio-padrão); RAIZ(252) é a raiz quadrada de 252, fator de anualização 

do desvio-padrão na base 252; e o símbolo * (asterisco) é operador 

multiplicação. Para fins de simplificação, chamaremos as médias móveis de 

1260 dias e de 252 dias dos desvios-padrões anualizados dos retornos 

logarítmicos diários de Vol_1260_dias e Vol_252_dias, respectivamente; 

d) Com base na Vol_1260_dias e Vol_252_dias, apurou-se para cada média 

móvel: a média móvel do desvio-padrão anualizado em 28/12/2018, o  

 
18 Sweeney, Williams, e Anderson (2013, pp. 105-106) 
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desvio-padrão máximo no período e o desvio-padrão mínimo, conforme 

Tabela 4, a seguir: 

Tabela 4: Média móvel do desvio-padrão anualizado, base 252, dos retornos logarítmicos 
diários da PMAM3 no período de 08/01/2007 a 28/12/2018 

  
 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de Bloomberg (2019b) 

 

e) Tomou-se o valor da média móvel de 1260 dias do desvio-padrão anualizado 

dos retornos logarítmicos diários da ação PMAM3 em 28/12/2018, de 51,24% 

a.a., como a volatilidade do valor dos ativos da Companhia 𝜎𝐴=51,24% a.a., 

pela estabilidade desse valor em relação à maior amplitude da média móvel 

de 252 dias, conforme a Tabela 4, acima, e o Gráfico 11, a seguir: 

 

 

Gráfico 11: Média móvel do desvio-padrão anualizado, na base 252 dias, dos retornos 
logarítmicos diários da PMAM3, no período de 08/01/2007 a 28/12/2018 

 Fonte: Elaborado pelo autor em Bloomberg (2019b) 

 

Média Móvel do desvio-padrão dos retornos 

logarítimicos diários anualizados da ação 

PMAM3

Média em 

28/12/2018

Máxima do 

período

Mínima do 

período

Vol_1260_dias (5 anos) 51,24% 55,84% 44,71%

Vol_252_dias (1 ano) 51,98% 78,89% 29,45%
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f) As máximas e as mínimas da Vol_1260_dias e da Vol_252_dias foram 

utilizadas após o valuation para a construção de cenários, nos quais são 

investigados os valores da Companhia frente à variação de parâmetros 

importantes da avaliação, como a volatilidade. 

 

4.2.1.5.1 Cenário alternativo: volatilidade desalavancada como proxy para a 

volatilidade do ativo da Companhia 

 

Complementarmente, construiu-se outra proxy para a volatilidade do ativo (𝜎𝐴) da 

Paranapanema, estimada a partir da volatilidade trimestral anualizada do Enterprise 

Value da Companhia, a qual denominou-se de volatilidade desalavancada (𝜎𝐸𝑉). 

Espera-se que esta volatilidade desalavancada seja menor do que a volatilidade 

calculada a partir das ações, uma vez que, em teoria, o patrimônio líquido é mais 

volátil do que o valor dos ativos, pois ele é a porção do passivo que majoritariamente 

absorve os choques exógenos e endógenos que afetam o valor da Companhia.   

A Tabela 5, a seguir, apresenta o histórico trimestral de Capitalização de Mercado 

(R$ mil), Dívida Líquida (R$ mil), Enterprise Value (R$ mil) e razão Capitalização de 

Mercado por Enterprise Value (em %) da Paranapanema S.A. no período de 1T15 a 

4T18, que é o período publicizado pela Companhia em sua publicação eletrônica 

Guia de Modelagem 4T18 (Paranapanema, 2019b): 
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Tabela 5: Histórico trimestral de Capitalização de Mercado (R$ mil), Dívida Líquida (R$ mil), 
Enterprise Value (R$ mil) e razão Capitalização de Mercado por Enterprise Value (em %) da 
Paranapanema S.A. no período de 1T15 a 4T18 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019b) 

A partir dos valores da Tabela 5, acima, construiu-se a Tabela 6, a seguir, na qual 

são estimadas a volatilidade de 4 trimestres anualizada do EV da Companhia e a 

volatilidade de 15 trimestres (de 1T15 a 4T18) anualizada do EV da Paranapanema, 

em taxa de variação logarítmica: 

Trimestre
Market Cap

(R$ mil)

Dívida Líquida

(R$ mil)

Enterprise Value

(R$ mil)

Market Cap/Enterprise Value 

(%)

1T15 941.572               2.656.007            3.597.579            26,17%

2T15 1.276.708            2.409.089            3.685.797            34,64%

3T15 657.505               3.026.002            3.683.507            17,85%

4T15 702.189               2.870.234            3.572.423            19,66%

1T16 555.368               2.125.311            2.680.679            20,72%

2T16 520.258               2.083.576            2.603.834            19,98%

3T16 504.300               2.100.509            2.604.809            19,36%

4T16 485.149               2.302.149            2.787.298            17,41%

1T17 430.889               2.095.276            2.526.165            17,06%

2T17 421.314               2.231.143            2.652.457            15,88%

3T17 850.275               1.729.201            2.579.476            32,96%

4T17 1.095.405            1.669.240            2.764.645            39,62%

1T18 1.031.632            1.636.179            2.667.811            38,67%

2T18 775.455               2.070.407            2.845.862            27,25%

3T18 886.234               1.738.853            2.625.087            33,76%

4T18 969.318               1.850.739            2.820.057            34,37%
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Tabela 6: Estimativa de volatilidade desalavancada dos ativos da Paranapanema a partir da 
volatilidade trimestral anualizada do Enterprise Value da Companhia no período de 1T15 a 4T18 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019b) 

Dada a limitação de disponibilidade de dados para um período mais longo, como no 

caso das ações em que se tomou o período de 08/01/2007 a 28/12/2018 para se 

estimar a volatilidade, neste caso da volatilidade desalavancada, adaptou-se o 

método utilizado para selecionar o caso base, os máximos e mínimos para compor 

os cenários. 

Uma das adaptações foi a substituição da função (18) pela a função computacional 

DESVPAD.A()*RAIZ(4)      (19) 

onde: DESVPAD.A() é uma função do MS-Excel que calcula o desvio-padrão com 

base na amostra dada como argumento (4 trimestres como argumento da função 

para a média EV: vol 4 tri do desvio-padrão, e 15 trimestres para a média móvel EV: 

vol 15 tri do desvio-padrão); RAIZ(4) é a raiz quadrada de 4, fator de anualização do 

desvio-padrão na base trimestral; e o símbolo * (asterisco) é operador multiplicação.  

Similarmente, utilizou-se a volatilidade trimestral de quatro anos (de 1T15 a 4T18) 

anualizada como proxy para a volatilidade do ativo da Companhia em 31/12/2018, 

ou seja, 𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a. (conforme Tabela 6, acima), e tomou-se a máxima 

Trimestre
Market Cap

(Ln %)

Dívida Líquida

(Ln %)

Enterprise Value

(Ln %)

EV: vol 4 tri

(% a.a.)

EV: vol 15 tri 

(% a.a.)

1T15

2T15 30,45% -9,76% 2,42%

3T15 -66,36% 22,80% -0,06%

4T15 6,58% -5,28% -3,06%

1T16 -23,46% -30,05% -28,72% 24,97%

2T16 -6,53% -1,98% -2,91% 23,25%

3T16 -3,12% 0,81% 0,04% 23,29%

4T16 -3,87% 9,17% 6,77% 26,93%

1T17 -11,86% -9,42% -9,84% 11,93%

2T17 -2,25% 6,28% 4,88% 12,87%

3T17 70,22% -25,49% -2,79% 13,19%

4T17 25,33% -3,53% 6,93% 13,28%

1T18 -6,00% -2,00% -3,57% 9,21%

2T18 -28,54% 23,54% 6,46% 9,90%

3T18 13,35% -17,45% -8,08% 12,92%

4T18 8,96% 6,24% 7,16% 15,06% 17,90%
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(26,93% a.a.) e a mínima (9,21% a.a.) da média móvel de 4 trimestres como os 

parâmetros para limites superior e inferior do 𝜎𝐸𝑉 para a construção de cenários com 

base na volatilidade desalavancada. 

Assim, os valores estimados para a volatilidade desalavancada da Paranapanema 

(𝜎𝐸𝑉) calculados a partir da volatilidade trimestral anualizada do Enterprise Value da 

Companhia e que foram utilizados como proxy da volatilidade dos ativos (𝜎𝐴) na 

construção de cenários alternativos para análise dos resultados do modelo estão 

compilados na Tabela 7, a seguir: 

Tabela 7: Média móvel do desvio-padrão anualizado dos retornos logarítmicos trimestrais do 
Enterprise Value da Paranapanema no período de 1T15 a 4T18 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de Paranapanema (2019b) 

 

4.2.1.6 Magnitude dos movimentos ascendentes (𝒖) e descendentes (𝒅) com 

suas respectivas probabilidades associadas 𝒑 e (1- 𝒑) 

 

De acordo com o Modelo Binomial de Precificação de Opções de Cox, Ross e 

Rubinstein (1979), a amplitude dos movimentos ascendentes (𝑢) e descendentes (𝑑) 

em cada instante de tempo, com suas respectivas probabilidades associadas 𝑝 e  

(1- 𝑝) para 𝜎𝐴=51,24% a.a., ∆𝑡=1 e 𝑟𝑓=7,88% a.a., é: 𝑢=1,669, 𝑑=0,599, 𝑝=44,83% e 

(1- 𝑝)=55,17%. 

 

4.2.2 Proxy de Valor da Empresa (Enterprise Value) por meio da análise 

relativa de múltiplos de empresas comparáveis 

 

Média Móvel do desvio-padrão dos retornos 

logarítimicos trimestrais anualizados do 

Enterprise Value  da Companhia

Média em 

28/12/2018

Máxima do 

período

Mínima do 

período

Vol 15 trimestres (4 anos) 17,90% -- --

Vol 4 trimestres (1 ano) 13,23% 26,93% 9,21%
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Para a construção da Árvore de Valor da Empresa, o primeiro passo é estimar o 

Valor da Empresa no momento N=0, e, a partir deste, são estimados os Valores da 

Empresa para cada nó da árvore.  

Segundo Damodaran (2013), o Valor da Empresa (Enterprise Value) é igual ao valor 

de mercado dos seus ativos operacionais, os quais são constituídos de ativos fixos, 

ativos intangíveis e capital de giro, conforme Figura 11, a seguir: 

 
Figura 11: Definição de Valor da Empresa (Enterprise Value) 

   Fonte: Damodaran (2013) 

 

O método escolhido para estimar o Valor da Empresa inicial foi a análise de múltiplo 

EV/Receita19 das empresas comparáveis, na data-base de 31/12/2018. A escolha de 

um múltiplo de receita, em detrimento de um múltiplo de lucro (como o EBITDA), se 

justifica pela maior facilidade e confiabilidade ao se comparar os valores. Conforme 

Damodaran (2009),  

Tanto lucros como o valor contábil são medidas de contabilidade e são 
determinadas pelas regras e princípios da contabilidade. Uma medida 
alternativa, que é menos afetada pelas escolhas contábeis, é usar o índice 
de valor de um ativo relativo à receita que ele gera. (DAMODARAN, 2009, 
p. 485) 

 

Outro argumento para a utilização do múltiplo EV/Receita é o histórico da 

Paranapanema de alta volatilidade de seu EBITDA, causado pela baixa margem 

bruta dos produtos da Companhia, e que, combinado com seu significativo 

endividamento, tem levado a Empresa a registrar prejuízo desde 2016.  

 
19 Enterprise Value / Receita no ano 
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Em casos como o da Paranapanema, no qual o histórico de resultados da 

Companhia é instável ou negativo, Berk e DeMarzo (2014)20 recomendam a 

utilização do múltiplo EV/Receita.  

O múltiplo EV/Receita foi estimado por meio de busca de empresas comparáveis à 

Paranapanema S.A. no Terminal Bloomberg, em 22/04/2019, com data-base de 

31/12/2018, utilizando a função RV (Relative Valuation) e filtro Best Fit Global, 

conforme Tabela 8, a seguir. 

Tabela 8: Múltiplos de valor de empresas comparáveis à Paranapanema S.A. selecionadas por meio 
da função RV (Relative Valuation) e filtro Best Fit Global do Terminal Bloomberg, com data-base de 
31/12/2018  

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Bloomberg (2019a) 

Na Tabela 9, a seguir, são apresentadas as mesmas métricas para a Paranapanema 

S.A.  

Tabela 9: Paranapanema de 2018 – Receita, EBITDA, EV e múltiplos de valor 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019b)  

Ao analisar as empresas comparáveis, tem-se que o múltiplo EV/Receita para 2018 

é igual a 1,29, acima do múltiplo EV/Receita de 0,59 da Paranapanema para o 

mesmo período. Para calcular o Valor da Empresa por essa avaliação relativa, 

multiplica-se o EV/Receita (de 1,29) das comparáveis pela receita de 2018 da 

Paranapanema (de R$4.765,78 milhões). Dessa forma, estima-se que, em 

 
20 “The P/E ratio, or ratios to EBIT or EBITDA, are not meaningful if the firm’s earnings are negative. 

In this case, it is common to look at the firm’s Enterprise Value relative to sales.” (BERK e DEMARZO, 
2014, p. 42) 
 

Ticker 

Bloomberg
Nome da Companhia

EV/Receita

dez/2018

EV/EBITDA

dez/2018

Receita de 2018

 (R$ milhões)

EBITDA de 2018

 (R$ milhões)

Enterprise Value 

(EV) em dez/2018 

(R$ milhões)

060480 KS Equity KUKIL METAL CO LTD 1,63                  26,67                97,08                5,95                  158,60                     

5713 JP Equity SUMITOMO METAL MINING CO LTD 1,55                  10,72                31.458,82          4.562,75            48.898,54                

GRAV IN Equity GRAVITA INDIA LTD 1,29                  14,64                506,93              44,55                652,09                     

000751 CH Equity HULUDAO ZINC INDUSTRY CO-A 0,86                  26,53                4.673,39            151,00              4.005,61                  

601212 CH Equity BAIYIN NONFERROUS GROUP CO-A 1,30                  33,05                25.940,46          1.019,61            33.701,25                

1378 HK Equity CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,84                  3,66                  49.751,61          11.412,14          41.807,42                

600459 CH Equity SINO-PLATINUM METALS CO-A 0,35                  15,07                9.407,55            220,19              3.318,02                  

010130 KS Equity KOREA ZINC CO LTD 0,84                  5,64                  22.839,92          3.393,48            19.129,93                

600497 CH Equity YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A 1,81                  10,41                10.459,24          1.821,26            18.958,85                

600331 CH Equity SICHUAN HONGDA CO LTD -A 2,73                  19,39                2.479,79            349,71              6.780,77                  

1,29                  13,52                Média ponderada por EV

Ticker 

Bloomberg
Nome da Companhia

EV/Receita

dez/2018

EV/EBITDA

dez/2018

Receita de 2018

 (R$ milhões)

EBITDA de 2018

 (R$ milhões)

Enterprise Value 

(EV) em dez/2018 

(R$ milhões)

PMAM3 BZ Equity PARANAPANEMA S.A. 0,59                  34,10                4.765,78            82,71                2.820,06                  
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31/12/2018, o Valor da Empresa (Enterprise Value) da Paranapanema seja de 

aproximadamente R$6.147,85 milhões. 

Como referência, a média do múltiplo EV/Receita da Paranapanema, calculada com 

base no histórico trimestral de 1T15 a 4T18, conforme Tabela 10, a seguir, é de 

aproximadamente 0,86. 

Tabela 10: Histórico trimestral do múltiplo EV/Receita da Paranapanema de 1T15 a 4T18 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019b) 

 

4.2.3 Modelagem do fluxo de caixa da dívida da Companhia 

 

O fluxo de caixa da dívida da Empresa é um dos parâmetros da Árvore de Valor da 

Dívida e das Ações. Para a sua modelagem, utilizou-se de informações extraídas 

dos demonstrativos financeiros da Paranapanema, projeções de parâmetros de 

mercado, e a adoção de premissas que visam tanto a mitigar a falta de informação 

como a permitir a construção de um modelo simples, porém assertivo. 

 

4.2.3.1 Informações utilizadas na modelagem oriundas das Demonstrações 

Financeiras Individuais e Consolidadas de 31 de dezembro de 2018 e 

2017 da Paranapanema 

 

Para essa modelagem, o principal insumo foi a “Nota Explicativa 15. Empréstimos e 

Financiamentos”, divulgada no documento Demonstrações Financeiras Individuais e 

Consolidadas de 31 de dezembro de 2018 e 2017 da Paranapanema. Nela, a 

Companhia apresenta os saldos por tipo de dívida do passivo circulante e não 

circulante em 31/12/2018, separando-os pelo tipo de moeda (real ou dólar), 

conforme Quadro 3, a seguir: 

Indicador 

Financeiro
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

EV/Receitas 12M 2,97 1,55 0,94 0,66 0,49 0,46 0,51 0,61 0,63 0,78 0,78 0,79 0,71 0,70 0,57 0,59 
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Quadro 3: Saldo dos empréstimos líquidos dos custos de reperfilamento da dívida (R$ 
mil) no fim de cada período, com data-base em 31/12/2018 
Fonte: Paranapanema (2019a, p.59) 

 
 

Complementarmente, conforme Quadro 4, a seguir, a Companhia reportou a 

abertura de seu endividamento em 31/12/2018 por banco após o reperfilamento da 

dívida, detalhando as características de cada operação: moeda do contrato (real ou 

dólar), periodicidade de pagamento (mensal, trimestral, semestral ou anual), 

vencimento do principal (2018 a 2019, 2019, 2018 a 2020, 2018 a 2021, 2020 a 

2022, e 2020 a 2024), taxas de juros de cada operação e saldo da operação no 

passivo circulante e no passivo não circulante. 

Consolidado

Passivo 

ciculante

Passivo 

não 

ciculante

Passivo 

ciculante

Passivo 

não 

ciculante

Contratados em Moeda USD

Financiamentos de importação 12.932 0 29.986 10.921

Financiamentos comércio exterior-ACC 38.260 673.219 5.584 574.742

Pré-pagamento de exportação -PPE 20.389 1.199.582 14.216 1.024.118

Cedula de credito bancario 1.305 78.119 630 65.756

72.886 1.950.920 50.416 1.675.537

Contratados em Moeda BRL

Financiamento de Projetos   9.664 345 13.794 9.159

Banco do Nordeste do Brasil - FNE 24.472 41.802 22.877 73.201

Capital de giro 29.166 44.721 38.249 74.166

63.302 86.868 74.920 156.526

Custos de transação - reperfilamento -4.359 -20.704 -4.359 -25.062

131.829 2.017.084 120.977 1.807.001

2018 2017
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Quadro 4: Abertura do endividamento da Paranapanema por banco, em 31/12/2018 (R$ mil) 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019a, p.60) 

A Companhia divulgou também, em 31/12/2018, a sua expectativa de desembolso 

com o vencimento das parcelas de longo prazo, conforme Tabela 11, a seguir: 

Tabela 11: Expectativa de desembolso da Paranapanema com o vencimento das parcelas de longo 
prazo, em 31/12/2018 (R$ mil) 

Ano 
Controladora / 
Consolidado 

2020 437.003 

2021 421.516 

2022 655.113 

2023 251.181 

2024 252.271 

Total 2.017.084 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019a, p.59) 

Embora a Companhia não informe, essa projeção de desembolso parece ter sido 

feita considerando a taxa de câmbio de 31/12/2018, de aproximadamente R$3,87. 

Esse cronograma foi utilizado para calibrar a curva de amortização do fluxo de caixa 

da dívida de longo prazo. 
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4.2.3.2 Premissas adotadas na modelagem do fluxo de caixa da dívida 

 

É importante notar que, apesar da abertura dos dados, algumas questões relevantes 

para a modelagem do fluxo de caixa não foram informadas, como: o sistema de 

amortização (ou a curva de amortização) de cada operação; o momento no tempo 

em que cada fluxo de pagamento ocorre (em que mês ocorre o pagamento de juros 

anual ou as amortizações anuais, por exemplo); se a parte indexada da taxa de juros 

é aplicada diretamente no cálculo dos juros pagos periodicamente ou na correção do 

saldo devedor; há uma banda de valores para a parte pré-fixada de algumas 

operações, mas não está claro como ela deve ser aplicada; como deveria ser tratado 

o valor contabilizado como Custos de transação – reperfilamento, no Passivo não 

circulante Principal de 2018, que a Companhia lançou como redutor do passivo não 

circulante neste mesmo ano, porém sem mencionar as razões para tal; etc. 

Assim, foram assumidas premissas simplificadoras com o objetivo de superar esses 

pontos nos quais a informação não é completa e que seja, ao mesmo tempo, capaz 

de representar o fluxo de caixa do passivo oneroso da Companhia. 

As premissas assumidas para a modelagem do fluxo de caixa da dívida da 

Paranapanema foram: 

a) Fluxo de caixa com periodicidade anual: todos os fluxos de caixa que 

acontecem dentro do ano civil são agrupados no último dia do ano. Assim, 

mesmo as operações que possuem pagamentos mensais ou semestrais, por 

exemplo, foram modeladas como se os pagamentos fossem anuais. Como a 

maior parte da dívida não vence no curto prazo, considerou-se que essa 

premissa não altera a essência do perfil da dívida da Companhia; 

b) O sistema de amortização inicialmente utilizado foi o SAC para todas as 

operações. Posteriormente, as operações de longo prazo (passivo não 

circulante) foram empiricamente calibradas para o Sistema de Amortização 

Variável para adequar o fluxo de amortização de longo prazo ao fluxo 

fornecido pela Companhia. A curva de amortização (% amortizado a cada ano 

sobre o saldo devedor de 2018 na moeda do contrato) de 2020 a 2024 das 

operações que vencem em 2024 foi de 15% em 2020 e 2021, de 30% em 
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2022, e de 20% em 2023 e 2024. A curva de amortização de 2020 a 2022 das 

operações que vencem em 2022 foi de 30% em 2020 e 2021 e de 40% em 

2022; 

c) Os fluxos de caixa foram modelados em suas moedas de origem (real ou 

dólar). No caso das operações em dólar, esses foram convertidos para real 

somente depois que os fluxos em dólar foram gerados. Isso garante, por 

exemplo, que, ao se determinar uma amortização de 15%, ela produza o 

efeito esperado de reduzir o saldo da dívida em 15%, na moeda do contrato; 

d) Quando há uma banda de valores para a parte pré-fixada das taxas de juros, 

assumiu-se o ponto médio da banda; 

e) A parte indexada da taxa de juros compõe diretamente o cálculo dos juros 

que são pagos periodicamente (anualmente, no caso do modelo); 

f) Ao se utilizar projeções para as taxas de juros e de câmbio, exceto a projeção 

de CDI, assume-se que o valor da projeção é para o último dia de cada ano 

civil, que é quando os fluxos de caixa do modelo ocorrem. Para a projeção do 

CDI, utilizou-se a projeção da taxa média do ano, por entender que esta é a 

opção que melhor representa a natureza deste indicador financeiro, que é 

acumulado diariamente; 

g) O valor de R$20.704.000, contabilizado como Custos de transação – 

reperfilamento, que a Companhia lançou como redutor do Passivo não 

circulante Principal de 2018, não foi levado em consideração, por ser 

considerado imaterial frente ao montante total da dívida e por não ter ficado 

clara a razão para o tratamento contábil adotado pela Paranapanema. 

 
4.2.3.3 Projeções de parâmetros de mercado utilizadas no modelo 

 

As projeções de parâmetros de mercado utilizadas no modelo de fluxo de caixa 

estão compiladas na Tabela 12, a seguir: 
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Tabela 12: Projeções de parâmetros de mercado utilizadas no modelo de fluxo de caixa da dívida da 
Paranapanema 

Projeção 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Taxa de Câmbio - R$/US$ - Fim do ano 3,80 3,80 3,85 3,90 3,88 3,8821 

Taxa de juros CDI - % a.a. - Média do ano 6,59 8,00 8,00 8,00 8,00 8,0022 

Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP - % a.a. 6,31 5,95 6,20 6,03 5,60 5,40 

USD-LIBOR 6 meses - % a.a. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

USD-LIBOR 12 meses - % a.a. 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Banco Central do Brasil (2019b), Banco Central do Brasil 
(2019c), MCM Consultores Associados (2019) 

 

A descrição das projeções dos parâmetros de mercado, com a proxy adotada, e sua 

fonte, estão a seguir: 

a) taxa de Câmbio - R$/US$ - Fim do ano: 

− proxy: Relatório FOCUS - Mediana das expectativas de mercado para a 

Taxa de Câmbio - R$/US$ - Fim do ano - Período de 01/12/2018 a 

26/04/2019 para 2018 a 2024, com data-base de 04/01/2019; 

− fonte: Banco Central do Brasil (2019c); 

b) Projeção do CDI - % a.a. - Média do ano: 

− proxy: Relatório FOCUS - Mediana das expectativas de mercado para 

Meta para Taxa Over-selic - % a.a. - Média do ano - Período de 

01/12/2018 a 26/04/2019 para 2018 a 2024, com data-base de 

04/01/2019; 

− fonte: Banco Central do Brasil (2019b); 

c) Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP - % a.a., USD-LIBOR 6 meses - % a.a. 

e USD-LIBOR 12 meses - % a.a.: 

− projeções elaboradas por MCM Consultores Associados (2019), com  

data-base de abril/2019. 

 

 
21 Valor igual ao de 2023, pois o horizonte da projeção disponível terminava em 2023 
22 Valor igual ao de 2023, pois o horizonte da projeção disponível terminava em 2023 
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4.2.3.4 Calibragem do modelo por meio da comparação com o fluxo de 

desembolso de parcelas de longo prazo informado pela Paranapanema 

 

Com base nos parâmetros da dívida apresentados no Quadro 4 (p. 62), nas 

projeções contidas na Tabela 12 (p. 65) e nas premissas adotadas, construiu-se o 

modelo de fluxo de caixa da dívida.  

As equações e o procedimento para o cálculo das componentes do fluxo de caixa da 

dívida (saldo, amortização, juros e prestação), aplicados a cada operação de crédito 

classificada pela Companhia como Empréstimos e Financiamentos (Quadro 4, p. 

62), estão descritos na Tabela 13, a seguir: 

Tabela 13: Equações e procedimentos para cálculo das componentes do fluxo de caixa da dívida 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Prates (2017) 

Onde:  

a) SD0 é o saldo inicial (saldo de 31/12/2018) de cada operação de crédito na 

moeda do contrato;  

b) Amortn é a amortização do período n, calculada com base no saldo inicial 

(SD0) multiplicado: 

− pelo percentual de amortização específico do contrato (An, que é a curva 

de    amortização), para os contratos cujo vencimento é em 2022 e 2024;  

− pelo percentual fixo de amortização do contrato (An, que é, neste caso 

especial, um percentual fixo), para os contratos de vencimento até 2021 

(inclusive) que foram modelados utilizando o SAC como sistema de 

amortização; 

Mês
Prestação 

(PMT)

Juros 

(J)

Amortização 

(Amort)

Saldo 

(SD)

0 SD 0

n J n + Amort n SD n-1 x i SD 0 x A n SD n-1 - Amort n

⁞ ⁞ ⁞ ⁞

N SD N = 0

 𝐴  𝑟𝑡𝑛

𝑁

𝑛 1
=  𝐷0
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c) Jn é a parcela de juros do período n, calculado por meio da multiplicação do 

saldo devedor do período anterior (SDn-1) pela taxa de juros do contrato (i); 

d) a prestação (PMT) do momento n é a soma da parcela de juros do momento n 

(Jn) e da parcela de amortização do momento n (Amortn); 

e) o saldo do momento n (SDn) é calculado como o saldo anterior (SDn-1) 

subtraído da parcela de amortização do momento n (Amortn). 

Para calibrar o modelo e verificar a sua assertividade, inicialmente, utilizou-se a 

premissa de amortização constante para todas as operações e fixou-se a taxa de 

câmbio a R$3,87 (taxa de câmbio de fechamento do balanço patrimonial de 2018 da 

Paranapanema). Dessa forma, foi possível apurar o desvio do fluxo de amortização 

de longo prazo projetado pelo modelo em relação ao fluxo de amortização previsto 

pela Companhia (Tabela 11, p. 62), conforme Tabela 14, a seguir: 

Tabela 14: Comparativo entre o fluxo de amortizações de longo prazo projetado pelo modelo, com 
amortizações SAC para todas as operações e dólar a R$3,87, e a expectativa de amortizações da 
Paranapanema para o mesmo período, com data-base de 31/12/2018 (R$ mil) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019a) 

Na Tabela 14, é possível perceber que há um descasamento entre os fluxos do 

modelo e as expectativas da Paranapanema em 2020, 2021 e 2022. A diferença de 

20.704 (R$ mil) entre o total de amortizações corresponde exatamente ao valor 

apresentado na última linha do Quadro 4, contabilizado como Custos de transação – 

reperfilamento, no Passivo não circulante Principal de 2018. Segundo a Companhia, 

estes foram custos com a renegociação da dívida, mas ela não explicou como estes 

deveriam ser deduzidos da dívida total, razão pela qual esse abatimento não foi feito 

no saldo da dívida inicial do modelo, ocasionando essa diferença no total de 

amortizações. 

Ano
A) Fluxo de Caixa do modelo com 

SAC e dólar a R$ 3,87

B) Expectativa Paranapanema em 

31/12/2018 com dólar a R$ 3,87
Diferença: A-B

Diferença: (A-B)/B

(%)

2020 523.553 437.003 86.550 19,81%

2021 523.208 421.516 101.692 24,13%

2022 479.946 655.113 -175.167 -26,74%

2023 255.540 251.181 4.359 1,74%

2024 255.540 252.271 3.269 1,30%

Total 2.037.788 2.017.084 20.704 1,03%
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Para alinhar os fluxos de amortização do modelo com os dados informados pela 

Empresa, foi feita uma calibragem na curva de amortização das operações cujos 

vencimentos se davam de 2022 (inclusive) em diante. Por meio de testes empíricos, 

chegou-se às seguintes curvas de amortização: 

Tabela 15: Curva de variável de amortização para as operações com vencimento em 2022 e 2024 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019a) 

Adotando-se as curvas variáveis de amortização, recalculou-se o fluxo de 

amortização de longo prazo do modelo para compará-lo à expectativa da 

Paranapanema, conforme Tabela 16, a seguir. 

Tabela 16: Comparativo entre o fluxo de amortizações de longo prazo projetado pelo modelo, com 
curvas de amortizações variáveis para as operações com vencimento em 2022 e 2024, SAC para as 
demais operações e dólar a R$3,87, e a expectativa de amortizações da Paranapanema para o 
mesmo período, com data-base de 31/12/2018 (R$ mil) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019a) 

Da Tabela 16, percebe-se a melhora no ajuste das projeções do fluxo de 

amortização do modelo, e é fácil ver que, se não houvesse a diferença de saldo 

inicial (de 20.704), o erro seria ainda menor.  

Quanto às amortizações de 2019, não houve necessidade de calibragem, uma vez 

que esses valores já haviam sido informados pela Companhia como Passivo 

circulante Principal 2018 no Quadro 4 (p. 62) e, portanto, foram diretamente 

inseridos no modelo. 

 

Curva de amortização 

(% aplicado sobre o saldo devedor de 2018)
2020 2021 2022 2023 2024 Total

Para operações com vencimento em 2024 15% 15% 30% 20% 20% 100%

Para operações com vencimento em 2022 30% 30% 40% 0% 0% 100%

Ano
A) Fluxo de Caixa do modelo com 

SAC e dólar a R$ 3,87

B) Expectativa Paranapanema em 

31/12/2018 com dólar a R$ 3,87
Diferença: A-B

Diferença: (A-B)/B

(%)

2020 437.227 437.003 224 0,05%

2021 436.882 421.516 15.366 3,65%

2022 652.598 655.113 -2.515 -0,38%

2023 255.540 251.181 4.359 1,74%

2024 255.540 252.271 3.269 1,30%

Total 2.037.788 2.017.084 20.704 1,03%
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4.2.3.5 Projeção do fluxo de caixa da dívida da Paranapanema S.A. com  

data-base de 31/12/2018 

 

Uma vez calibrado o modelo, retirou-se a restrição de câmbio fixo e procedeu-se 

com a estimativa do fluxo de caixa da dívida da Companhia com base nas projeções 

de mercado, nos parâmetros da dívida e nas premissas adotadas, conforme 

apresentado na Tabela 17, a seguir: 

Tabela 17: Projeção do fluxo de caixa da dívida da Paranapanema S.A. com data-base de 31/12/2018 
(R$ mil) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019a), Banco Central do Brasil (2019b), 
Banco Central do Brasil (2019c), MCM Consultores Associados (2019) 

 

Após estimar o fluxo da dívida, um desafio ainda precisa ser vencido antes de se 

passar para a resolução das árvores binomiais. O Modelo de Merton tem como 

premissa que a dívida da empresa se comporta como um bond, cujos pagamentos 

intermediários são juros e o principal é quitado no vencimento.  

Assim, na seção a seguir, é apresentada uma proposta de rearranjo do fluxo de 

caixa da dívida (que, em valor presente, possui o mesmo valor da dívida do fluxo 

modelado, com duration semelhante), a fim de torná-la mais aderente ao Modelo de 

Merton. 

 

4.2.3.6 Proposta de dívida sintética com pagamentos de juros anuais e 

amortização concentrada no vértice mais próximo da duration do fluxo 

de caixa da dívida 

 

Fluxo de Caixa da Dívida 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Amortização -            102.495     429.629     434.364     656.843     255.884     255.884     

Juros -            131.041     122.507     96.749      70.459      32.617      16.308      

PMT = Amortização + Juros -            233.536     552.136     531.112     727.302     288.500     272.192     

Saldo (Fim de período) 2.141.077  2.000.130  1.570.501  1.156.232  514.405     255.884     -            



70 
 

A fim de tornar a dívida da Paranapanema, que possui amortização periódica, 

compatível com Merton, propôs-se rearranjar o fluxo de caixa da dívida da 

Companhia na forma de uma dívida sintética: um novo fluxo de caixa, com 

pagamentos de juros anuais e amortização concentrada em um único vértice, por 

meio da escolha de um vértice como ponto focal e do emprego da taxa de juros livre 

de risco (𝑟𝑓) como taxa de desconto, de tal maneira que ambos os fluxos (o fluxo da 

dívida da Companhia e o fluxo da dívida sintética) sejam equivalentes em termos de 

valor presente, com duration semelhantes. 

O primeiro passo para a construção da dívida sintética é estabelecer qual vértice 

deve servir de âncora para os fluxos de amortização. Para tanto, buscou-se o vértice 

mais próximo da duration do fluxo de caixa da dívida, que, conforme Quadro 5, a 

seguir, foi estimada em 3,27 anos, enquanto que o prazo médio da dívida foi 

estimado em 3,42 anos23.  

Prazo médio da dívida (em anos)                3,42  

Duration (em anos)                3,27  

Valor Presente das PMT (R$ mil)        2.021.096  

ΣAmort no vértice 3 (R$ mil)         2.049.684  

ΣJuros no vértice 3 (R$ mil)            487.739  

ΣPMT no vértice 3 (R$ mil)         2.537.423  

Quadro 5: Parâmetros calculados com base no fluxo de caixa dívida da Companhia 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A duration e o prazo médio foram estimados utilizando-se as seguintes equações:  

𝐷 =
∑

𝐹𝑡
(1+𝑖)𝑡
 × 𝑡𝑛

𝑡=1

∑
𝐹𝑡
(1+𝑖)𝑡

𝑛
𝑡=1

           (2024) 

𝑝𝑟𝑎𝑧 𝑀 =
∑ 𝐹𝑡 × 𝑡
𝑛
𝑡=1

∑ 𝐹𝑡
𝑛
𝑡=1

          (2125) 

 
23 Quando comparado com o prazo médio do endividamento de 3,1 anos informado pela 
Paranapanema, percebe-se que o valor de 3,42 apurado pelo modelo indica que, em média, os fluxos 
de caixa do modelo estão defasados temporalmente em 0,32 ano, ou aproximadamente 3,84 meses, 
que é um valor esperado e aceitável, uma vez que assumiu-se a premissa de que todos os fluxos de 
caixa do modelo ocorreriam no último dia do ano. 
24 Moraes (2009, p. 90) 
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onde: 𝐷 é a duration do fluxo de caixa ou título; 𝑝𝑟𝑎𝑧 𝑀 é o prazo médio do fluxo de 

caixa ou título; 𝐹𝑡 é o valor futuro do fluxo de caixa na data t; 𝑡 é o vértice temporal 

(em anos) de ocorrência do fluxo; e 𝑖 é a taxa de juros de mercado, neste caso, a 

taxa de juros livre de risco (𝑟𝑓). 

Ainda no Quadro 5, uma vez escolhido o vértice âncora, calculou-se o valor presente 

do fluxo de caixa da dívida utilizando-se a taxa livre de risco como taxa de desconto 

(𝑟𝑓). Além disso, foi calculado o somatório das amortizações, dos juros e das 

prestações no vértice 3, também levando em consideração o valor do dinheiro no 

tempo, ou seja, considerando a taxa de juros livre de risco (𝑟𝑓) como a taxa para 

capitalizar as componentes do fluxo de caixa que ocorrem antes do vértice 3 e para 

descontar os valores do fluxo de caixa que acontecem depois do vértice 3. Os 

cálculos do valor presente das prestações e da soma das amortizações, dos juros e 

das prestações no vértice 3 foram desenvolvidos empregando-se as seguintes 

equações26:  

𝑃𝑉 = ∑
𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡 1           (22) 

   𝑎_𝐴  𝑟𝑡_𝑣3 = ∑ (𝐴  𝑟𝑡𝑡)
𝑛
𝑡 1 × (1 + 𝑖)(3−𝑡)  (23) 

   𝑎_𝐽𝑢𝑟 𝑠_𝑣3 = ∑ (𝐽𝑡)
𝑛
𝑡 1 × (1 + 𝑖)(3−𝑡)   (24) 

   𝑎_𝑃𝑀𝑇_𝑣3 = ∑ (𝑃𝑀𝑇𝑡)
𝑛
𝑡 1 × (1 + 𝑖)(3−𝑡)   (25) 

onde: 𝑃𝑉 é o valor presente do fluxo de caixa ou título;    𝑎_𝐴  𝑟𝑡_𝑣3 é a soma 

das amortizações no vértice 3, considerando o valor do dinheiro no tempo; 

   𝑎_𝐽𝑢𝑟 𝑠_𝑣3 é a soma dos juros no vértice 3, considerando o valor do dinheiro no 

tempo;    𝑎_𝑃𝑀𝑇_𝑣3 é a soma dos juros no vértice 3, considerando o valor do 

dinheiro no tempo; 𝐹𝑡 é o valor futuro do fluxo de caixa na data 𝑡; 𝑡 é o vértice 

temporal (em anos) de ocorrência do fluxo; 𝑖 é a taxa de juros de mercado, neste 

caso, a taxa de juros livre de risco (𝑟𝑓); 𝐴  𝑟𝑡𝑡 é o valor do fluxo de amortização no 

 
25 Elaborado pelo autor com base em Moraes (2009) 
26 Elaborado pelo autor com base em Assaf Neto (2010) 
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momento 𝑡; 𝐽𝑡 é o valor do fluxo de juros no momento 𝑡; e 𝑃𝑀𝑇𝑡 é o valor do fluxo de 

parcelas (juros+amortizações) no momento 𝑡. 

Escolhido o ponto focal, vértice 3, procede-se para a construção da dívida sintética 

com as seguintes características:  

a) Amortização da dívida sintética: 

− todas as amortizações ficam ancoradas no vértice 3, conforme calculado 

no Quadro 5 (p. 70), estabilizando o valor da dívida ao longo do horizonte 

de análise de 3 anos; 

b) Juros da dívida sintética: 

− como a proposta é que haja o pagamento de juros até o vértice 3, os juros 

gerados pelo modelo para os vértices 1 e 2 permanecem inalterados, 

havendo apenas a necessidade de se somar os juros dos vértices 3 a 6 e 

ancorá-los no vértice 3, por meio da equação (24) com t inicial igual a t=3 

e n=6; 

c) Prestações (PMT) ou fluxo de caixa da dívida sintética: 

− as PMT da dívida sintética são apuradas como a soma da parcela de 

juros e das parcelas de amortização para cada vértice; 

d) Saldo (fim de período) da dívida sintética (valores em R$ mil): 

− O saldo inicial da dívida sintética, em 31/12/2018 (momento t=0), deve ser 

igual ao valor presente do fluxo de caixa da dívida gerado pelo modelo, 

uma vez que as duas dívidas são equivalentes neste ponto. Assim o saldo 

inicial será 2.021.096. Para apurar os saldos dos fins dos próximos 

períodos (vértices), deve-se corrigir o saldo do período anterior pela taxa 

juros livre de risco (𝑟𝑓) e, do saldo corrigido, subtrair o valor da PMT do 

período. 

A Tabela 18, a seguir, apresenta o fluxo de caixa da dívida sintética que será 

utilizado como representativo da dívida da Paranapanema na construção das 

árvores binomiais. 
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Tabela 18: Projeção do fluxo de caixa da dívida da Paranapanema S.A., rearranjado na forma de 
bond (dívida sintética) com vencimento para 2021, com data-base de 31/12/2018 (R$ mil) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2019a), Banco Central do Brasil (2019b), 
Banco Central do Brasil (2019c), MCM Consultores Associados (2019) 

 

Complementarmente, apurou-se a taxa de juros de cada cupom anual da dívida 

sintética, dividindo-se o valor da amortização de 2021 pelo valor de cada parcela de 

juros, obtendo-se:  

a) Taxa de juros do Cupom 1: 6,39% a.a. em 2019; 

b) Taxa de juros do Cupom 2: 5,98% a.a. em 2020;  

c) Taxa de juros do Cupom 3: 9,91% a.a. em 2021.  

Para o modelo de árvore binomial, são informados o valor do principal da dívida 

sintética (amortização) no seu vencimento (no vértice 3 ou instante 3) e a taxa de 

juros de seus cupons (Cupom 1, Cupom 2 e Cupom 3), pois esses parâmetros são 

suficientes para caracterizar o fluxo de caixa da dívida sintética.  

 

4.2.4 Construção e resolução das árvores binomiais 

 

Uma vez apurados todos os insumos, começou-se a construção das árvores 

binomiais pela Árvore de Valor da Empresa.  

 

4.2.4.1 O modelo da Árvore de Valor da Empresa 

 

Fluxo de Caixa da Dívida 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Amortização -            -            -            2.049.684  -            -            -            

Juros -            131.041     122.507     203.078     -            -            -            

PMT = Amortização + Juros -            131.041     122.507     2.252.762  -            -            -            

Saldo (Fim de período) 2.021.096  2.049.290  2.088.238  -            -            -            -            
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O modelo proposto de Árvore de Valor da Empresa é apresentado na  Figura 12, a 

seguir: 

 
Figura 12: Modelo de Árvore de Valor da Empresa 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Cox, Ross e Rubinstein (1979) 

Os parâmetros utilizados para a construção da Árvore de Valor da Empresa, 

conforme a Figura 12, são: 

a) horizonte temporal de 3 anos (T=3); 

b) número de períodos igual ao horizonte temporal (N=3); 

c) ∆𝑡=1, uma vez que T=N, ou seja, cada período corresponde a um ano; 

d) volatilidade estimada do ativo da Companhia: 𝜎𝐴=51,24% a.a.; 

e) Valor da Empresa (Enterprise Value) em V0 = 6.147,85 (R$ milhões), 

estimado por meio do múltiplo EV/Receita de empresas comparáveis; 

f) magnitude dos movimentos ascendentes: 𝑢 = 1,669; 

g) magnitude dos movimentos descendentes 𝑑 = 0,599. 

Esta é uma árvore cuja resolução é em ordem direta, partindo do instante inicial 

(N=0), avançando para N=1, depois N=2, até finalizar a árvore em N=3. Todos os 

pontos (nós) que estão no mesmo instante de tempo, como, por exemplo, os nós 3, 

4 e 5, que estão em N=2, são tratados como se fossem resolvidos simultaneamente. 

Além disso, conforme mencionado no capítulo 2, ao adotar o Modelo de CRR,  

tem-se que a árvore binomial é recombinante, o que reduz sensivelmente o esforço 

computacional para a sua resolução. 

N = 0 N = 1 N = 2 N = 3

V6

V3

V1 V7

V0 V4

V2 V8

V5

V9
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O algoritmo de cálculo dos valores de cada posição (nó) da Árvore de Valor da 

Empresa é descrito a seguir, destacando que os valores da Empresa em cada nó da 

árvore estão em R$ milhões: 

a) a partir do valor inicial V0 = 6.147,85, utilizam-se os fatores de alta 𝑢 e baixa 

𝑑 para estimar os nós 1 e 2: 

− para estimar V1, multiplica-se V0 pelo fator de alta 𝑢: V1 = V0 x 𝑢; 

− para estimar V2, multiplica-se V0 pelo fator de baixa 𝑑: V2 = V0 x 𝑑; 

b) a partir do valor inicial V1, utilizam-se os fatores de alta 𝑢 e baixa 𝑑 para 

estimar os nós 3 e 4, e, por similaridade, a partir de V2, estimam-se V4 e V5: 

− de V1, para estimar V3: V3 = V1 x 𝑢; 

− de V1, para estimar V3: V3 = V1 x 𝑢; 

− de V1, para estimar V4: V4 = V1 x 𝑑; 

− de V2, para estimar V4: V4 = V2 x 𝑢; 

− de V2, para estimar V5: V4 = V2 x 𝑑; 

− é importante notar que, como a árvore é recombinante, V4 é estimado de 

duas maneiras, as quais devem iguais, ou seja, V4 = (V1 x 𝑑) = (V2 x 𝑢); 

c) Utiliza-se o mesmo raciocínio empregado em a) e b) para estimar os nós que 

estão no período N=3 (6, 7, 8 e 9) a partir dos nós do período anterior N=2 (3, 

4 e 5).  

Por meio desse algoritmo, todos os nós da Árvore de Valor (de 0 a 9) podem ser 

estimados. Cada nó da Árvore de Valor representa os possíveis valores que o 

Enterprise Value da Companhia pode assumir no horizonte temporal de 3 anos, 

considerando que o seu Enterprise Value no momento inicial seja V0 e a volatilidade 

estimada dos seus ativos seja igual a 𝜎𝐴 e constante no horizonte temporal.   

Os valores calculados nesta árvore são utilizados a seguir como insumos para a 

Árvore de Valor da Dívida e das Ações. 

 

4.2.4.2 O modelo da Árvore de Valor da Dívida e das Ações 
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O modelo de Árvore de Valor da Empresa proposto é apresentado na Figura 13, a 

seguir: 

 
Figura 13: Modelo de Árvore de Valor da Dívida e das Ações 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Cox, Ross e Rubinstein (1979) 

Para a construção da Árvore de Valor da Dívida e das Ações, conforme a Figura 13, 

utilizaram-se os mesmos parâmetros da Árvore de Valor da Empresa (T=3 anos, 

N=3 períodos, ∆𝑡=1, 𝜎𝐴=51,24% a.a., V0 = 6.147,85 (R$ milhões), 𝑢 = 1,669, 𝑑 = 

0,599), acrescidos de:  

a) taxa de juros livre de risco 𝑟𝑓=7,88% a.a., e assume-se que a curva de juros é 

flat ao longo do horizonte temporal analisado; 

b) probabilidade associada ao movimento de alta 𝑢: 𝑝=44,83%; 

c) probabilidade associada ao movimento de baixa 𝑑: (1- 𝑝)=55,17%; 

d) fluxo de caixa da dívida sintética de cupons variáveis (adotado como proxy 

para a dívida da Companhia), com seu percentual de taxa de juros para cada 

instante no tempo e o seu principal no vencimento sendo: 

− Cupom 1 = 6,39% a.a. para N=1; 
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− Cupom 2 = 5,98% a.a. para N=2; 

− Cupom 3 = 9,91% a.a. para N=1; 

− Principal da dívida sintética (amortização em R$ milhões): 

Principal=R$2.049,68 em N=3; 

e) valores estimados de Enterprise Value para os nós V1 a V9, oriundos da 

Árvore de Valor da Empresa. 

Diferentemente da Árvore de Valor da Empresa, a Árvore de Valor da Dívida e das 

Ações é resolvida de forma remissiva, ou seja, começa-se do estado final (N=3) e, a 

partir deste, regride-se até o momento presente (N=0). Isso acontece porque essa 

árvore é construída com o objetivo de estimar parâmetros relacionados ao valor das 

ações da Companhia e à sua dívida no momento presente (N=0), quais sejam: 

a) o valor presente do equity da Companhia (E0); 

b) o valor presente da dívida da companhia (D0); 

c) a distância de default (DD) no instante inicial (N=0); 

d) o spread de crédito da dívida em relação à taxa 𝑟𝑓 no instante inicial. 

Para tanto, os nós das posições final (N=3) e inicial (N=0) da árvore são construídos 

com a finalidade estimar os seguintes parâmetros: 

a) Vj: valor do Enterprise Value da Companhia no nó j (R$ milhões); 

b) Dj: valor da dívida da Companhia no nó j (R$ milhões); 

c) Ej: valor do equity da Companhia no nó j (R$ milhões); 

d) DD: distância de default (DD) no nó. 

Para os nós dos instantes intermediários (N=1 e N=2), além dos parâmetros dos nós 

iniciais e finais listados anteriormente, acrescenta-se o cálculo do parâmetro Dj+CN, 

que é valor da dívida da Companhia no nó j (R$ milhões) adicionado do valor do 

cupom da dívida no instante N (R$ milhões). 

Todos os pontos (nós) que estão no mesmo instante de tempo, como, por exemplo, 

os nós 3, 4 e 5 que estão em N=2, são tratados como se fossem resolvidos 

simultaneamente. 
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Além disso, conforme mencionado no capítulo 2, como adotou-se o Modelo de CRR, 

tem-se que a árvore binomial é recombinante. 

O algoritmo de cálculo dos valores de cada posição (nó) da Árvore de Valor da 

Dívida da Empresa e das Ações é descrito a seguir, destacando que as variáveis V, 

E, D, C estão em R$ milhões. 

Inicia-se a resolução da árvore pelo instante final N=3, ou seja, pelos nós 6, 7, 8 e 9, 

que, por premissa, são resolvidos simultaneamente: 

a) nó 6: resolvido de acordo com a sequência de operações apresentada a 

seguir: 

− V6 assume o valor previamente calculado na Árvore de Valor da 

Empresa; 

− D6=𝑀Í𝑁[(𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 × (1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎_𝐶𝑢𝑝  _3)) , 𝑉6], ou seja, o valor da 

dívida no nó 6 é estimado tomando-se o menor valor entre o principal 

acrescido da parcela de juros do instante N=3 e o Enterprise Value da 

Companhia estimado para o nó 6; 

− uma vez calculados V6 e D6, estima-se E6=𝑀Á𝑋[(𝑉6 − 𝐷6) , 0], ou seja, o 

valor do equity da Companhia no nó 6 é calculado tomando-se o maior 

valor entre a diferença do Enterprise Value para a dívida estimada (ambos 

no nó 6, calculados previamente) e zero, pois se a dívida for maior do que 

o equity, pela responsabilidade limitada dos acionistas, o equity não 

assume valores negativos, tendo como limite inferior o valor 0; e 

− finalizando o nó 6, tem-se que DD=
(𝑉6−𝐷6)

(𝑉6×𝜎𝐴)
, ou seja, a distância de 

default, é a razão entre a diferença do Enterprise Value do nó 6 para a 

dívida do nó 6 e o Enterprise Value do nó 6 ajustado (multiplicado) pela 

volatilidade do ativo da Companhia. 

b) nós 7, 8 e 9: para a resolução desses nós, basta aplicar o mesmo 

procedimento utilizado para a solução do nó 6, adaptando-se apenas as 

referências das variáveis para cada nó em particular. 
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Resolvidos todos os nós do instante N=3, passa-se para a resolução simultânea dos 

nós do instante N=2 (nós 3, 4 e 5): 

c) nó 3: resolvido de acordo com a sequência de operações apresentada a 

seguir: 

− V3 assume o valor previamente calculado na Árvore de Valor da 

Empresa; 

− D3+C2=𝐷3 + (𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 × 𝑇𝑎𝑥𝑎_𝐶𝑢𝑝  _2), ou seja, ao valor estimado 

para a dívida no nó 3 adiciona-se o Cupom 2 da dívida; 

− D3=
(𝐷6×𝑝) +[𝐷7×(1−𝑝)]

(1+𝑟𝑓)
∆𝑡 , ou seja, a dívida no nó 3 depende diretamente das  

dívidas dos seus nós posteriores (nós 6 e 7) ponderadas pelas suas  

probabilidades de ocorrência (de cada nó posterior). A soma dessa 

ponderação é então ajustada (dividida) pelo fator de desconto, que é a 

taxa de juros elevada a ∆𝑡; 

− uma vez calculados V3 e D3, estima-se E3=𝑀Á𝑋[(𝑉3 − 𝐷3 − 𝐶2) , 0], ou 

seja, o valor do equity da Companhia no nó 3 é calculado tomando-se o 

maior valor entre a diferença do Enterprise Value para a dívida estimada 

acrescida de seu cupom (ambos no nó 3, calculados previamente) e zero, 

pois caso a dívida seja maior do que o equity, pela responsabilidade 

limitada dos acionistas, o equity não assume valores negativos, tendo 

como limite inferior o valor 0; e 

− finalizando o nó 3, tem-se que DD=
(𝑉3−𝐷3−𝐶2)

(𝑉3×𝜎𝐴)
, ou seja, a distância de 

default, é a razão entre a diferença do Enterprise Value do nó 3 para a 

dívida do nó 3 acrescida de seu cupom e o Enterprise Value do nó 3 

ajustado (multiplicado) pela volatilidade do ativo da Companhia; 

d) nós 4 e 5: são resolvidos pelo mesmo procedimento utilizado para a solução 

do nó 3, adaptando-se apenas as referências das variáveis para cada nó em 

particular. 

Resolvidos todos os nós do instante N=2, passa-se para a resolução simultânea dos 

nós do instante N=1 (nós 1 e 2), cujo procedimento de resolução é o mesmo 

utilizado para os nós do instante N=2. 
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Resolvidos todos os nós do instante N=1, chega-se à etapa final, na qual se resolve 

o instante N=0, que contém um único nó, o nó 0, cujo procedimento de resolução é 

apresentado a seguir: 

e) nó 0: 

− V0 assume o valor previamente calculado na Árvore de Valor da 

Empresa; 

− D0=
(𝐷1×𝑝) +[𝐷2×(1−𝑝)]

(1+𝑟𝑓)
∆𝑡 , ou seja, a dívida no nó 0 depende diretamente das  

dívidas dos seus nós posteriores (nós 1 e 2) ponderadas pelas suas  

probabilidades de ocorrência (de cada nó posterior). A soma dessa 

ponderação é então ajustada (dividida) pelo fator de desconto, que é a 

taxa de juros elevada a ∆𝑡; 

− uma vez calculados V0 e D0, estima-se E0=𝑀Á𝑋[(𝑉0 − 𝐷0) , 0], ou seja, o 

valor do equity da Companhia no nó 0 é calculado tomando-se o maior 

valor entre a diferença do Enterprise Value para a dívida estimada (ambos 

no nó 0, calculados previamente) e zero, pois caso a dívida seja maior do 

que o equity, pela responsabilidade limitada dos acionistas, o equity não 

assume valores negativos, tendo como limite inferior o valor 0; e 

− finalizando o nó 0, tem-se que DD=
(𝑉0−𝐷0)

(𝑉0×𝜎𝐴)
, ou seja, a distância de 

default, é a razão entre a diferença do Enterprise Value do nó 0 para a 

dívida do nó 0 e o Enterprise Value do nó 0 ajustado (multiplicado) pela 

volatilidade do ativo da Companhia. 

Ao se resolver o nó 0, finaliza-se a resolução da Árvore do Valor da Dívida e das 

Ações, com a estimação das seguintes variáveis: o valor presente do equity da 

Companhia (E0); o valor presente da dívida da companhia (D0); e a distância de 

default (DD) no instante inicial (N=0). 

Para estimar o último parâmetro do Modelo de Merton, que é o spread de crédito da 

dívida em relação à taxa 𝑟𝑓 no instante inicial, calcula-se a Taxa Interna de Retorno 

(TIR) do fluxo de caixa estruturado com as seguintes características: 

a) no momento t=0: desembolso de D0; 

b) no momento t=1: recebimento de C1; 
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c) no momento t=2: recebimento de C2; 

d) no momento t=3: recebimento de Principal+C3. 

A Figura 14, a seguir, apresenta de forma visual o fluxo de caixa construído para a 

apuração do spread de crédito da dívida: 

 
Figura 14: Fluxo de caixa para cálculo do spread de crédito da dívida 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme a Figura 14, o spread de crédito é calculado por meio da equação: 

𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝑇𝐼𝑅 − 𝑟𝑓          (26) 

Com a apuração do spread de crédito, concluem-se os procedimentos para a 

construção e a resolução do Modelo de Merton utilizando árvores binomiais. 

Os resultados obtidos por meio da aplicação do Modelo de Merton (1974) 

combinado com o Modelo Binomial de CRR são apresentados e analisados no 

capítulo RESULTADOS OBTIDOS5, a seguir. 
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os resultados da aplicação do 

Modelo de Merton (1974), conjugado ao Modelo Binomial de Precificação de Opções 

de Cox, Ross e Rubinstein (1979), à Pararnapanema S.A. 

 

5.1 Resultados do modelo da Árvore de Valor da Empresa 

 

Os resultados da Árvore de Valor da Empresa são apresentados na Figura 15, a 

seguir: 

 
Figura 15: Resultados da Árvore de Valor da Empresa (R$ milhões) 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Cox, Ross e Rubinstein (1979) 

Os parâmetros utilizados para a estimação dos nós da Árvore de Valor da Empresa, 

conforme a Figura 15, são: 

a) horizonte temporal de 3 anos (T=3); 

b) número de períodos igual ao horizonte temporal (N=3); 

c) ∆𝑡=1, uma vez que T=N, ou seja, cada período corresponde a um ano; 

d) volatilidade estimada do ativo da Companhia: 𝜎𝐴=51,24% a.a.; 

N = 0 N = 1 N = 2 N = 3

V5 2.206,38

V8 3.683,00

V0 6.147,85 V4 6.147,85

V3 17.130,37

V2 3.683,00

V9 1.321,78

V1 10.262,31

V6 28.594,90

V7 10.262,31
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e) Valor da Empresa (Enterprise Value) em V0=6.147,85 (R$ milhões), estimado 

por meio do múltiplo EV/Receita de empresas comparáveis; 

f) magnitude dos movimentos ascendentes: 𝑢=1,669; 

g) magnitude dos movimentos descendentes: 𝑑=0,599. 

Da Figura 15, é possível perceber a elevada dispersão dos valores obtidos para o 

Enterprise Value da Companhia, em linha com a volatilidade estimada dos ativos de 

𝜎𝐴=51,24% a.a. Esses valores foram utilizados como insumos da Árvore de Valor da 

Dívida e das Ações, cujos resultados são apresentados a seguir. 

 
5.2 Os resultados da Árvore de Valor da Dívida e das Ações 

 

Os resultados da Árvore de Valor da Empresa são apresentados na Figura 16, a 

seguir: 

 
Figura 16: Resultados da Árvore de Valor da Dívida e das Ações 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Cox, Ross e Rubinstein (1979) 

V6 28.594,90

D6 2.252,76

E6 26.342,14

DD 1,80

V3 17.130,37

D3+C2 2.210,75

D3 2.088,24

E3 14.919,63

V1 10.262,31 DD 1,70 V7 10.262,31

D1+C1 2.066,77 D7 2.252,76

D1 1.935,73 E7 8.009,55

E1 8.195,54 DD 1,52

V0 6.147,85 DD 1,56 V4 6.147,85

D0 1.669,81 D4+C2 2.210,75

E0 4.478,04 D4 2.088,24

DD 1,42 E4 3.937,11

V2 3.683,00 DD 1,25 V8 3.683,00

D2+C1 1.823,24 D8 2.252,76

D2 1.692,20 E8 1.430,24

E2 1.859,76 DD 0,76

DD 0,99 V5 2.206,38

D5+C2 1.734,59

D5 1.612,09

E5 471,78

DD 0,42 V9 1.321,78

D9 1.321,78

E9 0,00

DD 0,00

N = 0 N = 1 N = 2 N = 3
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Para a resolução da Árvore de Valor da Dívida e das Ações, conforme a Figura 16, 

utilizaram-se os mesmos parâmetros da Árvore de Valor da Empresa (T=3 anos, 

N=3 períodos, ∆𝑡=1, 𝜎𝐴=51,24% a.a., V0 = 6.147,85 (R$ milhões), 𝑢 = 1,669, (𝑑) = 

0,599), acrescidos de:  

a) taxa de juros livre de risco 𝑟𝑓=7,88% a.a., assumindo-se que a curva de juros 

é flat ao longo do horizonte temporal analisado; 

b) probabilidade associada ao movimento de alta 𝑢: 𝑝=44,83%; 

c) probabilidade associada ao movimento de baixa 𝑑: (1- 𝑝)=55,17%; 

d) fluxo de caixa da dívida sintética de cupons variáveis (adotado como proxy 

para a dívida da Companhia), com seu percentual de taxa de juros para cada 

instante no tempo e o seu principal no vencimento sendo: 

− Cupom 1=6,39% a.a. para N=1; 

− Cupom 2=5,98% a.a. para N=2; 

− Cupom 3=9,91% a.a. para N=1; 

− Principal da dívida sintética (amortização em R$ milhões): 

Principal=R$2.049,68 em N=3; 

e) valores estimados de Enterprise Value para os nós V1 a V9, oriundos da 

Árvore de Valor da Empresa. 

Da Figura 16, têm-se estimados os parâmetros relacionados ao valor das ações da 

Companhia e à sua dívida no momento presente (N=0): 

a) o valor presente do equity da Companhia: E0=4.478,04 (R$ milhões); 

b) o valor presente da dívida da companhia: D0=1.669,81 (R$ milhões); 

c) a distância de default (DD) no instante inicial: DD=1,42. 

Considerando que, em 31/12/2018, a Paranapanema possuía 40.727.658 ações27, o 

preço estimado da ação PMAM3 com base em E0=4.478,04 (R$ milhões) é de 

R$109,95, superior à cotação de fechamento do dia 28/12/2018 de R$23,82. 

 
27 Como em 29/03/2019 a Companhia promoveu um grupamento de ações na proporção de 17 para 1 

ação ordinária, e os dados sobre os preços das ações utilizados para estimar a volatilidade já 
consideraram os preços históricos ajustados pelo grupamento, considerou-se a quantidade de ações 
em 31/12/2018 com o efeito do grupamento para manter a compatibilidade dos dados. 
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Além disso, estimou-se o spread de crédito da dívida em relação à taxa 𝑟𝑓 no 

instante inicial, calculando-se a Taxa Interna de Retorno (TIR) do fluxo de caixa 

estruturado com as seguintes características: 

a) no momento t=0: desembolso de D0=1.669,81 (R$ milhões); 

b) no momento t=1: recebimento de C1=131,04 (R$ milhões); 

c) no momento t=2: recebimento de C2=R$122,51 (R$ milhões); 

d) no momento t=3: recebimento de Principal+C3=2.049,68+203,08=2.252,76 

(R$ milhões) 

A Figura 17, a seguir, apresenta de forma visual o fluxo de caixa construído para a 

apuração do spread de crédito da dívida: 

 
Figura 17: Fluxo de caixa para cálculo do spread de crédito da dívida 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme a Figura 17, o spread de crédito calculado para a dívida da 

Paranapanema é de 7,56% a.a. 

 

5.2.1 Análise de sensibilidade do modelo por meio da construção de cenários 

 

Com o objetivo de verificar a sensibilidade do modelo às suas principais variáveis, 

construíram-se cenários variando a volatilidade, conforme descrito na Tabela 4 (p. 
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53), e variando o múltiplo de valor EV/Receita. Para o múltiplo EV/Receita, cujo valor 

incialmente estimado foi 1,29, a partir de intervalos de 0,35, acrescentaram-se os 

valores 0,59, 0,94, 1,64 e 1,99 para a análise de cenário. Tomaram-se os múltiplos 

de forma que o EV/Receita da Companhia de 0,59 de 31/12/2018, conforme Tabela 

9 (p. 59), fosse contemplado na análise, neste caso, como limite inferior de valor 

para o múltiplo EV/Receita. 

Nos cenários construídos, à exceção da volatilidade do Ativo (e dos parâmetros 

dependentes da volatilidade, como 𝑢, 𝑑 e 𝑝) e do múltiplo EV/Receita, todas as 

demais variáveis do modelo foram mantidas constantes. 

Os resultados dos cenários construídos são apresentados no Quadro 6 e no Quadro 

7, a seguir: 

 

 
Quadro 6: Valores estimados para o preço da ação PMAM3, em 31/12/2018, em 
diferentes cenários de volatilidade do Enterprise Value e de múltiplo EV/Receita 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nín Vol 252d Nín Vol 1260d Vol 1260d Max Vol 1260d Máx Vol 252d

29,45% 44,71% 51,24% 55,84% 78,89%

1,99X 188,80 188,80 189,51 190,52 195,87

1,64X 147,85 148,44 149,73 150,69 155,73

1,29X 106,89 108,72 109,95 110,86 115,59

0,94X 66,61 68,99 70,17 71,03 77,32

0,59X 27,82 32,76 34,95 36,48 43,74

Volatilidade

EV
/R

e
ce

it
as

 1
2

M

Preço da Ação

PMAM3
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Quadro 7: Valores estimados para o spread de juros da dívida da Paranapanema 
em relação à taxa livre de risco (𝑟𝑓=7,88% a.a.), em 31/12/2018, em diferentes 

cenários de volatilidade do Enterprise Value e de múltiplo EV/Receita 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelos cenários construídos no Quadro 6 e no Quadro 7, tem-se que o valor da 

companhia cresce com o aumento do múltiplo de valor e com o aumento da 

volatilidade, em linha com o referencial teórico, uma vez que, na teoria de opções, o 

aumento da volatilidade acrescenta valor à opção, pois aumenta a probabilidade de 

que esta seja exercida no futuro. O crescimento do múltiplo de valor faz com que o 

ativo objeto parta de um valor inicial maior, tornando-o, assim, a opção sobre aquele 

ativo mais valiosa quando comparada a uma opção sobre o mesmo ativo quando ele 

tem valor inicial menor. 

Em relação ao spread de crédito estimado, obtém-se que este cresce com o 

aumento da volatilidade e com a redução do múltiplo de valor, também em linha com 

a teoria, pois tanto o aumento da volatilidade como a redução do múltiplo de valor 

inicial representam um incremento de risco de default da dívida, o que exigiria um 

spread de crédito maior.  

Além disso, é possível perceber que o preço estimado da ação é mais sensível à 

variação do múltiplo EV/Receita do que à variação da volatilidade. Já em relação ao 

spread de crédito, ambos os fatores possuem elevada elasticidade e contribuem de 

forma relevante para a formação do spread, porém com um peso maior para a 

volatilidade. 

Nos cenários analisados, é interessante notar os valores estimados pelo modelo 

para o caso no qual o EV/Receita é igual ao da Companhia em 31/12/2018, ou seja, 

Nín Vol 252d Nín Vol 1260d Vol 1260d Max Vol 1260d Máx Vol 252d

29,45% 44,71% 51,24% 55,84% 78,89%

1,99X 4,65% 4,65% 5,29% 6,25% 11,88%

1,64X 4,65% 5,19% 6,40% 7,35% 12,83%

1,29X 4,65% 6,35% 7,56% 8,49% 13,82%

0,94X 5,26% 7,56% 8,77% 9,68% 17,32%

0,59X 7,35% 12,71% 15,42% 17,47% 29,44%

Volatilidade

EV
/R

e
ce

it
as

 1
2

M

Spread  de 

Crédito
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EV/Receita igual 0,59. A Figura 18, a seguir, mostra o cenário construído com 

EV/Receita=0,59 e volatilidade igual a 51,24% a.a. (volatilidade padrão): 

 
Figura 18: Resultados da Árvore de Valor da Dívida e das Ações para o cenário de 
EV/Receita igual ao da Companhia em 31/12/2018 (EV/Receita=0,59) e de 
𝜎𝐴=51,24% a.a.. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Cox, Ross e Rubinstein (1979) 

Neste caso, tem-se que o valor da ação da Paranapanema estaria entre R$27,82 e 

R$43,74, com o valor de R$34,95 para a volatilidade padrão de 𝜎𝐴=51,24% a.a., 

conforme Figura 18, acima. O spread de crédito para este cenário varia de 7,35% 

a.a. a 29,44% a.a., refletindo a elevada percepção de risco embutida na precificação 

da Companhia e de sua dívida neste cenário. Apesar da distância de default (DD) 

ser igual a 0,99 em N=0, pode-se perceber a situação de fragilidade da dívida da 

Companhia, uma vez que grande parte dos nós possui DD menor do que 1, 

denotando a elevada possiblidade de default da dívida. 

Outro cenário interessante é aquele no qual o EV/Receita é igual a 0,94, 

relativamente próximo da média de EV/Receita de 2015 a 2018 de 0,86, conforme 

V6 13.078,29

D6 2.252,76

E6 10.825,52

DD 1,62

V3 7.834,82

D3+C2 2.210,75

D3 2.088,24

E3 5.624,08

V1 4.693,61 DD 1,40 V7 4.693,61

D1+C1 1.918,12 D7 2.252,76

D1 1.787,08 E7 2.440,85

E1 2.775,50 DD 1,01

V0 2.811,81 DD 1,15 V4 2.811,81

D0 1.388,55 D4+C2 1.920,09

E0 1.423,26 D4 1.797,59

DD 0,99 E4 891,71

V2 1.684,47 DD 0,62 V8 1.684,47

D2+C1 1.394,09 D8 1.684,47

D2 1.263,04 E8 0,00

E2 290,39 DD 0,00

DD 0,34 V5 1.131,63

D5+C2 1.131,63

D5 1.009,12

E5 0,00

DD 0,00 V9 604,53

D9 604,53

E9 0,00

DD 0,00

N = 0 N = 1 N = 2 N = 3
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Tabela 10 (p. 60). A Figura 19, a seguir, mostra o cenário construído com 

EV/Receita=0,94 e volatilidade igual a 51,24% a.a. (volatilidade padrão): 

 
Figura 19: Resultados da Árvore de Valor da Dívida e das Ações para o cenário de 
EV/Receita=0,94 e de 𝜎𝐴=51,24% a.a.. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Cox, Ross e Rubinstein (1979) 

Neste cenário de EV/Receita=0,94, o valor estimado para a ação PMAM3 fica entre 

R$66,61 e R$77,32, com R$70,17 quando a volatilidade é 𝜎𝐴=51,24% a.a., conforme 

Figura 19. O spread de crédito para este cenário varia de 5,26% a.a. a 17,32% a.a., 

com 8,77% para 𝜎𝐴=51,24% a.a.. Quando se compara esse cenário com o 

construído com EV/Receita=0,59, percebe-se que o modelo capta a redução do risco 

do cenário EV/Receita=0,94 por meio de spreads significativamente menores para a 

dívida da Companhia, ao mesmo tempo em que estima um valor intrínseco maior.  

 

5.2.1.1 Análise de sensibilidade do modelo utilizando uma proxy de 

volatilidade desalavancada para a construção de cenários 

 

V6 20.836,59

D6 2.252,76

E6 18.583,83

DD 1,74

V3 12.482,60

D3+C2 2.210,75

D3 2.088,24

E3 10.271,85

V1 7.477,96 DD 1,61 V7 7.477,96

D1+C1 2.066,77 D7 2.252,76

D1 1.935,73 E7 5.225,20

E1 5.411,19 DD 1,36

V0 4.479,83 DD 1,41 V4 4.479,83

D0 1.621,83 D4+C2 2.210,75

E0 2.858,00 D4 2.088,24

DD 1,25 E4 2.269,09

V2 2.683,74 DD 0,99 V8 2.683,74

D2+C1 1.729,44 D8 2.252,76

D2 1.598,39 E8 430,97

E2 954,30 DD 0,31

DD 0,69 V5 1.607,75

D5+C2 1.551,18

D5 1.428,67

E5 56,57

DD 0,07 V9 963,16

D9 963,16

E9 0,00

DD 0,00

N = 0 N = 1 N = 2 N = 3
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O objetivo desta sessão é investigar os resultados obtidos ao se utilizar a 

volatilidade desalavancada (𝜎𝐸𝑉), estimada conforme sessão 4.2.1.5.1 (p. 54), como 

proxy para a volatilidade do ativo (𝜎𝐴) da Companhia. 

Dos cenários com volatilidade desalavancada construídos, o cenário central é 

aquele calculado com a volatilidade estimada de 15 trimestres, que é igual a 

𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a.. Todos os parâmetros utilizados para a construção da Árvore de 

Valor da Empresa e da Árvore de Valor da Dívida e das Ações para o cenário central 

com base na volatilidade desalavancada são: 

a) volatilidade estimada do ativo da Companhia: 𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a.; 

b) horizonte temporal de 3 anos (T=3); 

c) número de períodos igual ao horizonte temporal (N=3); 

d) ∆𝑡=1, uma vez que T=N, ou seja, cada período corresponde a um ano; 

e) Valor da Empresa (Enterprise Value) em V0=6.147,85 (R$ milhões), estimado 

por meio do múltiplo EV/Receita de empresas comparáveis; 

f) magnitude dos movimentos ascendentes: 𝑢=1,196; 

g) magnitude dos movimentos descendentes: 𝑑=0,836; 

h) taxa de juros livre de risco 𝑟𝑓=7,88% a.a., assumindo-se que a curva de juros 

é flat ao longo do horizonte temporal analisado; 

i) probabilidade associada ao movimento de alta 𝑢: 𝑝= 67,42%; 

j) probabilidade associada ao movimento de baixa 𝑑: (1- 𝑝)= 32,58%; 

k) fluxo de caixa da dívida sintética de cupons variáveis (adotado como proxy 

para a dívida da Companhia), com seu percentual de taxa de juros para cada 

instante no tempo e o seu principal no vencimento sendo: 

a. Cupom 1=6,39% a.a. para N=1; 

b. Cupom 2=5,98% a.a. para N=2; 

c. Cupom 3=9,91% a.a. para N=1; 

d. Principal da dívida sintética (amortização em R$ milhões): 

Principal=R$2.049,68 em N=3. 

Os resultados de ambas as árvores binomiais são apresentados na Figura 20, a 

seguir, por meio da Árvore de Valor da Dívida e das Ações, que em si já contém os 

resultados da Árvore de Valor da Empresa:  
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Figura 20: Resultados da Árvore de Valor da Dívida e das Ações com base na 
volatilidade desalavancada de 15 trimestres anualizada (𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a.) como 

proxy para a volatilidade do ativo (𝜎𝐴) da Companhia. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Cox, Ross e Rubinstein (1979) 

Têm-se estimados, então, os parâmetros relacionados ao valor das ações da 

Companhia e à sua dívida no momento presente (N=0): 

d) o valor presente do equity da Companhia: E0=4.353,49 (R$ milhões); 

e) o valor presente da dívida da companhia: D0= 1.794,36 (R$ milhões); 

f) a distância de default (DD) no instante inicial: DD= 3,96. 

Considerando que, em 31/12/2018, a Paranapanema possuía 40.727.658 ações28, o 

preço estimado da ação PMAM3 com base em E0=4.353,49 (R$ milhões) é de 

R$106,89, superior à cotação de fechamento do dia 28/12/2018 de R$23,82. 

 
28 Como em 29/03/2019 a Companhia promoveu um grupamento de ações na proporção de 17 para 1 

ação ordinária, e os dados sobre os preços das ações utilizados para estimar a volatilidade já 
consideraram os preços históricos ajustados pelo grupamento, considerou-se a quantidade de ações 
em 31/12/2018 com o efeito do grupamento para manter a compatibilidade dos dados. 

V6 10.519,53

D6 2.252,76

E6 8.266,77

DD 4,39

V3 8.795,06

D3+C2 2.210,75

D3 2.088,24

E3 6.584,31

V1 7.353,28 DD 4,18 V7 7.353,28

D1+C1 2.066,77 D7 2.252,76

D1 1.935,73 E7 5.100,52

E1 5.286,51 DD 3,87

V0 6.147,85 DD 4,02 V4 6.147,85

D0 1.794,36 D4+C2 2.210,75

E0 4.353,49 D4 2.088,24

DD 3,96 E4 3.937,11

V2 5.140,03 DD 3,58 V8 5.140,03

D2+C1 2.066,77 D8 2.252,76

D2 1.935,73 E8 2.887,27

E2 3.073,26 DD 3,14

DD 3,34 V5 4.297,42

D5+C2 2.210,75

D5 2.088,24

E5 2.086,68

DD 2,71 V9 3.592,95

D9 2.252,76

E9 1.340,18

DD 2,08

N = 0 N = 1 N = 2 N = 3
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O spread de crédito estimado ficou em 4,65% a.a., refletindo a volatilidade deste 

cenário, que é consideravelmente menor do que a dos cenários construídos com 

base na volatilidade do preço da ação. 

Assim, comparando os cenários base (de EV/Receita=1,29), percebe-se que  valor 

da ação estimado com base na volatilidade desalavancada (de R$106,89) é bem 

próximo do valor estimado com base na volatilidade do preço da ação (de 

R$109,95), porém há diferença no spread de crédito, que aqui ficou em 4,65% a.a. 

comparado com 7,56% a.a., pois esta variável é mais sensível à volatilidade do que 

o preço estimado da ação.  

Para a construção dos demais cenários desta sessão utilizaram-se a volatilidade 

desalavancada (𝜎𝐸𝑉) e os múltiplos EV/Receita dos cenários previamente 

apresentados. Assim, à exceção da volatilidade desalavancada do Enterprise Value 

(e dos parâmetros dependentes da volatilidade, como 𝑢, 𝑑 e 𝑝) e do múltiplo 

EV/Receita, todas as demais variáveis do modelo foram mantidas constantes nos 

cenários construídos. 

Os resultados dos cenários construídos com base na volatilidade desalavancada são 

apresentados no Quadro 8 e no Quadro 9, a seguir: 

 
Quadro 8: Valores estimados para o preço da ação PMAM3, em 31/12/2018, em 
diferentes cenários de volatilidade desalavancada do Enterprise Value e de múltiplo 
EV/Receita 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nín Vol 4 tri Vol 15 tri Máx Vol 4 tri

9,21% 17,90% 26,93%

1,99X 188,80 188,80 188,80

1,64X 147,85 147,85 147,85

1,29X 106,89 106,89 106,89

0,94X 65,94 65,94 66,31

0,59X 24,98 25,39 27,09

Preço da Ação

PMAM3

Volatilidade

EV
/R

ec
ei

ta
s 

1
2

M
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Quadro 9: Valores estimados para o spread de juros da dívida da Paranapanema 

em relação à taxa livre de risco (𝑟𝑓=7,88% a.a.), em 31/12/2018, em diferentes 

cenários de volatilidade desalavancada do Enterprise Value e de múltiplo 
EV/Receita 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em linha com o referencial teórico e com os cenários construídos com base na 

volatilidade do preço da ação, o valor estimado para a ação cresce com o aumento 

do múltiplo de valor e com o aumento da volatilidade. Ainda em consonância com o 

esperado, o spread de crédito estimado cresce com o aumento da volatilidade e com 

a redução do múltiplo de valor, também conforme com a teoria, porém, convergindo 

para o valor mínimo de 4,65% a.a. para os cenários nos quais o modelo estima que 

o risco de crédito da Companhia seja mínimo. 

Tomando o cenário de EV/Receita igual ao da Companhia em 31/12/2018, ou seja, 

EV/Receita=0,59, obteve-se que o preço estimado da ação estaria entre R$24,98 e 

R$27,09, com o valor de R$25,39 para a volatilidade padrão de 𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a., 

conforme Figura 21, a seguir: 

Nín Vol 252d Vol 1260d Máx Vol 252d

9,21% 17,90% 26,93%

1,99X 4,65% 4,65% 4,65%

1,64X 4,65% 4,65% 4,65%

1,29X 4,65% 4,65% 4,65%

0,94X 4,65% 4,65% 4,99%

0,59X 4,65% 5,02% 6,62%
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Figura 21: Resultados da Árvore de Valor da Dívida e das Ações para o cenário de 
EV/Receita igual ao múltiplo da Companhia em 31/12/2018 (EV/Receita=0,59) e de 
volatilidade desalavancada 𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Cox, Ross e Rubinstein (1979) 

Comparado ao preço de fechamento da ação PMAM3 de R$23,80, em 28/12/2018, o 

valor estimado de R$25,39 para o cenário com volatilidade desalavancada 

𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a. se mostra próximo ao do negociado pelo mercado. O spread de 

crédito para este cenário varia de 4,65% a.a. a 6,62% a.a., com 5,02% a.a. quando 

𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a.. Os spreads obtidos nestes cenários de EV/Receita=0,59 são 

menores do que os estimados nos cenários com o mesmo múltiplo (de 0,59), porém 

utilizando a volatilidade do preço da ação, pois a volatilidade aqui é menor. 

Outro cenário analisado é o construído com EV/Receita=0,94, valor relativamente 

próximo da média de EV/Receita de 2015 a 2018 de 0,86 (conforme Tabela 10, p. 

60), e com volatilidade desalavancada 𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a., conforme apresentado na 

Figura 22, a seguir: 

V6 4.811,26

D6 2.252,76

E6 2.558,50

DD 2,97

V3 4.022,55

D3+C2 2.210,75

D3 2.088,24

E3 1.811,80

V1 3.363,13 DD 2,52 V7 3.363,13

D1+C1 2.066,77 D7 2.252,76

D1 1.935,73 E7 1.110,37

E1 1.296,36 DD 1,84

V0 2.811,81 DD 2,15 V4 2.811,81

D0 1.777,57 D4+C2 2.210,75

E0 1.034,24 D4 2.088,24

DD 2,05 E4 601,06

V2 2.350,87 DD 1,19 V8 2.350,87

D2+C1 2.011,18 D8 2.252,76

D2 1.880,14 E8 98,11

E2 339,68 DD 0,23

DD 0,81 V5 2.026,68

D5+C2 2.026,68

D5 1.904,18

E5 0,00

DD 0,00 V9 1.643,29

D9 1.643,29

E9 0,00

DD 0,00

N = 0 N = 1 N = 2 N = 3
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Figura 22: Resultados da Árvore de Valor da Dívida e das Ações para o cenário de 
EV/Receita=0,94 e volatilidade desalavancada 𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Cox, Ross e Rubinstein (1979) 

 

Neste cenário de EV/Receita=0,94, o valor estimado para a ação PMAM3 fica entre 

R$65,94 e R$66,31, com R$65,94 quando a volatilidade é 𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a.. O 

spread de crédito para este cenário varia de 4,65% a.a. a 4,99% a.a., com 4,65% 

para 𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a.. Similarmente, como no caso da volatilidade estimada com 

base no preço das ações, ao se comparar este cenário com o construído com 

EV/Receita=0,59, percebe-se que o modelo capta a redução do risco do cenário 

EV/Receita=0,94 por meio de spreads significativamente menores para a dívida da 

Companhia, ao mesmo tempo em que estima um valor intrínseco maior.  

  

V6 20.836,59

D6 2.252,76

E6 18.583,83

DD 1,74

V3 12.482,60

D3+C2 2.210,75

D3 2.088,24

E3 10.271,85

V1 7.477,96 DD 1,61 V7 7.477,96

D1+C1 2.066,77 D7 2.252,76

D1 1.935,73 E7 5.225,20

E1 5.411,19 DD 1,36

V0 4.479,83 DD 1,41 V4 4.479,83

D0 1.621,83 D4+C2 2.210,75

E0 2.858,00 D4 2.088,24

DD 1,25 E4 2.269,09

V2 2.683,74 DD 0,99 V8 2.683,74

D2+C1 1.729,44 D8 2.252,76

D2 1.598,39 E8 430,97

E2 954,30 DD 0,31

DD 0,69 V5 1.607,75

D5+C2 1.551,18

D5 1.428,67

E5 56,57

DD 0,07 V9 963,16

D9 963,16

E9 0,00

DD 0,00

N = 0 N = 1 N = 2 N = 3
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES FINAIS 

 

O objetivo desta dissertação foi estimar o valor fundamental de uma empresa em 

estresse financeiro utilizando a Teoria de Opções Reais. Foi realizado um estudo de 

caso da empresa Paranapanema S.A., que passou por mais um processo 

reestruturação de sua estrutura de capital em 2017 e possui um longo histórico de 

quase falências. 

Utilizou-se, para tanto, o Modelo de Merton (1974), resolvido numericamente pelo 

Modelo Binomial de Precificação de Opções de Cox, Ross e Rubinstein (1979). A 

aplicação conjunta dos dois modelos gerou duas árvores binomiais, que foram 

denominadas de Árvore de Valor da Empresa e Árvore de Valor da Dívida e das 

Ações. Ao serem resolvidas, permitiram calcular o valor presente do equity da 

companhia (E0), o valor presente da dívida da companhia (D0), a distância de 

default (DB) e o spread de crédito em relação à taxa livre de risco.  

O cenário base para a estimação desses resultados foi EV/Receita=1,29, estimado 

por meio do múltiplo de empresas comparáveis, e a volatilidade do valor dos ativos 

da Companhia sendo 𝜎𝐴=51,24% a.a., que é a média móvel de 1260 dias do  

desvio-padrão anualizado dos retornos logarítmicos diários da ação PMAM3 em 

28/12/2018. Nele, foi estimado um valor para a Paranapanema acima do valor 

negociado no mercado, em linha com a teoria de opções, dada a alta volatilidade da 

proxy do ativo da companhia. Assim, embora a empresa ofereça riscos, o modelo 

consegue precificar o elevado potencial de upside da ação. Já o spread de crédito 

calculado para este cenário, foi de 7,56% a.a.. 

A fim de verificar a sensibilidade do modelo às suas principais variáveis, foram 

construídos cenários variando a volatilidade e o múltiplo de valor EV/Receita. Ficou 

evidenciado que o valor da empresa cresce com o aumento do múltiplo de valor e 

com o aumento da volatilidade, em consonância com o referencial teórico. Em 

relação ao spread de crédito estimado, ele cresce tanto com o aumento da 

volatilidade quanto com a redução do múltiplo de valor, conforme o esperado. Além 

disso, foi possível perceber que o preço estimado da ação é mais sensível à 

variação do múltiplo EV/Receita do que à variação da volatilidade. Já em relação ao 
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spread de crédito, ambos os fatores possuem elevada elasticidade, com maior 

contribuição da volatilidade na formação do spread. 

Nos cenários analisados, também forma estimados pelo modelo valores para o caso 

no qual o EV/Receita é igual ao da Companhia em 31/12/2018, ou seja, EV/Receita 

igual 0,59. Para este cenário, o valor central (volatilidade de 𝜎𝐴=51,24% a.a.) é 

R$34,95, com spread de crédito de 15,42% a.a., refletindo a elevada percepção de 

risco embutida na precificação da Companhia e de sua dívida, evidenciando que 

parte significativa do valor da empresa é extraída dos credores. 

Complementarmente, construíram-se cenários alternativos utilizando-se outra proxy 

para volatilidade do ativo (𝜎𝐴) da empresa, a qual foi estimada a partir da volatilidade 

trimestral anualizada do Enterprise Value da Companhia e denominada de 

volatilidade desalavancada (𝜎𝐸𝑉). Em linha com o referencial teórico e com os 

cenários construídos com base na volatilidade do preço da ação, o valor estimado 

para a ação cresce com o aumento do múltiplo de valor e com o aumento da 

volatilidade. Ainda em consonância com o esperado, o spread de crédito estimado 

cresce com o aumento da volatilidade e com a redução do múltiplo de valor, também 

conforme com a teoria, porém, convergindo para o valor mínimo de 4,65% a.a. para 

os cenários nos quais o modelo estima que o risco de crédito da Companhia seja 

mínimo. 

Com a volatilidade desalavancada, testou-se o cenário de EV/Receita=0,59 e 

obteve-se que o preço da ação seria de R$25,39 (𝜎𝐸𝑉=17,90% a.a.), que, ao ser 

comparado ao preço de fechamento de R$23,80 da ação PMAM3 em 28/12/2018, 

demonstrou que o modelo proposto foi capaz de gerar valores próximos aos valores 

negociados. O spread de crédito neste cenário foi de 5,02% a.a., abaixo do valor 

calculado com o mesmo múltiplo (de 0,59) e volatilidade 𝜎𝐴=51,24% a.a.. Este 

resultado era esperado, uma vez que a volatilidade desalavancada é menor do que 

a calculada com base no preço da ação. 

Uma das contribuições desta dissertação para futuros trabalhos é a apresentação 

detalhada de como aplicar o Modelo de Merton (1974) resolvido numericamente pelo 

Modelo Binomial de Precificação de Opções de Cox, Ross e Rubinstein (1979) para 

calcular o valor presente do equity da companhia (E0), o valor presente da dívida da 
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companhia (D0), a distância de default (DB) e o spread de crédito em relação à taxa 

livre de risco. A presente modelagem pode ser aplicada tanto para empresas em 

situação de estresse financeiro quanto para empresas em situação de normalidade. 

Como ponto destaque, apontamos a modelagem da dívida da Companhia de tal 

forma que esta satisfizesse as premissas do Modelo de Merton. 

Por outro lado, o presente trabalho apresentou algumas questões que podem ser 

aprimoradas em trabalhos futuros. Na seção 4.2.3.2, são apresentadas as principais 

limitações, decorrentes, sobretudo, da ausência de disponibilização de informação 

por parte da companhia e que foram superadas por meio a assunção de premissas 

simplificadoras. Das premissas assumidas, uma representa a maior oportunidade de 

aprimoramento futuro: o fluxo de caixa de periodicidade anual. Apesar do bom ajuste 

do modelo, sugere-se que seja explorada a possibilidade de se modelar a dívida 

com menor periodicidade de fluxo de caixa (trimestral ou mensal, por exemplo), por 

entender que isso pode trazer um ganho de qualidade nas estimativas. 

Outra oportunidade estaria na modelagem das árvores binomiais em relação ao 

parâmetro N (número de períodos analisados), que, para este estudo, foi tomado 

como igual ao horizonte temporal de 3 anos. Propõe-se, também, aumentar o 

número de períodos, o que tende a aumentar a precisão do modelo. 
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APÊNDICE A - História da Paranapanema S.A. 

 

Ano Evento 

1956 
• Empresário Aloysio Ramalho Foz compra uma fazenda na cidade de 

Paranapanema, a 260 km a oeste de São Paulo capital. 

1961 
• Empresários Octávio Cavalcante Lacombre, José Carlos de Araújo e 

Aloysio Ramalho Foz fundam a Paranapanema em 15 de maio de 1961, 
concentrando suas operações em construção pesada. 

1965 
• Companhia diversifica as suas atividades com o ingresso na área de 

mineração, adquirindo a Minebra (Minérios Brasileiros, Mineração e 
Industrialização Ltda). 

1969 

• Adquire as áreas de garimpo de cassiterita de Igarapé Preto e São 
Francisco de Plínio Sebastião Xavier Benfica, depois de descobrir a 
existência de minério de estanho nessa região da Amazônia. 
Posteriormente, adquire a área de Massangana (RO).  

1971 

• Participação nas obras da Rodovia Transamazônica. 
 

• Abertura de capital e listagem na B3, que permitiu investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento de técnicas de mineração, resultando na 
constituição da Mineração Taboca S.A. (extração de cassiterita) e 
Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda. (metalurgia do estanho e ligas). 

1974 
• BNDES adquire o controle da Paranapanema, contribuindo de forma 

significativa para a continuidade das pesquisas em mineração. 

1977 • A Companhia é registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

1978 
1979 

• A mineração de cassiterita se torna o negócio principal da 
Companhia, com verticalização das operações (extração da cassiterita 
até a industrialização e comercialização do produto final - estanho 
metálico). 

 
• Concomitantemente, a divisão de construção civil é diversificada, 

ampliando seu espectro de atuação com a prestação de serviços em 
saneamento básico e afins. 

1982 
• Mineração Taboca inicia a implantação e mineração na mina Pitinga, a 

300 km de distância de Manaus (AM). 

1983 

• Companhia constitui sociedade para exploração de ouro com o então 
iniciante Eike Batista. 

 

• Conquista dois projetos importantes na área de construção civil: a fábrica 
de alumínio da Albrás, controlada pela Vale do Rio Doce, em Barbacena 
(PA), e as obras da mina do Projeto Ferro Carajás, também da Vale.  
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1994 
• Constituída a Cibrafértil – Companhia Brasileira de Fertilizantes S.A., 

com o propósito de utilizar produtivamente o ácido sulfúrico, um 
subproduto das operações da Caraíba Metais. 

1995 

• A Paranapanema passa a ser controlada por um grupo de fundos de 
pensão liderado pela PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil). Este movimento abre caminho para as aquisições da 
Caraíba Metais S.A. e da Eluma, ambas no segmento de cobre, e da 
Paraibuna, inserida no mercado de zinco. 

1996 

• O grupo de investidores lidera o processo de profissionalização da 
gestão, e a Paranapanema começa a concentrar investimentos no 
segmento de metais não ferrosos, encerrando, em 1996, as 
atividades de construção civil. 
 

• A Paranapanema passa a exercer o papel de holding sem atividade 
operacional, com nova configuração de segmentos operacionais: 
Estanho (Mineração Taboca S.A. e Mamoré Mineração e Metalurgia 
Ltda.), Cobre (Caraíba Metais S.A.), Zinco (Companhia Paraibuna de 
Metais) e Produtos de Cobre (Eluma S.A. Indústria e Comércio).  

1997 
1998 
1999 

• A Companhia sofre com a deterioração do cenário macroeconômico 
global no fim da década de 1990, e se concentra na reestruturação do 
seu endividamento em meio à crise asiática (1997), às conturbações no 
leste europeu (meados de 1998) e à desvalorização cambial de 1999.  

2002 

• No início de 2002, é concretizada a alienação integral da participação 
detida pela Paranapanema na Companhia Paraibuna de Metais, sendo 
que os recursos advindos da referida alienação são utilizados para a 
adequação da estrutura de capital da Companhia. 

2003 
2004 

• As atividades da Mamoré Mineração e Metalurgia Ltda. são paralisadas 
e, os esforços, voltados para a venda de seus equipamentos. As 
operações do segmento de estanho, por sua vez, são concentradas em 
uma filial da Mineração Taboca S.A em SP. 

2006 
2007 
2008 

• Implementado novo processo de reestruturação corporativa, 
operacional, administrativa e financeira, que prioriza o 
equacionamento do endividamento e a adequação da estrutura de 
capital da Companhia, além da listagem ao Nível 1 de Governança 
Corporativa da B3.  
 

• A reestruturação permite a liquidação de uma dívida não operacional 
com credores/acionistas, resultando em caixa líquido e uma estrutura 
de capital adequada ao seu negócio no fim de 2008. 

 

• Ainda em 2008, há a alienação dos ativos na área de mineração e 
metalurgia de estanho, com a venda da Mineração Taboca S.A. e 
subsidiária para o grupo peruano Minsur, o que contribui 
significativamente para aumentar as disponibilidades da Companhia. 
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2009 
2010 

• Mudança da sede social da Companhia de Santo André (SP) para Dias 
d’Ávila (BA). 
 

• Intenso processo de reestruturação societário, finalizado em 2010, 
incorpora as atividades da Eluma e da Caraíba à empresa, deixando de 
ser uma holding e abandonando as atividades de mineração. 

 

• Ainda em 2010, todas as ações preferenciais de emissão da 
Paranapanema são convertidas em ações ordinárias, sob o código 
PMAM3, em preparação para migração da Companhia para a listagem 
no segmento Novo Mercado da B3. 

 

• Neste mesmo ano, há Fato Relevante divulgado pela Vale S.A. (“Vale”), 
por meio do qual o mercado foi informado sobre Oferta Pública voluntária 
(“OPA”) visando à aquisição de 100% das ações ordinárias de emissão 
da Paranapanema ao preço de R$6,30 por ação ordinária, condicionando 
a eficácia da OPA à aquisição de, pelo menos, 50% mais uma ação 
ordinária. O Edital da OPA é publicado pela Vale em 02 de agosto de 
2010 e o leilão ocorre no dia 01 de setembro de 2010 às 15h na B3. 
Como resultado do leilão, a Vale não atinge as condições para a eficácia 
da oferta (aquisição de no mínimo 50% mais 1 ação com direito a voto de 
emissão da Paranapanema). 

2011 

• Após a conclusão das reestruturações financeiras, tributária e 
societária, o Conselho de Administração aprova Plano de 
Investimentos de R$702 milhões para o período de 2011 a 2013, para 
expansão da capacidade instalada e atualização tecnológica, tanto de 
cobre refinado quanto de semielaborados de cobre e suas ligas. 

2012 

• Ações da Paranapanema passam a ser negociadas no segmento 
Novo Mercado da B3, o mais alto nível de Governança Corporativo. 

 

• Com a venda da Cibrafértil, o foco da Companhia se volta para as 
atividades de fundição e refino de cobre primário e 
semimanufaturados de cobre e suas ligas, com atividades distribuídas 
em quatro unidades industriais, divididas em 2 linhas de negócios: 

 
o Unidade Cobre Primário, localizada no município de Dias d’Ávila 

(BA), atuando na fundição e refino de cobre eletrolítico sob a marca 
Caraíba e na metalurgia de semielaborados de cobre; 

 
o Unidade Produtos de Cobre, atuando na metalurgia de 

semielaborados de cobre e suas ligas em Utinga e Capuava, 
localizadas em Santo André (SP) e Serra (ES), sob a marca 
Eluma. 

2013 

• Concluída a modernização e ampliação da unidade de Cobre Primário, 
que inclui a modernização do processo de eletrólise, o que eleva a 
capacidade instalada de produção anual de cátodo de cobre de 230 mil 
toneladas para 280 mil toneladas.  
 

• Inaugurada a nova fábrica de tubos de cobre sem costura “Cast e Roll”, 
na unidade de Produtos de Cobre em Utinga, aumentando a capacidade 
anual instalada para 36 mil toneladas de tubos de cobre com paredes 
mais finas. 
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2015 

• Por maior eficiência operacional, é encerrada a operação da planta de 
Capuava, que tem seus processos produtivos transferidos para Utinga. 

 

• Inaugurada a “Trefila IV” na planta de Dias d’Ávila (BA), máquina que 
modela vergalhão para transformá-lo em fio de cobre, agregando maior 
valor ao produto final. O investimento de aproximadamente R$12 milhões 
permite à Companhia ampliar sua capacidade de produção de fios em 
60%, partindo de 50 mil para cerca de 80 mil toneladas por ano. Assim, a 
Companhia passa a ser o único produtor brasileiro não integrado de 
cobre refinado e um dos líderes de mercado do país no segmento de 
produtos de cobre, como laminados, barras, tubos, conexões e ligas de 
cobre. 

2016 

• A Companhia é fortemente atingida pela crise de crédito do Brasil, e 
divulga Fato Relevante em 31 de maio de 2016, informando a seus 
acionistas e ao mercado a contratação de assessor financeiro para 
auxiliar na reestruturação de sua estrutura de capital, liquidez e perfil de 
seu endividamento.  

2017 

• Processo de reestruturação procura readequar a estrutura de 
capital e o nível de endividamento financeiro da Companhia, 
objetivando a assegurar as condições para a plena realização do plano 
de negócios e estratégia de crescimento da Paranapanema para os 
próximos anos. 

 

• A negociação entre a Companhia e os Credores Anuentes, que 
representavam cerca de 84% das suas dívidas financeiras da 
Paranapanema, permite a prorrogação de prazos, a redução de 
taxas, a obtenção de carências de pagamentos e a conversão 
parcial de créditos em capital da Companhia. Com a reestruturação 
de 2017, a Paranapanema obtém a redução de 28% e um 
alongamento de 94% da dívida financeira, que atinge o prazo médio 
de 4,5 anos.  
 

• Além disso, a Companhia recebe aporte de R$712 milhões, por meio 
de ofertas públicas restritas de ações e de debêntures 
(obrigatoriamente conversíveis em ações). 

2019 

• Em 29 de março de 2019, a Companhia agrupa suas ações na 
proporção de 1 ação ordinária para cada 17, com o objetivo de reduzir 
a volatilidade das ações de emissão da Companhia e conferir melhor 
patamar para a cotação destas. 

Quadro 10: História da Paranapanema S.A. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Paranapanema (2014b) e Paranapanema (2019e, pp.  
65-67) 
 


