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RESUMO 

O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte 

não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação 

contratual de pagamento é denominado default na literatura internacional, o qual foi traduzido 

como descumprimento nesta obra. O risco de descumprimento é bastante significativo e pode 

aumentar rapidamente e sem qualquer aviso, podendo trazer perdas significativas para o 

negócio a médio e longo prazo. Trata-se de um risco que não se pode fazer hedge, tampouco 

estrutura-lo de forma a se livrar dele, mas pode ser mitigado se for adequadamente mensurado 

e gerenciado. Utilizando o modelo KMV para estimar a probabilidade de descumprimento das 

firmas com ações negociadas na B3, este trabalho buscou investigar a probabilidade de 

descumprimento conjunta de um grupo de firmas. Os resultados encontrados mostram que 

quando há um choque adverso que afeta a economia como um todo, a probabilidade de 

descumprimento de um setor mais concentrado (com poucas firmas participantes) é maior em 

relação a setores menos concentrados, isto é, com um maior número de firmas participantes. 

Palavras-chave: KMV, crédito, inadimplência, descumprimento, default, risco de crédito, risco 

de inadimplência, probabilidade de descumprimento, probabilidade de default, probabilidade 

de inadimplência, descumprimento conjunto, default conjunto, probabilidade de default 

conjunto, probabilidade de descumprimento conjunto 

 

 
  



ABSTRACT 

Credit risk is the risk associated with an economic loss arising from a counterparty’s failure to 

meet its contractual payment obligations. The event of not meeting with a contractual payment 

obligation is known as default. The default risk is quite significant and can increase quickly and 

with no warning, and can bring significant losses to the business in the medium and long run. 

The default risk is a risk that no one can hedge it away, nor structure it in order to get rid of it, 

but can be mitigated if it is properly measured and managed. Using the KMV model to estimate 

the probability of default of public firms, this paper investigated the probability of joint failure 

of default of a group of firms. The results show that when there is an adverse shock affecting 

the economy as a whole, the probability of default with a more concentrated economic sector 

(with few participating firms) is higher in relation to less concentrated ones, that is, with a larger 

number of participating firms. 

Keywords: KMV, credit, credit risk, default, default risk, probability of default, joint default, 

joint default probability 
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 INTRODUÇÃO 

O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte 

não cumprir com suas obrigações contratuais. A título de exemplo, o risco de crédito de uma 

carteira de empréstimos de um banco materializa-se quando um devedor deixa de pagar os juros 

ou amortização do principal do empréstimo contratado (CROWHY, 2010).  

O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento, como no exemplo 

supracitado, é denominado na literatura internacional como default, que foi traduzido nesta obra 

como “descumprimento”. A ocorrência do descumprimento é sempre custosa para o credor, e 

muitas vezes é o gatilho que dispara o início de procedimentos para recuperação de parte dos 

recursos emprestados, podendo chegar até a pedido de falência, no caso que os ativos da firma 

são liquidados e o resultado da venda dos mesmos são utilizados para pagar os credores de 

acordo a legislação pertinente. 

Embora não pareça, o risco de descumprimento é bastante significativo. Ele pode aumentar 

rapidamente e sem qualquer aviso, podendo trazer perdas significativas para o negócio a médio 

e longo prazo. Trata-se de um risco que não se pode fazer hedge e tampouco estrutura-lo de 

forma a se livrar dele. Todavia, pode ser mitigado se for adequadamente mensurado e 

gerenciado (IBIDEM). Neste sentido, dispor de ferramentas que permitam a mensuração 

adequada da probabilidade de descumprimento é fundamental para uma boa gestão do risco de 

crédito. 

Este trabalho buscou estudar a probabilidade de descumprimento das firmas com ações 

negociadas na B3 a partir do preço de suas ações, empregando a metodologia do modelo KMV, 

que é uma extensão do modelo de Merton (1974), o qual olha para o patrimônio líquido (PL) 

da firma como uma opção de compra sobre seus ativos subjacentes.  

Outros trabalhos já conduziram investigação semelhante, notadamente em publicações 

estrangeiras. No Brasil, Santos & Santos (2009) fazem uma análise crítica do modelo KMV, 

destacando sua origem, conceito, metodologia e relação com eficiência de mercado, abordando, 

por fim, as contribuições e limitações do modelo. Nesse trabalho os autores não executaram 

qualquer tipo de teste empírico para aplicação do modelo, restringindo-se apenas a uma análise 

teórica. Yamashiro (2014), em um estudo de caso sobre a empresa OGX (empresa brasileira do 
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setor de petróleo, gás e biocombustíveis), aplica o modelo KMV de forma empírica para estimar 

a probabilidade de inadimplência implícita no preço da ação. Moura (2007) faz uma 

investigação sobre os modelos de análise de crédito, discorrendo sobre análise julgamental, 

análise discriminante, Z-Score de Altman (modelo baseado em análise discriminante múltipla), 

redes neurais e o modelo estrutural KMV. Nessa investigação sobre os modelos de crédito, o 

autor opta por aplicar empiricamente o modelo KMV para simular a probabilidade de 

inadimplência sobre uma amostra de 19 clientes da mineradora da Companhia Vale do Rio 

Doce (empresa brasileira do segmento de minerais básicos), os quais, segundo a pesquisa do 

autor, compram minério de ferro e pelota com prazos variando entre 15 e 60 dias, com ou sem 

apresentação de garantias, representando uma exposição ao risco de crédito de 

aproximadamente 80% da carteira da mineradora. 

Apesar de ser um tema já bastante explorado (probabilidade de descumprimento e modelo 

KMV), na literatura estrangeira pesquisada poucos foram os trabalhos que exploraram a 

probabilidade de descumprimento conjunta entre duas ou mais firmas. Kealhofer e Bohn (1993) 

exploram o modelo KMV para estimar a PD conjunta entre duas firmas, mas propõem um 

modelo baseado em múltiplos fatores (macroeconômicos) para modelar a correlação do 

descumprimento entre duas firmas. Zhou (2001) ampara-se no arcabouço do modelo de Merton 

e propõe uma abordagem baseada num modelo de primeira passagem (first-passage-time 

model), de forma a obter uma fórmula analítica para o cálculo da correlação do descumprimento 

e da distribuição de probabilidade conjunta do descumprimento. 

A partir de uma lista de companhias com ações negociadas na B3, foram obtidos o histórico de 

preço das ações ordinárias e dos demonstrativos financeiros dos últimos 20 anos. 

Posteriormente seguiu-se um trabalho de análise de qualidade dos dados, tendo em vista 

maximizar tanto a quantidade de empresas por subsetor econômico, como a profundidade 

histórica da série de dados com melhor qualidade (dados não faltantes na série). Por último, foi 

aplicada a metodologia KMV para estimar (i) o valor e volatilidade implícitos de mercado dos 

ativos de cada firma e, (ii) estimar probabilidade de descumprimento das mesmas. Por fim, foi 

calculada a PD do subsetor econômico considerando a matriz de correlação entre os retornos 

calculados a partir do valor implícito de mercado dos ativos das empresas. 

Os resultados encontrados mostram que quando há um choque adverso que afeta a economia 

como um todo, a probabilidade de descumprimento de um setor mais concentrado (com poucas 
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firmas participantes) é maior em relação a setores menos concentrados, isto é, com um maior 

número de firmas participantes. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: a seção 2 faz uma revisão da teoria utilizada 

do desenvolvimento deste trabalho, a qual está subdividida em (i) uma revisão não exaustiva 

de metodologias para cálculo da probabilidade de descumprimento (PD) de uma firma (e de um 

grupo de firmas) e, (ii) é finalizada com a revisão do modelo EWMA (Exponential Weighted 

Moving Average, média móvel exponencialmente ponderada) para cálculo da volatilidade 

implícita. A seção 3 discorre sobre os dados e metodologia empregada nos cálculos da PD.  

A seção está desdobrada em (i) como os dados foram coletados, limpos e transformados para 

análise e, (ii) como foram feitos os cálculos para obtenção das PDs das firmas e dos respectivos 

subsetores econômicos a que pertencem. A seção 4 apresenta os resultados dos cálculos das 

PDs por subsetor econômico e por firmas. Por fim, a seção 5 traz as considerações finais do 

estudo. 
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 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 METODOLOGIAS PARA CÁLCULO DA PROBABILIDADE DE 

DESCUMPRIMENTO 

2.1.1 Modelos de taxa de risco de descumprimento 

As abordagens em taxa de risco para apreçamento de instrumentos de dívidas com risco (risky 

debt) propostas por Jarrow e Turnbull (1995), Madan e Unal (1998) e Duffie e Singleton (1999), 

constroem uma classe de modelos que permitem a possibilidade do evento de descumprimento 

num futuro imediato. Essas abordagens oferecem uma grande vantagem de produzir spreads de 

crédito bastantes realistas para maturidades de curto prazo. No entanto, carregam a 

desvantagem de carecer de uma definição estrutural formal para o evento de descumprimento. 

Como consequência, os modelos resultantes são estimados com parâmetros que carecem de 

uma interpretação estrutural, de forma que não oferece orientação alguma na presença de 

mudanças estruturais em variáveis específicas da firma. (MADAN; UNAL, 2000) 

Em um artigo publicado no ano de 2000, Madan e Unal (2000), propõem um modelo de taxa 

de risco em forma fechada (closed form). A principal premissa assumida nesse artigo é a de que 

o descumprimento é uma consequência de um evento de perda repentina (jump loss event), a 

qual estimula o valor do patrimônio liquido (equity) a zero e que requer um desembolso de 

caixa que não pode ser financiado. 

Os autores elencam as seguintes características do modelo: 

a. a probabilidade de uma perda repentina (inesperada) é capturada pelas equações de 

apreçamento “descontando” o pagamento prometido pela taxa de risco; 

b. o tratamento dado ao risco de taxa de juros permite a relação entre spread de crédito e 

taxa de juros livre de risco de descumprimento; 

c. os parâmetros do modelo possuem interpretação econômica, de forma que impactos 

decorrentes de mudanças estruturais ou de diretrizes políticas podem ser prontamente 

identificados; 
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Esses autores estabelecem um arcabouço para construção do modelo de taxa de risco de 

descumprimento, o qual considera: 

a. uma economia sem custos de transação com horizonte temporal [0, Υ]; 

b. negocia-se apenas dois tipos de títulos: títulos livres de risco de descumprimento e títulos 

com risco; 

c. os títulos livres de risco de descumprimento pagam 1 $ (unidade monetária) no prazo ', 

0 < ' < Υ, com preços no instante ) para vencimento (+ = ' − )) dado por /(), +); 

d. existe uma conta no mercado-monetário e seu valor no instante ) é dado por  

0()) = 1∫ 3(4)546
7 	

em que 9()) é a taxa de juros spot, livre de risco de descumprimento; 

e. seja :(), +) o preço no instante t de um título zero-cupom, sujeito a risco de 

descumprimento, o qual “promete” pagar 1 $ no instante T; 

f. o descumprimento ocorre aleatoriamente no instante z, ; < ', e um percentual  

write–down w é aplicado sobre o valor de face do título. O write–down é mensurado em 

termos de equivalência monetária perdida em relação ao instante T, por unidade de valor 

de face prometido, F (em outras palavras, o detentor do título recebe wF no instante T); 

g. assume-se que os preços dos ativos descontados pela conta no mercado monetário são 

martingales sob uma medida de probabilidade Q. Desta forma, o valor do título com risco 

:(), +) é definido pela seguinte representação martingale: 

:(), +)
0()) = <=> ?

1
0(') (1 − A	BCDE)F (1) 

onde BCDE é o indicador de descumprimento. Observe que essa representação possui a 

estrutura intuitiva de que o valor do título com risco pode ser visto como a diferença entre 

o valor do título livre de risco de descumprimento e a taxa de desconto pelo risco de 

descumprimento do título. É importante salientar que os autores assumiram 

independência entre o processo de taxa de juros livre de risco de descumprimento, 9()), 
e o processo de descumprimento representado por z e w. Essa premissa é crucial para 
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eliminar a necessidade de avaliar a covariância entre os termos da esperança  

na equação (1). 

h. afim de permitir a dependência entre os dois processos, usou-se o preço do título livre de 

risco de descumprimento, /(), +), como numerário (ao invés da conta no mercado-

monetário 0())) para construir uma expressão para o valor do título com risco. 

Consequentemente, seja GE a única medida martingale equivalente (forward measure), 

sob a qual ativos negociados ao preço descontado pelo preço do título livre de risco de 

descumprimento, /(), +), são martingales. Segue que: 

:(), +)
/(), +) = <=>

H ? 1
/(', 0) (1 − A	BCDE)F (2) 

i. Dado /(', 0) = 1 (preço do título livre de risco de descumprimento no vencimento), e 

indicando I(), +) como sendo a probabilidade de sobrevivência sob a medida de 

probabilidade GE, condicional a não ocorrência do evento de descumprimento prévio a 

T,  

I(), +) = GE(; > ') = <=>
H[BCKE] (3) 

j. Seja y a taxa constante de recuperação, definida como a proporção do valor de face 

prometida a ser paga aos detentores dos títulos (A = 1 − L), a equação do valor do título 

com risco pode ser expressa como: 

:(), +)
/(), +) = I(), +) + [1 − I(), +)]L (4) 

Importante observar que, ao mover da equação (2) para equação (4), assume-se que o instante 

em que ocorre o evento de descumprimento é independente da quantidade write-down. 

A equação que relaciona a probabilidade de sobrevivência, I(), +), ao processo para a taxa de 

risco de descumprimento, N()), é dada (MADAN; UNAL, 1998):  
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I(), +) = <=>
H O1P∫ Q(4)54H

6 R (5) 

Um aspecto interessante da equação (5) é que a taxa de risco de descumprimento N()) pode ser 

comparada com o processo de taxa de juros livre de risco de descumprimento, 9()). O preço 

spot de um título livre de risco de descumprimento, desconta o payoff prometido pela de taxa 

de juros livre de risco de descumprimento, por razões relacionadas ao valor do dinheiro no 

tempo. Já a equação (5), “desconta” o payoff prometido no título com risco de crédito pela taxa 

de risco de descumprimento, N()), por razões relacionadas ao risco de descumprimento. Nestas 

condições, [1 − I(), +)] pode ser interpretado como o “preço pelo risco de descumprimento”, 

para um dado patamar de perda (1 − L), o qual descontado por 9()), se obtém o preço do 

instrumento de dívida com risco, dado pela equação (4) (MADAN; UNAL, 2000). 

É importante observar que este arcabouço não define o gatilho que dispara o evento de 

descumprimento, de forma a evolução do processo de taxa de risco de descumprimento, N()), 
emprega um modelo na forma reduzida. Os autores ponderam que, embora plausível, um 

modelo na forma reduzida não oferece qualquer orientação sobre as implicações de mudanças 

nas condições econômicas (IBIDEM). 

2.1.1.1 Modelando a taxa de risco de descumprimento 

Amparado no arcabouço introduzido na sessão anterior, Madan e Unal (2000) propõem um 

modelo para ocorrência do evento de descumprimento, sob o contexto de uma firma com 

estrutura de capital simples que possui apenas um instrumento de dívida em circulação. 

As premissas assumidas por Madan e Unal (2000) para o modelo foram: 

a. em certo instante de tempo aleatório z, a firma se depara com a obrigação de pagamento 

de uma perda inesperada L; 

b. o descumprimento ocorre quando a perda inesperada, L, é maior que o patrimônio líquido 

da firma, E; 

c. do lado dos ativos, a firma possui ativos com liquidez seca, os quais possuem valor 

corrente de mercado, S, insensíveis taxa de juros. A firma também possui outros ativos 

sensíveis a taxa de juros, T(), 9); 
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d. do lado dos passivos, :̅(), 9) corresponde ao valor presente dos pagamentos prometidos, 

descontados por uma taxa de juros livre de risco (títulos do tesouro), de forma que, por 

definição, são sensíveis à taxa de juros; 

e. o patrimônio líquido da firma pode ser expresso como função dos ativos e da taxa de juros 

livre de risco de descumprimento: 

< = S()) + T(), 9) − :̅(), 9) (6) 

f. o descumprimento ocorrerá quando a perda inesperada for maior que o patrimônio líquido 

da firma, de forma que o valor dos ativos líquidos, assim como a taxa de juros afetam 

diretamente a probabilidade de descumprimento: 

V ≥ < = S()) + T(), 9) − :̅(), 9) (7) 

Formalmente, a taxa de risco N())X) é a probabilidade de ocorrência do evento de 

descumprimento no intervalo (), ) + X)): 

N())X) = Pr[; ∈ (), ) + X)) ∧ V ≥ <] = ℎ(S, 9)X) (8) 

Podemos entender esta equação como a probabilidade de surgimento de uma perda inesperada, 

condicional a probabilidade de a perda ser grande o suficiente para levar a firma ao 

descumprimento. Entretanto, a medida que o patrimônio líquido aumenta, será necessária uma 

perda inesperada ainda maior para levar a firma ao descumprimento. (MADAN; UNAL, 2000) 

Segundo esses autores, a determinação de ℎ(S, 9) será baseada na distribuição do tamanho das 

perdas condicionado ao surgimento das mesmas e do processo para taxa de surgimento dos 

eventos de perda. Assumindo que o evento de perda, antes de sua ocorrência, siga um processo 

de Poisson com taxa de chegada constante ! por unidade de tempo, e que o tamanho da perda 

possua densidade ^(V) com distribuição acumulada _(V), a função ℎ será dada por: 

ℎ(S, 9) = ! `1 −_aS + T(), 9) − :̅(), 9)bc (9) 
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Uma aproximação de primeira ordem da equação (9) em torno de patamares de referência dos 

ativos líquidos em logaritmo, log	 Sg, e taxa de juros, 9g, produz: 

ℎaS()), 9())b	~	ℎ(Sg, 9g) − !^(<g) iSg jln
S())
Sg l + (T3 − :̅3)(9()) − 9g)m (10) 

Combinando as equações (8) e (10), a taxa de risco N()) pode ser escrita como: 

N()) = ℎ(Sg, 9g) + !^(<g)<ngSg iln Sg +
1

<ngSg
(T3 − :̅3)9gm (11) 

Onde <ng é a derivada parcial do patrimônio líquido em relação aos ativos líquidos avaliados no 

ponto de referência. 

Segundo Madan e Unal (2000) a equação (11) provê um modelo estrutural simples para taxa de 

risco baseado em dois fatores: o valor dos ativos líquidos da firma e a taxa de juros livre de 

risco de descumprimento. 

2.1.2 PD para portfólios com baixa probabilidade de descumprimento 

Um dos obstáculos relacionados a estimação da probabilidade de descumprimento (PD) está 

relacionado a raridade do evento de descumprimento, sobretudo quando lidamos com 

devedores classificados nos melhores e mais elevados níveis de risco. Esses níveis de 

classificação de risco podem ficar por longos períodos (anos até) sem que se observe qualquer 

evento de descumprimento. Não obstante, ainda que se observe alguns eventos de 

descumprimento, sua taxa observada pode exibir um alto grau de volatilidade, devido ao 

relativamente baixo número de devedores existentes naquele nível de classificação de risco. 

(PLUTO; TASCHE, 2011). 

Para portfólios onde nunca se observou um evento de descumprimento (ou se observou 

pouquíssimos eventos) Pluto e Tacsche (2011) apresentam uma abordagem para estimação da 

PD. A abordagem desses autores é baseada na determinação de intervalos de confiança para 

cada nível de classificação de risco. Em suas estimativas da PD, os autores utilizaram toda 

informação quantitativa disponível, relativa ao sistema de classificação de risco e seus níveis 
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de risco (escala ordinal), assumindo a premissa de que a classificação de risco dos devedores 

está correta. 

A seguir, serão elencadas algumas situações para exemplificar a estimação da PD por meio da 

determinação de intervalos de confiança. 

2.1.2.1 Situação 1: Nenhum descumprimento 

As premissas assumidas nesta situação foram: 

Os eventos de descumprimento nas diferentes classes de risco são independentes; 

a. os devedores são distribuídos nas classes de risco nível o, 0, e p, com frequências qr, 

qs e qt . O nível de risco o corresponde a classe de risco com maior qualidade creditícia, 

ao passo que o nível de risco p corresponde a classe de risco com menor qualidade 

creditícia; 

b. nenhum descumprimento ocorreu nas classes o, 0, ou p durante o último período 

observado; 

c. é assumido que as PDs /r, /s, e /t , das classes de risco o, 0, e p, respectivamente, 

refletem qualidade creditícia decrescente, no sentido da seguinte desigualdade: 

/r ≤ /s ≤ /t  (12) 

essa desigualdade assume que a classificação de risco (ordinal) do devedor está correta, 

e, que a PD /r da classe de risco o não pode ser superior a PD /t  da classe de risco p.  

d. Como consequência da premissa anterior, a estimativa mais prudente (SIC) do valor /r é 

obtida assumindo que as probabilidades /r e /t  são iguais, isto é, /r = /s = /t; 

Com a premissa de relação de igualdade /r = /s = /t  é possível determinar o intervalo de 

confiança para /r, ao nível de confiança v. Essa região de confiança pode ser descrita como o 

conjunto de todos os valores admissíveis de /r, com a propriedade de que a probabilidade de 

não se observar qualquer evento descumprimento durante o período de observação não seja 

inferior 1 − v. Observe também, que a relação de igualdade /r = /s = /t  assume 
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implicitamente que as classes de risco A, B, e C possuem o mesmo grau de risco, de forma que 

precisaremos lidar com uma amostra homogênea de tamanho qr + qs + qt . (PLUTO; 

TASCHE, 2011) 

Com base nessas premissas, a probabilidade de não observar qualquer evento de 

descumprimento durante o período será (1 − /r)wxywzyw{. Consequentemente, é preciso 

resolver a inequação: 

1 − v ≤ (1 − /r)wxywzyw{ (13) 

em relação a /r, de modo a obter a região de confiança ao nível v para /r, como o conjunto de 

todos os valores de /r tal que: 

/r ≤ 1 − (1 − v)
|

wxywzyw{ (14) 

Seguindo o mesmo procedimento para a PD da classe de risco B, da equação (12) temos que 

que a PD /s não pode ser superior a PD /t , da classe de risco C. Consequentemente, a 

estimativa mais prudente de /s é obtida assumindo que /s = /t . Assumir essa igualdade é 

dizer implicitamente que as classes de risco B e C possuem o mesmo grau de risco, de forma 

que podem ser consideradas uma amostra homogênea de tamanho qs + qt. Isto posto, a região 

de confiança ao nível de confiança v para /s será obtido da desigualdade: 

1 − v ≤ (1 − /s)wzyw{ (15) 

A inequação (15) implica que região de confiança para /s consiste de todos os valores de /s 

que satisfaça: 

/s ≤ 1 − (1 − v)
|

wzyw{ (16) 

Para determinar a região de confiança ao nível v para a PD /t , utilizamos apenas as observações 

desta classe de risco, uma vez que pela inequação (12) não há um limite superior para /t . Desta 

forma, a região de confiança ao nível v para a PD /t  consistirá dos valores de /t  que satisfaçam 

a inequação: 
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1 − v ≤ (1 − /t)w{ (17) 

De forma equivalente, a região de confiança para /t  pode ser descrita como: 

/t ≤ 1 − (1 − v)
|
w{ (18) 

A título de ilustração, assumamos que qr = 100, qs = 400 e qt = 300. A tabela a seguir 

exibe alguns valores de nível de confiança v, com os valores máximos correspondentes /̂r de 

/r, /̂s de /s e /̂t  de /t , de forma que satisfaçam as inequações (13), (15) e (17): 

Tabela 1 – Limite superior de confiança para o estimador /̂Ä de /Ä, Å ∈ {o, 0, p}, como função 
do nível de confiança v 

Ñ 50% 75% 90% 95% 99% 99,9% 

/̂r 0,087% 0,173% 0,287% 0,374% 0,574% 0,860% 

/̂s 0,099% 0,198% 0,328% 0,427% 0,656% 0,982% 

/̂t  0,231% 0,461% 0,765% 0,994% 1,523% 2,276% 

Fonte: PLUTO, KATJA; TASCHE, DIRCH, 2011, p.78-79 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 

2.1.2.2 Situação 2: alguns eventos de descumprimento 

As premissas assumidas nesta situação foram: 

a. os eventos de descumprimento nas diferentes classes de risco são independentes; 

b. os devedores são distribuídos nas classes de risco nível o, 0, e p, com frequências 

qr = 100, qs = 400 e qt = 300, a título de ilustração; 

c. no último período, nenhum descumprimento foi observado na classe o, dois 

descumprimentos foram observados na classe 0 e um descumprimento foi observado na 

classe de risco p; 

d. da mesma forma que na situação anterior, a estimativa mais prudente para a região de 

confiança da PD /r considera que as PDs de todos os níveis de risco são iguais, o que 

permite tratar todo o portfólio como uma amostra homogênea de tamanho qr + qs + qt . 
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A probabilidade de se observar não mais que 3 descumprimentos será dado pela 

expressão: 

Ö`qr + qs + qtÅ c/rÄ (1 − /r)wxywzyw{PÄ
Ü

Äág
 (19) 

Observe que, pela expressão (19), o número de descumprimentos no portfólio segue uma 

distribuição binomial, a medida que os eventos de descumprimento sejam independentes. Como 

consequência dessa expressão, o intervalo de confiança ao nível v para /r será dado pelo 

conjunto de todos os valores de /r que satisfaçam a inequação: 

1 − v ≤Ö`qr + qs + qtÅ c/rÄ (1 − /r)wxywzyw{PÄ
Ü

Äág
 (20) 

A distribuição de cauda de uma distribuição binomial pode ser expressa em termos de uma 

distribuição beta apropriada, o que permite resolver (20) de forma analítica para /r. Desta 

forma, se à é uma variável aleatória que segue uma distribuição binomial com parâmetros de 

tamanho q e probabilidade de sucesso /, então para qualquer inteiro 0 ≤ â ≤ q, a solução 

analítica de (20) será dada por: 

Ö`qÅ c/
Ä(1 − /)wPÄ

ä

Äág
= ã[à ≤ â] = 1 − ã[å ≤ /] =

∫ )ä(1 − ))wPäP||
ç X)

Β(è, ê)  (21) 

onde å~Β(è, ê) denota variável aleatória que segue distribuição beta com parâmetros  

è = â + 1 e ê = q − â, Β(è, ê) = ∫ )ä(1 − ))wPäP||
g X) é uma constante de normalização 

para assegurar que a probabilidade total integre a 1. 

Os valores estimados /̂r. para PD /r para diferentes níveis de confiança v estão ilustrados na 

Tabela 2. Embora nenhum descumprimento tenha sido observado para a classe de risco A, os 

descumprimentos observados nas demais classes afetam o limite superior de confiança desta 

classe, de forma que devem entrar no cômputo da mesma como consequência da premissa de 

estimativa mais prudente (/r = /s = /t). (IBIDEM) 
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Para determinar o intervalo de confiança ao nível v para /s, sob a premissa de estimativa mais 

prudente, assume-se que: 

e.  /s = /t ;  

f. a premissa anterior permite tratar todo o portfólio como uma amostra homogênea de 

tamanho qs + qt . A probabilidade de se observar não mais que 3 descumprimentos será 

dado pela expressão: 

Ö`qs + qtÅ c/rÄ (1 − /r)wzyw{PÄ
Ü

Äág
 (22) 

Como consequência da expressão (23), o intervalo de confiança ao nível v para /s será dado 

pelo conjunto de todos os valores de /s que satisfaçam a inequação: 

1 − v ≤Ö`qs + qtÅ c/sÄ (1 − /s)wzyw{PÄ
Ü

Äág
 (23) 

Resolvendo analiticamente a equação (23), obtemos os valores estimados /̂s. para PD /s aos 

diferentes níveis de confiança v, ilustrados na Tabela 2. 

Determinar o intervalo de confiança ao nível v para a PD /t  consiste em aplicar o mesmo 

racional das demais classes. Vale lembrar, no entanto, que neste momento a classe de risco C 

deve ser tratada como um portfólio único. O intervalo de confiança ao nível v para /t  será dado 

pelo conjunto de todos os valores de /t  que satisfaçam a inequação: 

1 − v ≤Ö`qtÅ c /t
Ä (1 − /t)w{PÄ

|

Äág
= (1 − /t)w{ + qt/t(1 − /t)w{P| (24) 

Os valores estimados /̂s. para PD /s aos diferentes níveis de confiança v estõ ilustrados na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Limite superior de confiança para o estimador /̂Ä de /Ä, Å ∈ {o, 0, p}, como função 
do nível de confiança v 
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Ñ 50% 75% 90% 95% 99% 99,9% 

/̂r 0,459% 0,638% 0,833% 0,966% 1,250% 1,623% 

/̂s 0,524% 0,729% 0,952% 1,104% 1,428% 1,853% 

/̂t  0,559% 0,895% 1,290% 1,571% 2,192% 3,036% 

Fonte: PLUTO, KATJA; TASCHE, DIRCH, 2011, p.81-82 
Notas:  
(1) Dados trabalhados pelo autor.  
(2) Nenhum descumprimento observado para classe de risco A, dois descumprimentos 
observados para classe de risco B e um descumprimento observado para classe C 

2.1.2.3 Situação 3: eventos de descumprimento correlacionados 

Neste exemplo, Pluto e Tasche (2011) descrevem a dependência dos eventos de 

descumprimento utilizando um modelo probit de um fator. As premissas utilizadas neste 

exemplo foram: 

a. nenhum evento de descumprimento observado em todo portfólio durante período; 

b. correlação entre os ativos de 12%; 

c. princípio da estimativa mais prudente; 

Sob essas premissas, o intervalo de confiança ao nível v para /r é representado pelo conjunto 

de todos os valores admissíveis de /r que satisfaçam a desigualdade: 

1 − v ≤ ë N(L)í1 − ΦjΦ
P|a/r − îïLb
î1 − ï

lñ
wxywzyw{

XL
ó

Pó
 (25) 

onde N e Φ designam função de densidade normal padronizada e função de distribuição normal 

padronizada, respectivamente, ΦP| denota a inversa da função de distribuição normal 

padronizada, Φ, e ï é a correlação entre os ativos. O lado direito da inequação (25) corresponde 

a probabilidade de não de observar qualquer descumprimento entre as qr + qs + qt  

contrapartes com PD média /r, para um período. (IBIDEM) 

A Tabela 3 ilustra a solução numérica da inequação (25), considerando as frequências qr =
100, qs = 400 e qt = 300 para diferentes níveis de confiança v. 
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As fórmulas para estimar os limites superiores de confiança para /s e /t  são derivadas de forma 

análoga ao da inequação (25) e estão listadas a seguir: 

1 − v ≤ ë N(L)í1 −ΦjΦ
P|a/s − îïLb
î1 − ï

lñ
wzyw{

XL
ó

Pó
 (26) 

1 − v ≤ ë N(L)í1 −ΦjΦ
P|a/t − îïLb
î1 − ï

lñ
w{

XL
ó

Pó
 (27) 

as soluções numéricas das inequações (26) e (27), considerando os mesmos parâmetros 

supracitados estão ilustrados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Limite superior de confiança para o estimador /̂Ä de /Ä, Å ∈ {o, 0, p}, como função 
do nível de confiança v. Nenhum descumprimento observado. Eventos correlacionados. 

Ñ 50% 75% 90% 95% 99% 99,9% 

/̂r 0,1535% 0,4027% 0,8644% 1,3103% 2,6563% 5,2930% 

/̂s 0,1730% 0,4510% 0,9618% 1,4521% 2,9203% 5,7650% 

/̂t  0,3702% 0,9252% 1,8913% 2,7795% 5,3026% 9,8427% 

Fonte: PLUTO, KATJA; TASCHE, DIRCH, 2011, p.83 
Notas: (1) Dados trabalhados pelo autor 

A tabela a seguir compara os resultados das PDs estimadas considerando correlação entre os 

ativos (inequações (24), (25) e (26)), contra as PDs estimadas sem levar em conta a correlação. 

Observe que, ao introduzir a correlação entre ativos, o impacto é relativamente moderado entre 

os níveis de confiança mais baixos, 50% e 75%, e bastante significativo para os níveis de 

confiança a partir de 90%. Segundo Pluto e Tasche (2011), essa observação reflete o fato geral 

de que, ao introduzir uma dependência estocástica unidirecional, numa soma de variáveis 

aleatórias, implica em uma redistribuição de massa de probabilidade do centro da distribuição 

em direção aos limites inferiores e superiores. 

Tabela 4 – Variação percentual entre os resultados listados na Tabela 3 e Tabela 1 
Ñ 50% 75% 90% 95% 99% 99,9% 

Δ%	/̂r 77,2% 132,6% 200,7% 250,6% 362,8% 515,6% 

Δ%	/̂s 74,8% 127,9% 192,9% 240,0% 345,4% 487,1% 
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Ñ 50% 75% 90% 95% 99% 99,9% 

Δ%	/̂t  60,4% 100,7% 147,4% 179,7% 248,1% 332,4% 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os autores aplicam o modelo de PD com correlação, considerando o exemplo da situação 2 

supracitada, assumindo a ocorrência de 3 eventos de descumprimento no último período. 

Analogamente, o intervalo de confiança ao nível v para /r é representado pelo conjunto de 

todos os valores de /r que satisfaça a inequação: 

1 − v ≤ ë N(L)	;(L)	XL
ó

Pó
,	

;(L) =Ö`qr + qs + qtÅ c
Ü

ÄPg
	I(/r, ï, L)Äa1 − I(/r, ï, L)bwxywzyw{PÄ 

(28) 

onde a função I é definida por: 

I(/, ï, L) = ΦjΦ
P|(/) − îïL
î1 − ï

l (29) 

A tabela a seguir ilustra a solução numérica da inequação (28), considerando as frequências 

qr = 100, qs = 400 e qt = 300, para diferentes níveis de confiança v. As PDs /̂s e /̂t  foram 

obtidas fazendo as devidas modificações  

Tabela 5 – Limite superior de confiança para o estimador /̂Ä de /Ä, Å ∈ {o, 0, p}, como função 
do nível de confiança v. Eventos correlacionados. 

Ñ 50% 75% 90% 95% 99% 99,9% 

/̂r 0,72% 1,42% 2,50% 3,42% 5,88% 10,08% 

/̂s 0,81% 1,59% 2,77% 3,77% 6,43% 10,92% 

/̂t  0,84% 1,76% 3,19% 4,41% 7,68% 13,14% 

Fonte: PLUTO, KATJA; TASCHE, DIRCH, 2011, p.8 
Notas: (1) Nenhum descumprimento observado para classe de risco A, dois descumprimentos 
observados para classe de risco B e um descumprimento observado para classe C 

Os autores estendem a análise para contemplar calibragem dos modelos e estimativa das PDs 

levando em conta múltiplos períodos, temas que não serão abordados nesta obra. 



 30 

2.1.3 O Modelo KMV 

2.1.3.1 Intuição do Modelo 

O KVM é um modelo utilizado para calcular a probabilidade de descumprimento (PD) de uma 

firma. Foi implementado por uma empresa que leva o mesmo acrônimo, KMV (Kealhofer, 

McQuown, and Vasicek), a qual no ano de 2002 foi adquirida pela Moody’s e passou a se 

chamar Moody’s KMV. Os fundadores da KMV (Oldrich Vasicek e Setephen Kealhover) 

aprofundaram o arcabouço Black–Scholes–Merton para produzir um modelo de PD que ficou 

conhecido como modelo Vasicek–Kealhofer (VK). (CROSBIE, BOHN, 2003) 

Partindo de premissas simplificadoras (estrutura de capital simples e apenas uma classe de 

dívida – títulos – e capital dos sócios – patrimônio líquido), o modelo KMV tem a premissa de 

que o patrimônio líquido (PL) de uma firma pode ser encarado como uma opção de compra 

sobre os ativos subjacentes da mesma, de forma que os acionistas possuem o direito, mas não 

a obrigação, de liquidar a dívida junto aos credores e repartirem entre si os ativos 

remanescentes. Dito de outra forma, os credores são os proprietários da firma até a liquidação 

total dos passivos, tendo o PL papel análogo ao de uma opção de compra (call option) na qual 

o preço de exercício correspondente ao valor contábil do passivo. Utilizando essa natureza de 

opção de compra, o modelo KMV deriva o valor e a volatilidade dos ativos subjacentes da firma 

(doravante apenas ativos), implícitos no valor e volatilidade de mercado do PL. (IBIDEM) 

A título de exemplo, considere uma firma com uma estrutura de capital bem simples, composta 

apenas por capital dos sócios e empréstimo bancário. Suponha que essa firma foi constituída 

com um investimento inicial de R$ 20 dos sócios e outros R$ 80 obtidos de um empréstimo 

bancário. A figura a seguir ilustra o balanço patrimonial desta firma: 

Ativos Passivos 

100 
80 

20 

Figura 1 – Estrutura de capital simplificada 
Fonte: CROSBIE; BOHN, 2003, p.11 
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Assumamos que essa firma é algum tipo de fundo mútuo alavancado, na qual seus ativos são 

compostos basicamente de investimentos em ações de outras companhias. Note que essa 

premissa permite a valoração dos ativos da firma a qualquer momento, apenas observando seus 

preços de mercado. Assumamos ainda que firma será liquidada após 5 anos, ou seja, após esse 

período os ativos serão vendidos e o resultado líquido (após pagamento dos credores) será 

dividido entre os sócios. 

Suponha que se queira estimar o valor de mercado do PL a partir do valor de mercado dos ativos 

(problema reverso do que nos deparamos na prática). Ao final dos 5 anos, qual será o valor do 

PL se, por exemplo, o valor de mercado dos ativos (ações de outras firmas) for de R$ 60?  

O gráfico a seguir ilustra o valor do PL como função do valor dos ativos após 5 anos: 

 
Gráfico 1 – Valor do PL como função do valor dos ativos após 5 anos 
Fonte: CROSBIE, PETER; BOHN, JEFF, 2003, p.11 
Notas: dados trabalhados pelo autor 

Neste caso, o valor do PL da firma será zero e, portanto, sob a analogia do PL como uma opção, 

não valerá a pena exercer a opção de compra dos ativos. Entretanto, se o valor de mercado dos 

ativos após 5 anos corresponder a R$ 120, o valor do PL será de R$ 40. 

Mas e se quiséssemos estimar o valor do PL faltando 2 anos para liquidação? A curva vermelha 

do Gráfico 2 ilustra o valor do PL como função dos ativos após 3 anos do início da firma. 

Suponha que o valor de mercado dos ativos seja igual a R$ 80. Como ainda restam 2 anos até 

a liquidação da firma, ainda existe uma chance de que os ativos se valorizem neste intervalo de 

tempo, de forma que o valor da firma neste instante de tempo é maior que zero. 
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Gráfico 2 – Valor do PL como função dos ativos após 2, e, 5 anos do início da firma 
Fonte: CROSBIE, PETER; BOHN, JEFF, 2003, p.11 
Notas: dados trabalhados pelo autor 

É possível explorar a natureza do PL como uma opção e relacionar seu valor de mercado ao 

valor contábil dos passivos e, assim estimar o valor de mercado implícito dos ativos. A técnica 

consiste em resolver de forma reversa o problema ilustrado no exemplo anterior. O Gráfico 3 

ilustra essa intuição. 

 
Gráfico 3 – Valor de mercado dos ativos como função do valor do PL 
Fonte: CROSBIE, PETER; BOHN, JEFF, 2003, p.12 
Notas: (1) Dados trabalhados pelo autor 

Para estimar a PD sobre um horizonte temporal de tamanho ', o modelo KMV considera as 

seguintes variáveis, as quais estão ilustradas no Gráfico 4: 

a. o valor atual dos ativos, Sö,g; 

b. a distribuição do valor dos ativos no prazo de vencimento '; 
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c. a volatilidade do valor dos ativos no prazo de vencimento '; 

d. o valor da dívida, õ; 

e. a taxa de crescimento esperada no horizonte temporal '; 

f. o prazo de vencimento da dívida, '; 

 
Gráfico 4 – Intuição sobre como o modelo KMV estima a PD 
Fonte: CROSBIE, PETER; BOHN, JEFF, 2003, p.13 
Notas: dados trabalhados pelo autor, DD = Distância até o descumprimento,  
PD = Probabilidade de descumprimento 

No modelo KMV, o evento de inadimplência (descumprimento) da firma ocorre quando o valor 

de mercado de seus ativos é menor que o valor de suas dívidas. O modelo propõe a estimativa 

de um ponto de inadimplência, uma vez que o evento da inadimplência ocorre antes do valor 

de mercado dos ativos atingir o valor total do passivo. Este ponto, ponto de inadimplência, 

segundo os autores, situa-se entre o passivo circulante e o passivo total. 

2.1.3.2 O Modelo 

Uma vez que o valor de mercado dos ativos de uma firma não pode ser observado diretamente, 

a metodologia KMV ampara-se no modelo de Black–Scholes–Merton (BS), para descrever a 

variação do valor dos ativos na forma de um movimento browniano geométrico: 
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onde XSr , Sr e úr são, respectivamente, a variação, o valor e a volatilidade dos ativos, ùr é 

uma taxa de retorno instantâneo esperado e X;	~	N(0,1) é um processo de Wiener, onde 

N(ù, úû) denota função de distribuição normal padronizada (CROSBIE, BOHN. 2003). 

Crosbie e Bohn (2003) ressaltam que o modelo BS admite apenas dois tipos de obrigações: 

instrumento de dívida e ações. Ao denotar por õ, o valor contábil da dívida com vencimento 

em ', então o valor de mercado do PL e o valor de mercado dos ativos podem ser relacionados 

pela expressão: 

V†(Vö, t) = Vö(t)	Φ(d|) − eP§(•P¶)	D	Φ(dû) (31) 

onde, S®  é o valor de mercado do PL como função do valor dos ativos e do tempo,  

Φ(L) = |
√û™ ∫ exp ≠− CÆ

û Ø X;
∞
Pó , 9 é a taxa de juros livre de risco de descumprimento e X|, Xû 

são dados pelas expressões: 

X| =
ln	 `Srõc + `9 +

úrû2 c (' − ))
úr√'

 (32) 

Xû =
ln`Srõc + `9 −

úrû2 c (' − ))
úr√'

= X| − úr√' (33) 

Aplicando o lema de Itô na equação (31), temos que: 

XS® = j≤S®≤Sr 	ùr	Sr +
≤S®
≤) +

1
2
≤ûS®
≤Srû

	úrû	Srûl X) +
≤S®
≤Sr 	úr	Sr	X; (34) 

Vale lembrar que podemos observar o valor de mercado do PL a partir do preço da ação da 

firma. O comportamento do preço da ação pode ser modelado como um movimento browniano 

geométrico (HULL, 2018), de forma que a variação no valor do PL pode ser descrita na forma: 

XSr = ùr	Sr	X) + úr	Sr	X;	 (30) 
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XS® = ù®	S®	X) + ú®	S®	X;	 (35) 

Se compararmos os termos de volatilidade das equações (34) e (35), obtemos a relação entre a 

volatilidade do PL e a volatilidade dos ativos: 

ú®	S® =
≤S®
≤Sr 	úr	Sr (36) 

Dividindo ambos lados da equação por S®  e que da equação (31) ≥n¥≥nx
= Φ(X|), temos que: 

ú® =
Sr
S®
≤S®
≤Sr 	úr =

Sr
S® 	Φ

(X|)	úr (37) 

Resolvendo simultaneamente as equações (31) e (37) para obter Sr e úr, podemos estimar a 

probabilidade de descumprimento da firma. A probabilidade de descumprimento da firma é 

dada pela probabilidade de o valor de mercado de seus ativos ser inferior ao valor contábil de 

sua dívida, õ=, no vencimento: 

/= = PrµSr,= ≤ õ=	∂	Sr,= = Sr∑ (38) 

onde /= é a probabilidade de descumprimento no instante ) e Sr,= é o valor de mercado dos 

ativos no instante ). 

O valor de mercado dos ativos no instante ), Sr,=, dado Sr,g = Sr, segue uma distribuição  

log-normal dada por: 

Sr,= = Sr()) = Sr(0) ⋅ exp π∫ùr −
1
2 úr

ûª (' − )) + úr√)	º=Ω (39) 

onde º=	~	Φ(0, )) é um processo de Wiener, onde Φ(æ) é função de distribuição normal 

acumulada padronizada (IBIDEM).  

Aplicando logaritmo natural em ambos da equação (39) vem: 
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ln(Sr,=) = ln(Sr) + ∫ùr −
1
2úr

ûª (' − )) + úr√)	º= (40) 

o que permite reescrever a equação (38) como: 

/= = Prµ	ln(Sr,=) ≤ ln(õ=) ∂	Sr,g = Sr	∑ (41) 

A relação dada pela equação (39) descreve a evolução da trajetória do valor do ativo, Sr,g, 

conforme ilustrado pela curva azul do Gráfico 4. Combinando as equações (40) e (41) é possível 

escrever a probabilidade de descumprimento como: 

/= = Pr ?	ln(Sr,=) + ∫ùr −
úrû
2 ª + + úr√+	º ≤ ln(õ=)	F	

= Pr ?	ln(Sr,=) − ln(õ=) + ∫ùr −
úrû
2 ª + + úr√+	º ≤ 0	F	

= Pr ø	º ≤ −
ln ∫Sr,=õ= ª + `ùr −

úrû2 c +
úr√+

	¿ 

(42) 

onde + = ' − ) 

Uma vez que o modelo de BS assume que o componente aleatório de retorno da firma, º, é 

normalmente distribuída, isto é, º~Φ(0,1), então podemos definir a probabilidade de 

descumprimento em termos de uma distribuição cumulativa normal (IBIDEM): 

/= = Φí−
lnSrõ= + ∫ùr −

úrû2 ª
úr√)

ñ (43) 

Observe que a distância até o descumprimento nada mais é que número de desvios padrão que 

a firma dista do ponto de descumprimento, ou seja, sua dívida: 
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õõ =
ln Srõ= + ∫ùr −

úrû2 ª
úr√)

 (44) 

o que permite rescrever a equação (44) como: 

/= = Φ(−õõ) (45) 

2.1.4 Probabilidade de Descumprimento Conjunta 

2.1.4.1 Modelo Global KMV de Correlação 

A correlação do descumprimento mede o quão forte é a relação entre eventos de 

descumprimento entre dois devedores quaisquer. Se não há qualquer relação entre os devedores, 

então os eventos de descumprimento são independentes e a medida de correlação é igual a zero. 

Nessas condições, a probabilidade de dois devedores descumprirem uma obrigação ao mesmo 

tempo será dada pelo produto de suas PDs individuais. Entretanto, se há alguma relação entre 

os devedores, a probabilidade de ambos descumprirem ao mesmo tempo é aumentada pela 

correlação do descumprimento (KEALHOFER, BOHN, 1993). 

Kealhofer e Bohn (1993), apoiando-se na premissa do modelo KMV para o evento 

descumprimento da firma, ou seja, de que o descumprimento ocorre quando o valor de mercado 

dos ativos da firma é inferior ao valor de face de sua dívida, sugerem que a probabilidade de 

descumprimento conjunta de duas firmas quaisquer pode ser modelada pela probabilidade de 

que valor de mercado dos ativos de ambas seja inferior ao valor de face de suas respectivas 

dívidas num mesmo período de tempo. Esta probabilidade pode ser determinada tendo em mãos 

(i) os valores de mercado dos ativos das duas firmas; (ii) as volatilidades de mercado de seus 

ativos; e (iii) a correlação entre o valor de mercado de seus ativos. Em outras palavras, significa 

utilizar a metodologia KMV para obter a correlação do descumprimento a partir da correlação 

do valor de mercado dos ativos. 

Historicamente a frequência de descumprimento conjunta observada entre as empresas é 

geralmente zero, de forma que ainda não existe um procedimento satisfatório para estimar a 

correlação do descumprimento (KEALHOFER, BOHN, 1993). Contudo, no contexto da 

metodologia KMV, a probabilidade de descumprimento conjunta pode ser calculada focando 
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na relação entre valor de mercado dos ativos das firmas e seus respectivos pontos de 

descumprimento. Uma vez que a PD estimada pelo modelo KMV já embarca essa relação para 

cada firma (valor de mercado e volatilidade implícita), a peça que falta para calcular a PD 

conjunta é a correlação entre o valor de mercado dos ativos das firmas (IBIDEM). A Figura 2 

ilustra a intuição dessa ideia. 

 

Figura 2 – Exemplo de intervalos de descumprimento conjunto 
Fonte: KEALHOFFER; BOHN, 1993, p.10 

A Figura 2 ilustra os intervalos possíveis para o valor futuro de mercado dos ativos de duas 

firmas quaisquer. As linhas que se interseccionam representam o ponto de descumprimento de 

ambas (280, no caso da firma 1 e, 220 no caso da firma 2). Observe que há quatro 

possibilidades: (i) nenhuma firma descumpre, quando o valor dos ativos de ambas é maior que 

seus pontos de descumprimento (quadrante superior direito); (ii) ambas firmas descumprem, 

quando o valor dos ativos de ambas é menor ou igual aos seus pontos de descumprimento 

(quadrante inferior esquerdo); e, seguindo o mesmo raciocínio, (iii) apenas a firma 1 

descumpre; ou (iv) apenas a firma 2 descumpre. É importante destacar que as probabilidades 

dos quatro quadrantes tomados em conjunto devem somar 1. (KEALHOFER, BOHN, 1993) 



 39 

Matematicamente, a probabilidade de descumprimento conjunta, /Ä¡ , de duas firmas i e j 

quaisquer, pode ser escrita da seguinte forma: 

/Ä¡ = ¬ûa¬P|(õõÄ), ¬P|aõõ¡b, ïÄ¡b (46) 

onde ¬û(∙) é função de distribuição normal bivariada, ¬P|(∙) é a inversa da função de 

distribuição normal, õõÄ e õõ¡ são a distância até o descumprimento das firmas i e j, 

respectivamente, e, ïÄ¡  é a correlação entre os retornos dos ativos das firmas i e j. 

A correlação entre os ativos da firma pode estimada de diversas formas se considerarmos as 

firmas com ações negociadas em bolsa. Uma possível abordagem seria calcular uma série de 

tempo do valor de mercado dos ativos para cada firma e então calcular a correlação amostral 

para cada par de firmas da série (IBIDEM). Os autores ponderam, entretanto, que embora essa 

abordagem para pareça razoável em teoria, na prática é a forma menos efetiva de calcular 

correlações para modelagem de um portfólio de crédito. Uma vez que movimentos típicos no 

valor de mercado dos ativos de uma firma é guiado por fatores idiossincráticos da mesma, 

correlações amostrais refletirão movimentos inerentes ao período da amostra selecionada. Dado 

a desvantagem dessa abordagem, Kealhofer e Bohn (1993) propõem um modelo baseado em 

fatores para estimar correlação entre os ativos.  

O modelo baseado em fatores relaciona os componentes sistemáticos ou não diversificáveis da 

economia que afeta o valor dos ativos (p.e., o ciclo econômico afeta as perspectivas da maioria 

das firmas). O impacto do ciclo econômico pode diferir de uma firma para outra, mas de forma 

geral a maioria das firmas são impactadas. Desta forma, determinar a sensibilidade da variação 

no valor dos ativos de uma firma às variações num fator econômico particular fornece a base 

para estimar a correlação entre os ativos. 

A variação no valor dos ativos da firma pode ser entendida como um retorno sobre o valor dos 

ativos, ou simplesmente o retorno da firma, que pode ser decomposto em fatores compostos de 

retorno e efeitos específicos da seguinte forma: 

O 91)ƒ9qƒ	X≈	∆Å9^≈	R ≡ »
91)ƒ9qƒ	
Xƒ	∆≈)ƒ9	
…ƒ^/ƒ )ƒ

À + ø
1∆1Å)ƒ	

1 /1…í∆Å…ƒ	
X≈	∆Å9^≈

¿ 



 40 

O fator de retorno composto atua como uma aproximação para os fatores de risco sistemático 

da economia, o qual pode ser desdobrado da seguinte forma: 

»
91)ƒ9qƒ	
Xƒ	∆≈)ƒ9	
…ƒ^/ƒ )ƒ

À ≡ »
91)ƒ9qƒ
Xƒ	∆≈)ƒ9
/≈í 

À + »
91)ƒ9qƒ
Xƒ	∆≈)ƒ9
ÅqXú )9Å≈

À	

 

»
91)ƒ9qƒ
Xƒ	∆≈)ƒ9
/≈í 

À ≡ »
1∆1Å)ƒ	

1…ƒqƒ^Å…ƒ	
TŒƒœ≈Œ

À + »
1∆1Å)ƒ
∆≈)ƒ9
91TÅãƒ

À + »
1∆1Å)ƒ
∆≈)ƒ9
 1)ƒ9

À + ø
1∆1Å)ƒ

1 /1…í∆Å…ƒ
/≈í 

¿	

 

»
91)ƒ9qƒ
Xƒ	∆≈)ƒ9
ÅqXú )9Å≈

À ≡ »
1∆1Å)ƒ	

1…ƒqƒ^Å…ƒ	
TŒƒœ≈Œ

À + »
1∆1Å)ƒ
∆≈)ƒ9
91TÅãƒ

À + »
1∆1Å)ƒ
∆≈)ƒ9
 1)ƒ9

À + »
1∆1Å)ƒ

1 /1…í∆Å…ƒ
ÅqXú )9Å≈

À 

A correlação dos ativos das firmas pode ser calculada a partir de cada fator de retorno 

sistemático ou composto das mesmas. Desta maneira, relacionar o componente sistemático de 

mudanças no valor dos ativos produz uma melhor estimativa dos movimentos futuros no valor 

dos ativos (KEALHOFER, BOHN, 1993). Os autores destacam que o “Modelo Global KMV 

de Correlações” utiliza índices no tocante a indústria e país, para construir índices de fator 

composto para cada firma, dependendo do país e de sua indústria. 

Matematicamente, a seguinte relação é construída: 

Nä =ÖAä—	9—
t̅

—á|
+ÖAäÄ	9Ä

“̅

Äá|
 (47) 

onde Nä  é o índice do fator de mercado composto para a firma k, Aä—  é o peso da firma k no 

país c, 9— é o índice de retorno para o país c (estimado para firmas com ações negociadas em 

bolsa), AäÄ é o peso da firma k na indústria i, 9Ä é o índice de retorno para a indústria i, p̅ é o 

total de países e ”  ̅é o total de indústrias. 

Uma vez calculado o índice particular de cada firma, sua sensibilidade (beta) aos fatores de 

mercado refletida neste índice pode ser estimada. A relação para estimar essa sensibilidade é 

dada por: 



 41 

9ä = êäNä + ºä (48) 

onde 9ä, êä  e ºä são, respectivamente, o retorno, o beta e o componente específico de retorno 

da firma k. A expressão a seguir exemplifica o calculo da sensibilidade da firma k ao fator 

econômico global G: 

êä‘ = êä íÖAä—	ê—‘
t̅

—á|
+ÖAäÄ	êÄ‘

“̅

Äá|
ñ (49) 

As expressões vistas até este ponto permitem calcular os parâmetros necessários para estimar a 

correlação do valor dos ativos. A covariância e correlação entre os ativos da firma são 

calculados como segue: 

ú¡ä = Öê¡‘êä‘ú‘û
‘̅

‘á|
+Öê¡’êä’ú’û

’÷

’á|
+Öê¡◊êä◊ú◊û

◊̅

◊á|
+Öê¡ÄêäÄºÄû

“̅

Äá|
+Öê¡—êä—º—û

t̅

—á|
 (50) 

ï¡ä =
ú¡ä
ú¡	úä (51) 

onde ú¡ä  e ï¡ä  são a covariância e a correlação entre os ativos da a firma j e k, respectivamente, 

ú¡ é a volatilidade dos ativos da firma j, úä é a volatilidade dos ativos da firma k, I̅, ÿ÷, Ÿ̅, ”  ̅e p̅ 
indicam, respectivamente, o total de fatores econômico global, econômico regional, setor 

industrial, específico da indústria e específico do país. 

2.1.4.2 Modelo de Descumprimento de primeira-passagem 

Zhou (2001) concorda com Kealhofer e Bohn (1993) no que diz respeito a não existir um 

modelo satisfatório para a correlação do descumprimento. Em linha com esses dois últimos 

autores, Zhou (2001) elenca algumas desvantagens para estimar a correlação a partir de dados 

históricos:  
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a. no tocante a títulos de dívida (bonds), os eventos de descumprimento são raros, e não há 

disponível séries temporais suficientes para estimar a correlação do descumprimento de 

forma precisa; 

b. a abordagem por dados históricos, tal como implementada (IBIDEM), não utiliza 

informações específicas da firma, de forma que não seria possível reconhecer se a 

correlação do descumprimento entre as firmas A e B seria muito diferente da correlação 

do descumprimento entre as firmas A e C; 

c. A correlação do descumprimento varia com o tempo, de forma que eventos passados 

podem não refletir a realidade do presente. 

Zhou (2001) ampara-se no arcabouço teórico que utiliza o modelo de Merton (1974) para 

modelar o processo de descumprimento de uma firma, e propõe uma abordagem baseada num 

modelo “first-passage-time” para prover uma fórmula analítica para o cálculo da correlação do 

descumprimento e da distribuição de probabilidade conjunta do descumprimento, focando na 

probabilidade de descumprimento conjunta de várias firmas. 

Sejam õ|()) e õû()), variáveis aleatórias que descrevem a situação de descumprimento de duas 

firmas quaisquer, firma 1 e firma 2, sobre um dado horizonte de tempo t: 

õÄ,= = õÄ()) = π1, se a firma i descumpre em	)
0, caso contrário  

Assumindo independência dos eventos de descumprimento, a probabilidade de 

descumprimento conjunta será dada por: 

Praõ|,= = 1 ∩ õû,= = 1b = Praõ|,= = 1b ⋅ Praõû,= = 1b 

Entretanto, é razoável assumir que quando uma firma descumpre, a outra firma também pode 

ter uma probabilidade maior de descumprir, por razões econômicas que afetam o país, a 

indústria ou o setor econômico, de forma que as duas firmas podem ter uma correlação positiva 

de descumprimento. (ZHOU, 2001) 

Zhou (2001) define a correlação do descumprimento como: 
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Corrµõ|,=, õû,=∑ ≡
‹µõ|,= ⋅ õû,=∑ − ‹µõ|,=∑ ⋅ ‹µõû,=∑

›Varµõ|,=∑ ⋅ Varµõû,=∑
 (52) 

Uma vez que õÄ,= é uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli, temos que: 

‹µõÄ,=∑ = PraõÄ,= = 1b ,	
VaraõÄ,=b = PraõÄ,= = 1b ⋅ µ1 − PraõÄ,= = 1b∑ 

A probabilidade de descumprimento conjunta das duas firmas é dada por: 

Praõ|,= = 1 ∩ õû,= = 1b = ‹µõ|,= ⋅ õû,=∑	

= ‹µõ|,=∑ ⋅ ‹µõû,=∑ ⋅ Corrµõ|,=, õû,=∑ ⋅ ›Varµõ|,=∑ ⋅ Varµõû,=∑ 
(53) 

Já a probabilidade de quaisquer uma das firmas descumpra é dada por: 

Praõ|,= = 1 ∪ õû,= = 1b = Praõ|,= = 1b + Praõû,= = 1b −Praõ|,= = 1 ∩ õû,= = 1b	
= 	‹µõ|,=∑ + ‹µõû,=∑ − ‹µõ|,= ⋅ õû,=∑ 

(54) 

O modelo de primeira-passagem de Zhou (2001) assume que a firma descumpre quando seu 

valor atinge um limiar de descumprimento. Determinar a correlação de descumprimento entre 

duas firmas remete a calcular a probabilidade de um processo estocástico bidimensional 

ultrapassar essa fronteira. 

As premissas do modelo de Zhou (2001) são para a correlação do descumprimento são: 

a. Seja S| e Sû o valor total dos ativos da firma 1 e firma. A dinâmica dos valores S| e Sû é 

dada pelo seguinte vetor de processo estocástico: 

?X ln(S|)X ln(Sû)F = Où|ùûR X) + Ω ?
X;|
X;ûF, (55) 

onde ù| e ùû são termos constantes de desvio (drift), ;| e ;û são dois movimentos 

Brownianos independentes, e Ω é uma matriz constante 2 x 2 tal que: 
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Ω ⋅ ΩT ? ú|û ïú|úû
ïú|úû úûû

F 

O coeficiente ï ≡ Corr(X ln(S|) , X ln(Sû)) reflete a correlação entre os movimentos dos 

ativos das duas firmas. 

b. para cada firma i, existe um valor dependente do tempo, pÄ= = pÄ()), tal que a firma 

continua a operar e honrar suas obrigações enquanto SÄ= > pÄ=. Em outras palavras, o 

gatilho de descumprimento é disparado quando o valor da firma, SÄ= = SÄ()), é inferior 

ao valor limiar de descumprimento. Zhou (2001) assume que esse valor dependente do 

tempo e toma forma exponencial: pÄ= = pÄ()) = 1‚„	=‰Ä 

Zhou (2001) propõe uma solução simplificada considerando !Ä = ùÄ , cujo significado 

econômico é que tanto o valor da firma, como suas dívidas possuem a mesma taxa de 

crescimento. Denotando +Ä ≡ min¶Ág Ë)|1
P‚„=SÄ()) ≤ ‰ÄÍ como sendo a primeira vez que o valor 

da firma i atinge o limiar do descumprimento, então PraõÄ,= = 1b =Pr(+Ä ≤ )). Por meio dos 

resultados de Harrison (1990, apud ZHOU, 2001), a PD será dada por: 

PraõÄ,= = 1b = 2 ⋅ ΦÎ−
ln ∫SÄ,g‰Ä ª
úÄ√)

Ï	

= 2 ⋅ Φ∫− ÌÄ
√)ª 

(56) 

onde ÌÄ ≡ ÓÔan„,7 „⁄ b
Ú„

 é a distância padronizada do ponto de descumprimento da firma i, Φ(⋅) 
denota função de distribuição normal padronizada acumulada. 

Das equações (52), (54) e (56), para determinar a correlação do descumprimento, é preciso 

calcular a probabilidade Praõ|,= = 1 ∪ õû,= = 1b, que é a probabilidade da ocorrência de ao 

menos um descumprimento até o período t. Essa probabilidade é dada por: 
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Praõ|,= = 1 ∪ õû,= = 1b =	

1 − 29g
2√Û	) ⋅ 9

P37
Æ
Ù= ⋅ ı 1

q ⋅ sin ∫
q	Û	˜g
è ª ⋅ i”|

û`
w™
¯ y|c j

9gû
4)l + ”|û`w™¯ P|c j

9gû
4)lm

wá|,û,Ü…

 (57) 

onde ”̇ (;) é função de Bessel modificada de ordem v, e: 

è =

⎩
⎪⎨
⎪⎧ tanP| ˇ−î1 − ï

û

ï ! ,  1	ï > 0

π+ tanP| ˇ−î1 − ï
û

ï ! , …≈ ƒ	…ƒq)9á9Åƒ
	

		

˜g =

⎩
⎪⎨
⎪⎧ tanP| ˇÌûî1 − ï

û

Ì| − ïÌû ! ,  1	(⋅) > 0

π+ tanP| ˇÌûî1 − ï
û

Ì| − ïÌû ! , …≈ ƒ	…ƒq)9á9Åƒ
	

		

9g =
Ìû

sin(˜g) 

2.2 MODELO DE VOLATILIDADE EWMA 

Uma forma de capturar as características dinâmicas da volatilidade é utilizar a média móvel 

exponencialmente ponderada (EWMA, Exponentially Weighted Moving Average) dos dados 

históricos, de forma que seja dado um maior peso sobre as observações mais recentes estimação 

da volatilidade. (ZANGARI, 1996). Esse autor apresenta duas vantagens do modelo EWMA 

sobre modelo de média ponderada: 

a. A volatilidade reage de forma mais rápida a choques no mercado, uma vez que dados 

mais recentes carregam maior peso (ponderação) do que dados mais antigos; 

Seguido de um choque (uma queda ou pico de retorno, por exemplo) a volatilidade 

declina exponencialmente a medida que diminui peso (ponderação) sobre a observação 

do choque. 
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2.2.1 Variância (Volatilidade) 

Seja 9Ä,= o retorno (em logaritmo natural) e 9̅Ä a média amostral de um ativo i qualquer. As 

equações (58) e (59) a seguir exibem, respectivamente, as fórmulas para calcular a volatilidade 

(desvio padrão) ponderada uniformemente e o modelo EWMA, para um conjunto de retornos 

T qualquer: 

úÄ = $1'Öa9Ä,= − 9̅%bû
E

=á|
 (58) 

úÄ = $(1 − !)Ö!=P|a9Ä,= − 9̅Äbû
E

=á|
 (59) 

Ao comparar os dois estimadores, observe que o estimador da volatilidade baseado no modelo 

EWMA depende do parâmetro !	(0 < ! < 1), denominado fator de decaimento, o qual 

determina o peso relativo aplicado as observações, assim como a quantidade de observações 

utilizadas na estimação da volatilidade (ZANGARI, 1996). Detalhes sobre como estimar ! 

serão abordados no mais adiante nesta sessão. 

Uma característica bastante atrativa do modelo EWMA é que ele pode ser escrito de forma 

recursiva, o que o torna bastante interessante para implementação operacional. Para deriva-lo 

em sua forma recursiva é assumido a disponibilidade de uma quantidade infinita de dados. 

Assumindo que a média amostral do retorno diário de um ativo i qualquer seja igual a zero, 

podemos derivar a variância prevista para o período t + 1, dado um conjunto de dados disponível 

até o momento t, como (IBIDEM): 

úÄ,=y|	|	=û = !úÄ,=	|	=P|û + (1 − !)9Ä,=û  (60) 

úÄ,=y|	|	= = ›!úÄ,=	|	=P|û + (1 − !)9Ä,=û  (61) 
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O subscrito “t + 1 | t” é lido como “a previsão para o instante t + 1, dado as informações 

disponíveis até o instante t, inclusive” (o subscrito “t – 1” deve ser interpretado da mesma 

forma). Observe pela notação que a variância (volatilidade) dependente do tempo. A equação 

(60) é derivada da seguinte forma: 

úÄ,=y|	|	=û = (1 − !)Ö!¡9Ä,=P¡û
ó

¡ág
	

= (1 − !)a!g9Ä,=û + !|9Ä,=P|û + !û9Ä,=Pûû + !Ü9Ä,=PÜû +⋯ b	
= (1 − !)9Ä,=û + (1 − !)a!9Ä,=P|û + !û9Ä,=Pûû + !Ü9Ä,=PÜû +⋯ b	
= (1 − !)9Ä,=û + !(1 − !)a9Ä,=P|û + !|9Ä,=Pûû + !û9Ä,=PÜû +⋯ b	

= (1 − !)9Ä,=û + !(1 − !)Ö!¡P|9Ä,=P¡û
ó

¡á|
	

= !úÄ,=	|	=P|û + (1 − !)9Ä,=û  

(62) 

2.2.2 Covariância e Correlação 

Podemos utilizar a EWMA para estimar a covariância e correlação entre os retornos de dois 

ativos qualquer. Sejam 9Ä,= e 9¡,= séries de retornos de dois ativos Å ≠ 	( quaisquer. As equações 

(63) e (64) a seguir mostram, respectivamente, as fórmulas para estimar a covariância 

uniformemente ponderada e exponencialmente ponderada: 

úÄ¡û =
1
'Öa9Ä,= − 9̅Äba9¡,= − 9̅¡b

E

=á|
 (63) 

úÄ¡û = (1 − !)Ö!=P|a9Ä,= − 9̅%ba9¡,= − 9̅¡b
E

=á|
 (64) 

De forma análoga à expressão (62) para a variância, assumindo que a média amostral dos 

retornos diários 9̅Ä e 9̅¡ sejam igual a zero, podemos escrever a covariância de forma recursiva. 

Por exemplo, a previsão para a covariância entre os retornos 9Ä,= e 9¡,=	no dia seguinte ao dia t 

será dada por: 
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úÄ¡,=y|	|	=û = !úÄ¡,=	|	=P|û + (1 − !)9Ä,= ∙ 9¡,= (65) 

A equação (65) é derivada da seguinte forma: 

úÄ¡,=y|	|	=û = (1 − !)Ö!ä9Ä,=Pä ∙ 9¡,=Pä
ó

äág
	

= (1 − !)a!g9Ä,= ∙ 9¡,= + !|9Ä,=P| ∙ 9¡,=P| + !û9Ä,=Pû ∙ 9¡,=Pû +⋯ b	
= (1 − !)9Ä,= ∙ 9¡,= + (1 − !)a!9Ä,=P| ∙ 9¡,=P| + !û9Ä,=Pû ∙ 9¡,=Pû +⋯ b	
= (1 − !)9Ä,= ∙ 9¡,= + !(1 − !)a9Ä,=P| ∙ 9¡,=P| + !9Ä,=Pû ∙ 9¡,=Pû +⋯ b	
= (1 − !)9Ä,= ∙ 9¡,= + !(1 − !)a!g9Ä,=P| ∙ 9¡,=P| + !9Ä,=Pû ∙ 9¡,=Pû +⋯ b	

= (1 − !)9Ä,= ∙ 9¡,= + !(1 − !)Ö!äP|9Ä,=Pä ∙ 9¡,=Pä
ó

äá|
	

= !úÄ¡,=	|	=P|û + (1 − !)9Ä,= ∙ 9¡,= 

(66) 

Para derivar a previsão da correlação entre os ativos, Zangari (1996) considera a covariância e 

volatilidade previstas pelo modelo EWMA para os ativos correspondentes, de forma que 

correlação prevista para o dia seguinte a t, dada as informações disponíveis até t inclusive, é 

dada por: 

ïÄ¡,=y|	|	= =
úÄ¡,=y|	|	=û

úÄ,=y|	|	= 	ú¡,=y|	|	= 
(67) 

2.2.3 Previsão para Períodos Maiores que 1 Dia 

Até este ponto, as fórmulas apresentadas nesta seção foram definidas para prever a variância 

(volatilidade) e covariância (correlação) para 1 dia (útil). No entanto, na maioria das vezes 

estamos interessados em previsões para horizontes de tempo superiores a 1 dia. As fórmulas a 

seguir permitem calcular a variância (volatilidade) e covariância (correlação), respectivamente, 

para um horizonte de ' períodos de tempo (isto é, sobre ' dias): 

úÄ,=yE	|	=û = 'úÄ=y|	|	=û  (68) 
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úÄ,=yE	|	= = √'úÄ,=y|	|	= (69) 

úÄ¡,=yE	|	=û = 'úÄ¡,=y|	|	=û  (70) 

ïÄ¡,=yE	|	= =
'úÄ¡,=y|	|	=û

√'úÄ,=y|	|	= ⋅ √'ú¡,=y|	|	=
= ïÄ¡,=y|	|	= (71) 

Importante observar que as equações (69) e (70) implicam que a correlação prevista será a 

mesma independentemente do horizonte temporal. 

2.2.4 Fator de Decaimento ! 

A volatilidade projetada baseada no modelo EWMA requer a escolha apropriada do fator de 

decaimento l que, além de determinar a ponderação de cada observação histórica na projeção 

da volatilidade, também determina o número de observações utilizadas no cálculo. (IBIDEM) 

O número de observações utilizados para calcular a projeção da variância (volatilidade) e 

covariância (correlação) é dado pela série: 

Ωó = (1 − !)Ö!=
ó

=á
 (72) 

igualando Ωó a um patamar de tolerância, Υ) ∈ (0,1) , é possível resolver a equação para um 

valor ‰, que é o número de observações dos dados utilizadas pelo EWMA: 

(1 − !)Ö !=
ó

=á
= Υ) 	

(1 − !) ⋅ (! + !y| + !yû +⋯ ) = Υ)	
µ(! + !y| + !yû +⋯ ) − !a(! + !y| + !yû +⋯ )b∑ = Υ) 	

! + !y|!yû +⋯− !y| − !yû −⋯ = Υ) 	
! = Υ)  

(73) 
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aplicando logaritmo natural em ambos os lados da equação (73), obtemos a fórmula para 

determinar ‰: 

ln ! = lnΥ) 	

‰ = lnΥ)
ln !  

(74) 

A Tabela 6 a seguir ilustra a relação entre o patamar de tolerância, o fator de decaimento e a 

quantidade efetiva de dados requerida pelo modelo EWMA. 

Observe, por exemplo, que ao determinar um patamar de tolerância igual a 1% e um fator de 

decaimento ! = 0,97, o modelo EWMA utilizará aproximadamente 151 dias de dados 

históricos para calcular o valor previsto da volatilidade/correlação. 

Tabela 6 – Número de observações históricas utilizadas pelo modelo EWMA 

Fator de 
Decaimento 

Número de dias dos dados históricos ao patamar de tolerância 

0,001% 0,01% 0,1% 1% 

0,85 71 57 43 28 

0,86 76 61 46 31 

0,87 83 66 50 33 

0,88 90 72 54 36 

0,89 99 79 59 40 

0,90 109 87 66 44 

0,91 122 98 73 49 

0,92 138 110 83 55 

0,93 159 127 95 63 

0,94 186 149 112 74 

0,95 224 180 135 90 

0,96 282 226 169 113 

0,97 378 302 227 151 

0,98 570 456 342 228 

0,99 1146 916 687 458 

Fonte: ZANGARI, 1996, p. 94 

O Gráfico 5 ilustra a relação entre o número de observações requeridas pelo modelo EWMA 

como função do fator de decaimento !, considerando um patamar de tolerância, Υ) , igual a 1%. 
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Gráfico 5 – Relação entre o número de observações históricas e o fator de 
decaimento 
Fonte: ZANGARI, 1996, p. 95 
Nota: dados trabalhados pelo autor 

Para uma perspectiva diferente sobre a relação entre o número de observações históricas 

utilizadas pelo modelo EWMA e diferentes valores para o fator de decaimento, o Gráfico 6 

ilustra o peso dado a cada observação da série para diferentes fatores de decaimento, 

considerando uma janela temporal de tamanho ' = 100 dias. 

 
Gráfico 6 – Relação entre o peso dado a cada observação histórica no tempo 
Fonte: ZANGARI, 1996, p. 95 
Nota: dados trabalhados pelo autor 

Observe que, embora um fator de decaimento ! = 0,97 dê mais peso às observações mais 

recentes da série do que um fator de decaimento ! = 0,99 (7 vezes mais quando ) = 0), o peso 
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associado ao fator de decaimento ! = 0,93 é menor do que o peso associado ao fator de 

decaimento ! = 0,99 após ) = 40. Em outras palavras, quanto mais próximo de 1 estiver o 

fator de decaimento, menos sensível o modelo EWMA será aos dados mais recentes. (IBIDEM) 
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 DADOS E METODOLOGIA 

3.1 DADOS 

Para estimar a probabilidade de descumprimento (PD) das empresas e setores selecionados, é 

necessário dispor de dados históricos do preço das ações, quantidade de ações ordinárias e 

dados dos valores de saldo do passivo circulante e não circulante de cada empresa. 

O ponto de partida para obtenção dos dados foi selecionar as empresas com ações negociadas 

na B3, BRASIL BOLSA BALCÃO, empresa brasileira de infraestrutura de mercado financeiro, 

a qual tem como atividade: 

criação e administração de sistemas de negociação, compensação, liquidação, 
depósito e registro para todas as principais classes de ativos, desde ações e títulos de 
renda fixa corporativa até derivativos de moedas, operações estruturadas e taxas de 
juro e de commodities. (B3, [201?]) 

No sítio da B3 é possível obter um arquivo do tipo planilha eletrônica para o software Excel, a 

qual contém a lista de empresas e fundos negociados nesta empresa. Nesta lista, as empresas já 

estão agrupadas em setor e subsetor econômico, seguindo metodologia própria da B3. A Tabela 

7 resume a quantidade de empresas por setor e subsetor econômico do referido arquivo, 

desdobradas por segmento de listagem B3, os quais foram agrupados nos seguintes rótulos: 

a. Ações: empresas com segmento de listagem “M2 – Bovespa Mais - Nível 2”, “MA – 

Bovespa Mais”, “MB – Balcão Organizado Tradicional”, “N1 – Nível 1 de Governança 

Corporativa”, “N2 – Nível 2 de Governança Corporativa” e “NM – Novo Mercado”; 

b. BDRs: empresas com segmento de listagem B3 “DR3 – BDR Nível 3” e “DRN – BDR 

Não Patrocinado”; 

c. Não listado: empresas sem segmento de listagem planilha supracitada. 

Tabela 7 – Quantidade de empresas por setor e subsetor econômico B3, desdobradas pelos 
rótulos de segmento de listagem agrupado 

Setor Econômico Subsetor Não 
listado BDRs (1) Ações (1) 

Bens Industriais 
Comércio 2 0 0 

Construção e Engenharia 5 0 3 
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Setor Econômico Subsetor Não 
listado BDRs (1) Ações (1) 

Equipamentos Elétricos 0 1 0 

Máquinas e Equipamentos 7 1 5 

Material de Transporte 3 4 5 

Serviços Diversos 1 0 5 

Transporte 13 6 17 

Bens Industriais Subtotal 31 12 35 

Consumo Cíclico 

Automóveis e Motocicletas 1 3 2 

Comércio 2 11 10 

Construção Civil 2 0 17 

Diversos 1 0 12 

Hoteis e Restaurantes 1 2 2 

Mídia 1 4 1 

Tecidos, Vestuário e Calçados 11 1 7 

Utilidades Domésticas 3 1 1 

Viagens e Lazer 4 0 3 

Consumo Cíclico Subtotal 26 22 55 

Consumo não Cíclico 

Agropecuária 1 0 4 

Alimentos Processados 6 3 8 

Bebidas 1 3 0 

Comércio e Distribuição  2 2 

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza 1 5 1 

Consumo não Cíclico Subtotal 9 13 15 

Financeiro e Outros 

Exploração de Imóveis 5 1 12 

Fundos 165 0 32 

Holdings Diversificadas 5 6 2 

Intermediários Financeiros 19 9 10 

Outros 7 0 17 

Outros Títulos 0 0 3 

Previdência e Seguros 2 3 6 

Securitizadoras de Recebíveis 13 0 3 

Serviços Financeiros Diversos 2 10 4 

Financeiro e Outros Subtotal 218 29 89 

Materiais Básicos 

Embalagens 1 0 0 

Madeira e Papel 3 0 5 

Materiais Diversos 1 0 1 

Mineração 0 1 4 
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Setor Econômico Subsetor Não 
listado BDRs (1) Ações (1) 

Químicos 4 3 3 

Siderurgia e Metalurgia 5 2 5 

Materiais Básicos Subtotal 14 6 18 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis Petróleo, Gás e Biocombustíveis 2 11 9 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis Subtotal 2 11 9 

Saúde 

Análises e Diagnósticos 3 2 7 

Comércio e Distribuição 1 1 4 

Equipamentos 1 0 0 

Medicamentos e Outros Produtos 2 13 3 

Saúde Subtotal 7 16 14 

Tecnologia da Informação 
Computadores e Equipamentos 1 7 1 

Programas e Serviços 0 10 5 

Tecnologia da Informação Subtotal 1 17 6 

Telecomunicações Telecomunicações 3 3 2 

Telecomunicações Subtotal 3 3 2 

Utilidade Pública 

Água e Saneamento 2 0 4 

Energia Elétrica 28 1 29 

Gás 2 0 0 

Utilidade Pública Subtotal 32 1 33 

Total Geral 343 130 276 

Fonte: B3; 2018 
Nota: (1) Dados trabalhados pelo autor 

A busca pelos dados para o estudo considerou as 276 empresas sob o rótulo de segmento de 

listagem agrupado como “Ações”, ou seja, empresas com ações negociadas na B3. A Tabela 8 

lista os dados, fonte de obtenção, frequência e período histórico: 

Tabela 8 – Fontes de dados e suas características 
Dado Fonte Frequência Período 

Preço da ação ECONOMATICA (1) Diária 02/jan/1998 a 21/set/2018 

Saldo total do Passivo Circulante (2) ECONOMATICA (1) Trimestral mar/1998 a jun/2018 

Saldo total do Passivo não Circulante (2) ECONOMÁTICA (1) Trimestral mar/1998 a jun/2018 

Quantidade de ações ordinárias ECONOMÁTICA (1) Trimestral mar/1998 a jun/2018 

Meta da taxa SELIC (3) ECONOMÁTICA (1) Dária 02/jan/1998 a 21/set/2018 

Fonte: elaborado pelo autor 
Notas:  
(1) empresa privada que oferece plataforma de informações financeiras 



 56 

(2) saldos obtidos do Balanço Patrimonial Consolidado, novo formato (Lei no 11.941/2009) 
(3) SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

Após a coleta inicial dos dados foi realizada uma análise da qualidade sobre os mesmos, de 

forma a identificar valores faltantes nas séries. A Tabela 9 resume as métricas de qualidade que 

foram analisadas: 

Tabela 9 – Dados e métricas para análise de qualidade 
Dado Análise de qualidade 

Preço da ação Quantidade de pregões no mês com (sem) preço de fechamento 

Passivo Circulante Quantidade de trimestres com (sem) saldo do passivo circulante 

Passivo não Circulante Quantidade de trimestres com (sem) saldo do passivo não circulante 

Quantidade de Ações Quantidade de trimestres com (sem) quantidade de ações ordinárias 

Fonte: elaborado pelo autor 

Dispondo das estatísticas de qualidade, o próximo passo foi decidir (1) a data de corte para o 

início das séries e, (2) quais empresas deixar de fora do estudo. A decisão foi pautada tendo em 

vista a os seguintes critérios (cumulativamente) em relação às séries de dados: 

a. quantidade de valores não faltantes maximiza o número de empresas por subsetor; 

b. é possível iniciar a série numa referência comum a todas empresas; 

c. desprezar empresas cujas séries possuam muitos valores faltantes; 

O critério “a” visa dar relevância para a análise do subsetor econômico. Os critérios “b” e “c” 

são para viabilizar análise de correlação entre as empresas. 

A Figura 3 ilustra essa ideia, trazendo a “quantidade de pregões com preços disponíveis” 

comparada com a “quantidade de pregões com preços indisponíveis”. Ambas são medidas 

agregadas por mês, do o subsetor econômico “Alimentos Processados”.  
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Figura 3 – Quantidade de pregões com preços disponíveis (indisponíveis) por mês 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Intuitivamente, se considerarmos que um mês típico sem feriados possua pelo menos 21 dias 

úteis, é possível observar na Figura 3 que: 

a. metade das empresas iniciam a série de preços em meados do ano de 2007; 

b. entre os anos de 1998 e 2006 a quantidade de preços faltantes na série da empresa  

BRF SA supera a quantidade de preços; 

c. a partir do ano de 2008 (linha vertical azul), 7 das 8 empresas possuem, no máximo, 3 

pregões por mês com preços faltantes na série; 

d. a empresa BIOSEV tem a série de preços iniciada em meados de 2013, e, desde então há 

uma mescla de meses com muitos pregões com e sem disponibilidade de preços; 

e. todas as empresas, exceto BIOSEV e CAMIL, podem iniciar a série de preços no ano de 

2008, maximizando assim a quantidade de pregões com preços disponíveis; 

Neste exemplo particular do subsetor “Alimentos Processados”, considerando os critérios 

supracitados para data de corte para início da série e seleção de empresas, ficariam de fora da 

análise as empresas BIOSEV e CAMIL, e a série de dados teria início em 02/01/2008. 

O último passo, em termos de qualidade dos dados antes de estimar os parâmetros consistiu em 

tratar os valores faltantes nas séries. Há diversas técnicas para abordar esse tipo de problema, 

no entanto, o autor preferiu por tratar os dados faltantes da seguinte forma: 

Tabela 10 – Abordagem para Tratamento de Dado Faltante 
Dado Faltante Abordagem 

Preço da ação em t Atribuir preço disponível imediatamente anterior a t da série 

Passivo Circulante em t Atribuir saldo disponível imediatamente anterior a t da série 

Passivo não Circulante em t Atribuir saldo disponível imediatamente anterior a t da série 

Quantidade de ações em t Atribuir quantidade disponível imediatamente anterior a t da série 

Fonte: elaborado pelo autor 
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3.2 METODOLOGIA 

O objetivo deste trabalho é utilizar a metodologia KMV para estimar a probabilidade de 

descumprimento (PD) das firmas de um subsetor econômico e, a partir das PDs individuais de 

cada firma estimar a probabilidade de descumprimento do subsetor econômico como um todo. 

Dentre as metodologias descritas na revisão teórica para estimar a PD a metodologia KMV 

oferece maiores vantagens sobre as outras, sobretudo quando consideramos a possibilidade do 

uso de dados de domínio público, tais como o preço das ações e as informações dos 

Demonstrativos Financeiros, por exemplo. Além disso, a implementação prática do KMV é 

relativamente simples se levarmos em conta a disponibilidade de softwares gratuitos com suas 

imensas bibliotecas de código aberto para matemática e estatística, como por exemplo, R. 

Este trabalho implementou o modelo KMV utilizando o software R-Studio para estimar as PDs 

e os demais parâmetros de cada firma e subsetor econômico. Referências para pacotes e funções 

utilizadas na estimação de um parâmetro, assim como referencial teórico das mesmas, serão 

dadas de forma pontual e oportuna ao longo desta seção. 

3.2.1 Probabilidade de Descumprimento da Firma 

Como visto na revisão teórica, estimar a PD por meio do modelo KMV requer a utilização dos 

seguintes parâmetros: 

a. Valor de mercado e volatilidade do patrimônio líquido; 

b. Dívida da firma e seu prazo de vencimento; 

c. Taxa de juros livre do risco de descumprimento; 

d. Valor e volatilidade implícita dos ativos subjacentes; 

Esta seção explica em detalhes como esses parâmetros foram estimados ou obtidos. 

3.2.1.1 Valor de Mercado do Patrimônio líquido (PL) 

O valor de mercado do PL de cada firma foi calculado a partir das séries de preços e quantidades 

de ações ordinárias da mesma. Sejam ãÄ,= e GÄ,=, respectivamente, o preço de fechamento e a 
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quantidade de ações ordinárias da firma i no instante t, onde t corresponde a 1 dia útil. O valor 

de mercado, S®	Ä,=, do PL para a firma i no instante t será dado por: 

S®	Ä,= = ãÄ,= ⋅ GÄ,= (75) 

3.2.1.2 Volatilidade do Patrimônio Líquido 

A volatilidade do PL, ú®, foi estimada a partir da volatilidade implícita no retorno da ação da 

firma. Seja ãÄ,= o preço de fechamento da ação da firma i na data t. O retorno da firma, ÿÄ,=, 
entre os dias t e t-1 é dado por: 

ÿÄ,= =
ãÄ,= − ãÄ,=P|
ãÄ,=P| = ãÄ,=

ãÄ,=P| − 1 ⇒ 1 + ÿÄ,= =
ãÄ,=
ãÄ,=P| (76) 

aplicando o logaritmo natural em ambos os lados da equação (76) à direita, vem: 

9Ä,= = lna1 + ÿÄ,=b	

= ln j ãÄ,=
ãÄ,=P|l	

= lnaãÄ,=b − lnaãÄ,=P|b	
= /Ä,= − /Ä,=P| 

(77) 

A partir da série de log-retornos 9=, a volatilidade prevista para o dia seguinte foi estimada 

aplicando o modelo EWMA em sua forma recursiva, conforme equação (61): 

ú®	Ä,=y|	|	= = ›!ú®	Ä,=	|	=P|û + (1 − !)9Ä,=û  

É importante destacar algumas premissas assumidas para estimação da volatilidade neste 

trabalho: 

a. o fator de decaimento l foi escolhido como sendo igual a 94%, em linha com o 

recomendado em Zangari (1996) para uma série diária; 
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b. observe que, na equação (61), a volatilidade prevista para o dia seguinte, úÄ,=y|	|	=, 
depende da variância do dia anterior, úÄ,=	|	=P|û . Surge então a questão de qual é a variância 

inicial da série? Neste trabalho, a variância inicial foi estimada pela fórmula da variância 

igualmente ponderada, considerando as 20 observações iniciais da série de log-retornos, 

ou seja: 

ú®	Ä,=	á	û|	|	=á	ûg = $ 1
20Öa9Ä,= − 9̅%bû

ûg

=á|
 

c. a volatilidade prevista para períodos maiores que um dia, T, foi calculada aplicando a 

equação (69) do modelo EWMA: 

ú®	Ä,=yE	|	= = √'ú®	Ä,=y|	|	= 

3.2.1.3 Dívida da firma 

O valor da dívida de cada firma foi calculado a partir das séries do Passivo Circulante e Passivo 

não Circulante, publicados no demonstrativo financeiro Balanço Patrimonial das mesmas. Por 

se tratar de séries trimestrais, foi assumida a premissa de que a dívida permaneceu constante 

em relação as séries diárias de mesmo intervalo trimestral.  

Em linha com as descobertas de Crosbie e Bohn (2003) em relação ao ponto de descumprimento 

de uma firma, “o ponto de descumprimento repousa sobre algum lugar entre a dívida de curto 

prazo e a dívida de longo prazo” (IBIDEM), este trabalho assumiu que a dívida da firma, para 

efeitos de estimação da PD, corresponde ao Passivo Circulante mais metade do Passivo não 

Circulante. 

Seja ãÄ,-(—) e ãÄ,-(—̅), respectivamente, o Passivo Circulante e o Passivo não Circulante da firma i, 

publicadas na data q (trimestre). A dívida da firma i na data t, õÄ,=, será dada por: 

õÄ,= = jãÄ,-t + ãÄ,-
t.

2
l , ∀) ∈ {	)	|	0 − 1 < ) ≤ 0} (78) 
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3.2.1.4 Prazo de Vencimento da Dívida 

O Balanço Patrimonial de uma firma desdobra suas obrigações entre Passivo Circulante e 

Passivo não Circulante, que por sua vez são desdobrados novamente em contas contábeis mais 

analíticas, seguindo algum normativo contábil do país para publicação de informativos 

financeiros. Decorre que, de forma geral, as firmas possuem uma estrutura de passivo bastante 

complexa, e, por mais detalhado que o Balanço Patrimonial possa ser, não temos acesso a 

informações completas sobre os prazos de vencimento de seus passivos (YUQIAN, 2008). 

Desta forma, como premissa simplificadora, este trabalho assumiu que as dívidas das firmas 

vencem no prazo + = ' − ) = 1 ano. 

3.2.1.5 Taxa de Juros Livre do Risco de Descumprimento 

A taxa de juros livre do risco de descumprimento, 9=, foi assumida pela meta anual da taxa 

SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), de forma que: 

9= = Å◊®)“t,= (79) 

A taxa SELIC é o principal instrumento de política monetária do Banco Central do Brasil para 

controle de inflação, a qual influencia todas as demais taxas de juros do Brasil, como taxas de 

juros para empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras (BCB, 201?). 

3.2.1.6 Valor e Volatilidade Implícitos dos Ativos da Firma 

De posse dos parâmetros S®	Ä,=, ú®	Ä,E	|	=, õÄ,=, 9= e +, onde: 

ú®	Ä,E	|	= = ú®	Ä,=yEP=	|	= = ú®	Ä,=y1	|	= = √'ú®	Ä,=y|	|	= = √252ú®	Ä,=y|	|	= (80) 

podemos estimar o valor implícito, Sr	Ä,=, e volatilidade implícita, úr	Ä,=, dos ativos da firma para 

cada instante t, resolvendo simultaneamente as equações (31) e (37), modificadas na forma: 

3
∆(Sr) 	= Sr ⋅ Φ(X|) − 1P3⋅1 ⋅ õ ⋅ Φ(Xû) − S®
∆(úr) 	=

Sr
S® 	Φ

(X|)	úr − ú®  (81) 
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A solução para o sistema não linear foi encontrada numericamente por meio do software  

R-Studio, utilizando a função “nleqslv” do pacote homônimo, a qual implementa os métodos: 

a. método da secante de Broyden: no qual as matrizes de derivadas são atualizadas a cada 

iteração principal utilizando a atualização de posto-1 de Broyden (HASSELMAN, 2018); 

b. método completo de Newton: no qual a matriz Jacobiana de derivadas é recalculada a 

cada iteração (IBIDEM). 

“Both methods utilize global strategies such as line search or trust region methods 
whenever the standard Newton/Broyden step does not lead to a point closer to a root 
of the equation system. Both methods can also be used without a norm reducing global 
strategy. Line search may be either cubic, quadratic or geometric. The trust region 
methods are either the double dogleg method, the Powell single dogleg method or a 
Levenberg-Marquardt type method”. (HASSELMAN, 2018, p .2). 

3.2.1.7 Distância até o Descumprimento 

Uma vez obtido o valor e volatilidade implícita dos ativos da firma, Sr	Ä,= e úr	Ä,=, juntamente 

com os demais parâmetros estimados, S®	Ä,=, ú®	Ä,E	|	=, õÄ,= e +, podemos substituir esses valores 

na equação (44), assumindo que a taxa de retorno instantânea sobre os ativos da firma, ùr	Ä,=, é 

igual a meta anual da taxa SELIC, para obter a distância até o descumprimento (DD) da firma: 

õõÄ,= =
ln∫Sr	Ä,=õÄ,= ª + jùr	Ä,= −

úr	Ä,=û

2 l
úr	Ä,=√+

=
ln ∫Sr	Ä,=õÄ,= ª + j9= −

úr	Ä,=û

2 l
úr	Ä,=√+

 

3.2.1.8 Probabilidade de Descumprimento da Firma 

Conforme abordado na revisão teórica, a PD da firma é a probabilidade de que o componente 

aleatório de retorno dos ativos da firma, ºÄ~Φ(0,1), seja menor ou igual à distância até o 

descumprimento da mesma, õõÄ,=. Reescrevendo as equações (42), (43), (44) e (45), temos que 

a PD da firma i, no instante t, é dada por: 

/Ä,= = Pr ø	ºÄ ≤ −
ln ∫Sr	Ä,=õÄ,= ª +

∫ùr −
úr	Ä,=û

2 ª +
úr	Ä,= ⋅ √+

	¿ = Pr[	ºÄ ≤ −õõÄ,=	]	

= Φa−õõÄ,=b 
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3.2.2 Probabilidade de Descumprimento do Subsetor Econômico 

Em linha com Kealhofer e Bohn (1993) sobre a probabilidade de descumprimento conjunta, 

este trabalho assumiu a premissa de que o evento de descumprimento de um subsetor 

econômico qualquer, ocorre quando o valor de mercado dos ativos das firmas que o compõe é 

inferior ao valor de face de suas respectivas dívidas, no mesmo período de tempo. 

Seja /ä,=, a probabilidade de descumprimento de um subsetor econômico k qualquer, composto 

apenas por uma única firma, e, seja L| = õõ|,=, a distância até o descumprimento desta firma 

no instante de tempo t. Neste caso, a probabilidade de descumprimento do subsetor econômico 

será dada pela probabilidade de descumprimento da firma conforme metodologia abordada no 

tópico anterior: 

/ä,= = Praº| ≤ −L|,=b = Φ(−L|) (82) 

Supondo agora que o subsetor econômico seja composto por apenas duas firmas, firmas 1 e 2, 

a probabilidade de descumprimento do subsetor econômico será dada pela probabilidade de 

descumprimento conjunta de ambas firmas, no mesmo instante de tempo t: 

/ä,= = Praº| ≤ −L|,=, ºû ≤ −Lû,=b = Φûa−L|,−Lû;ï|û,=b (83) 

onde LÄ,= = õõÄ,= é a distância até o descumprimento da firma i no instante de tempo t, Φû(⋅) 
denota função de distribuição normal bivariada acumulada padronizada e ï|û é um parâmetro 

de correlação de descumprimento entre as duas firmas. Note que agora é preciso calcular a 

correlação do descumprimento, ï|û, entre as duas firmas. 

O caso mais realista, entretanto, é que um subsetor econômico é composto por n firmas. Desta 

forma, para modelar a probabilidade de descumprimento do subsetor econômico, foi assumida 

a premissa simplificadora de que a PD do subsetor siga uma distribuição normal multivariada 

das distâncias até o descumprimento de cada firma do subsetor. 

Antes de detalhar o modelo da PD do subsetor econômico, cabe uma breve revisão teórica da 

distribuição normal multivariada. 
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3.2.2.1 Distribuição Normal Multivariada 

Um vetor aleatório p-dimensional X• = µà|,⋯ , àç∑ assume distribuição normal multivariada, 

denotado por X~Φç(6,7), com média 6 ∈ ℝ9 e matriz de covariância 7 ∈ :yyç , se sua função 

de densidade de probabilidade conjunta puder ser escrita na forma (CHATFIELD; COLLINS, 

1980): 

∆(;; 6,7) = 1
(2Û)ç û⁄ |7|| û⁄ ⋅ exp π−12 (;− 6)

T7P|(;− 6)Ω (84) 

onde 6 = µù|,⋯ , ùç∑• é um vetor que representa o valor esperado do vetor aleatório X,  

:yyç = {o ∈ ℝç×ç ∶ o = o•,			æ•oæ > 0	∀	æ ∈ ℝç ∶ æ ≠ 0}, de forma que 7 é uma matriz 

simétrica positiva definida (DO, 2008) que representa a covariância do vetor aleatório X, e |	∙	| 
denota o determinante de uma matriz. A função de densidade de probabilidade conjunta satisfaz 

a (CHATFIELD; COLLINS, 1980): 

a.  ∆(æ) ≥ 0,∀	æ; 

b.  
1

(2Û)ç û⁄ |7|| û⁄ ⋅ ë ë ⋯
ó

Pó

ó

Pó
ë exp π−12 (;− 6)

T7P|(; − 6)Ω
ó

Pó
Xæ|Xæû⋯Xæç = 1 

3.2.2.2 Modelo da PD para o Subsetor Econômico 

Seja > = µL|,¶, Lû,¶,⋯ , Lw,=∑• um vetor da distância até o descumprimento no instante t, das n 

firmas que compõem um subsetor econômico k qualquer, calculadas conforme seção 3.2.1.6.  

A probabilidade de descumprimento do subsetor, no instante de tempo t, será dada por: 

/ä,= = Praº| ≤ L|,=, ºû ≤ Lû,=,⋯ , ºw ≤ Lw,=b = ?w(−>; 6, 7) (85) 

onde L@,¶ = õõÄ,= é a distância até o descumprimento da firma i no instante de tempo t, Φw(∙) 
denota função de distribuição normal multivariada acumulada, 6 = [ù|, ùû,⋯ , ùw]• é um vetor 

do valor esperado do vetor de distâncias até o descumprimento, tal que ùÄ = ‹[åÄ], e, 7 ∈ :yyç  

é a matriz de covariância do descumprimento, tal que: 
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7 = A
ú|| ú|û ⋯ ú|w
úû| úûû ⋯ úûw
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
úw| úwû ⋯ úww

D, 

onde cada elemento úÄ¡ da matriz é dado por: 

úÄÄ = úÄ,=y|	|	=û = !úÄ,=	|	=P|û + (1 − !)9r	Ä,=û ∀	Å = ( (86) 

úÄ¡ = úÄ¡,=y|	|	=û = !úÄ¡,=	|	=P|û + (1 − !)9r	Ä,= ∙ 9r	¡,=∀	Å ≠ ( (87) 

que são, respectivamente, a variância e covariância previstas para o instante t+1, ambas 

calculadas aplicando modelo EWMA sobre a série de log-retornos do valor implícito de 

mercado dos ativos das cada firma, 9r	Ä,=, tal que: 

9r	Ä,= = lnaSr	Ä,=b − lnaSr	Ä,=P|b = :r	Ä,= − :r	Ä,=P| (88) 

onde Sr	Ä,= é o valor implícito de mercado dos ativos da firma i no instante de tempo t, calculado 

conforme seção 3.2.1.6. 

Uma vez que o modelo KMV assume que a probabilidade de descumprimento segue uma 

distribuição normal padronizada, é conveniente padronizar a matriz de covariância de 

descumprimento 7, com sua correspondente matriz de correlação E. Para fazer essa relação, 

denote F=, uma matriz diagonal simétrica p-dimensional, na qual os elementos da diagonal 

principal correspondam ao desvio padrão (CHATFIELD; COLLINS, 1980, p.26) previsto para 

o instante t+1, calculado sobre a série de log-retorno do valor implícito de mercado dos ativos 

de cada firma (XÄÄ = ≈Ä = îúÄ¡,=, ∀	Å = (), tal que: 

F= =
⎣
⎢
⎢
⎡ú| 0 ⋯ 0
0 úû 0
⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ úç⎦

⎥
⎥
⎤
,F=P| =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡1 ú|M 0 ⋯ 0
0 1 úûM 0
⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 1 úçM ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
 

As matrizes de correlação e covariância são relacionadas da seguinte forma (IBIDEM): 
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E = FP|	7	FP| =

⎣
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡ 1 ú|û

ú|úû ⋯ ú|ç
ú|úç

úû|
úûú| 1 ⋯ úûç

úûúç
⋮ ⋮ ⋱ ⋮úç|

úçú|
úçû
úçúû ⋯ 1 ⎦

⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎤

=
⎣
⎢
⎢
⎡ 1 ï|û ⋯ ï|ç
ïû| 1 ⋯ ïûç
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
ïç| ïçû ⋯ 1 ⎦

⎥
⎥
⎤
 

7 = FNF 

(89) 

onde ïÄ¡  é dado pela equação (71), correlação prevista para o instante t+1 do modelo EWMA: 

ïÄ¡ = ïÄ¡,=yE	|	= =
'úÄ¡,=y|	|	=û

√'úÄ,=y|	|	= ⋅ √'ú¡,=y|	|	=
= ïÄ¡,=y|	|	= 

De posse da matriz de correlação E, do vetor de distâncias até o descumprimento 

> = µL|,¶, Lû,¶,⋯ , Lw,=∑•, e, que ùÄ = ‹[åÄ] = 0, {Å = 	1, 2,⋯ , q} ⇒ 6 = 0, podemos  

reescrever a função de densidade de probabilidade (84) impondo O = N, da seguinte forma: 

∆(;; N) = 1
(2Û)w û⁄ |E|| û⁄ ⋅ exp π−12 ;

TEP|;Ω (90) 

e definir a função de distribuição acumulada: 

?w(>; N) =
1

(2Û)ç û⁄ |E|| û⁄ ⋅ ë ë ⋯
∞Æ

Pó

∞P

Pó
ë ∆(;; N)
∞Q

Pó
Xæ|Xæû⋯ Xæç (91) 

o que permite, por fim, determinar a PD do subsetor econômico no instante de tempo t: 

/ä,= = Praº| ≤ L|,=, ºû ≤ Lû,=,⋯ , ºw ≤ Lw,=b = ?w(−>; E) (92) 

A PD do subsetor foi encontrada numericamente por meio do software R-Studio, utilizando a 

função “pmvnorm” do pacote “mvtnorm”, a qual implementa o algoritmo “GenzBretz” para 

calcular probabilidade multivariadas com matrizes de correlação arbitrárias (GENZ; BRETZ; 

MIWA et. al., 2019). 
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 RESULTADOS 

Os resultados apresentados nesta seção dizem a respeito aos subsetores “Alimentos 

Processados” e “Construção Civil”, dos setores econômicos “Consumo não Cíclico” e 

“Consumo Cíclico” respectivamente. O autor escolheu esses subsetores levando em 

consideração apenas e tão somente os critérios de qualidade descritos na seção anterior, de 

forma a viabilizar a construção de uma série histórica dos dados a partir de janeiro de 2008 

(período que, na opinião do autor, ocorreram eventos relevantes no cenário global – como a 

crise financeira de 2008 – assim como no cenário político nacional – como o impeachment 

presidencial de 2016). 

4.1 CONTEXTO DOS RESULTADOS 

A tabela a seguir apresenta uma cronologia de eventos ocorridos no Brasil e no mundo, 

elencados pelo autor para destacar acontecimentos relevantes da conjuntura que, de alguma 

forma, podem ter influenciado a PD das firmas isolada ou conjuntamente: 

Tabela 11 – Cronologia de eventos relevantes da conjuntura econômica 
Evento Início Término Elemento gráfico 

Crise financeira global 15/03/2008 (1) 15/03/2009 (1) Hachura azul 

Eleição presidencial 2010 03/10/2010 (2) 31/10/2010 (2) Hachura verde 

Eleição presidencial 2014 05/10/2013 (3) 26/10/2014 (3) Hachura verde 

Impeachment presidencial 02/10/2015 (4) 31/08/2016 (4) Hachura vermelha 

Áudio envolvendo presidente 17/05/2017 (6)  Linha contínua 

Operação Trapaça 05/03/2018 (5)  Linha tracejada 

Fonte: elaborado pelo autor 
Notas: (1) BIS, 2009, p. 16; (2) BRASIL; Tribunal Superior Eleitoral, 2009;  
(3) BRASIL; Tribunal Superior Eleitoral, 2013; (4) AGÊNCIA SENADO, 2016; 
(5) SALOMÃO, 2018; (6) JARDIM, 2017 

4.1.1 Cenário global 

O primeiro evento destacado diz respeito a crise financeira global. O BIS, Bank for 

International Settlements, em seu 79o relatório anual, mostra que a crise financeira global se 

desenvolveu em mais ou menos cinco estágios de variada intensidade (BIS, 2009):  
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a. estágio 1: entre junho de 2007 e metade de março de 2008. Perdas relacionadas a 

empréstimos hipotecários subprime no mercado norte-americano geraram uma escalada 

generalizada de estresse financeiro. Inicialmente o que parecia um problema localizado 

numa pequena parte do sistema financeiro dos EUA, rapidamente se alastrou a medida 

que relações complexas entre mercados de crédito e de funding foram aparecendo; 

b. estágio 2: entre março de 2008 e metade de setembro de 2008. Problemas de funding se 

transformaram em preocupações a respeito da capacidade de solvência dos bancos, 

levantando o risco de total insolvência dos mesmos, a despeito das medidas sem 

precedentes tomadas pelos bancos centrais para suportar o funcionamento do mercado 

monetário; 

c. estágio 3: entre 15 de setembro e final de outubro de 2008. O banco Lehman Brothers 

recorre a um pedido de proteção a falência (Chapter 11 bankruptcy protection). O que 

muitos esperançavam ser um ano meramente de crise gerenciável escalou para uma plena 

crise global, com perda de confiança generalizada e um crescente número de instituições 

financeiras face a um risco de descumprimento; 

d. estágio 4: entre final de setembro de 2008 e metade de março de 2009. O quarto estágio 

foi de incertezas dos investidores a respeito tanto na estabilidade do sistema financeiro, 

como em um bastante provável aprofundamento da recessão econômica global. Embora 

a crise global de confiança tenha chegado ao fim, ações de política econômica 

continuaram sendo conduzidas em escala global, a medida que os governos procuravam 

manter os mercados funcionando e para amortecer eventuais choques de contração 

econômica; 

e. estágio 5: a partir de meados de março de 2009. Acontecem os primeiros sinais de 

estabilização: volatilidades declinaram e os preços dos ativos voltaram a patamares 

prévios as baixas, a medida que políticas econômicas induziram os mercados a mostrar 

algum otimismo em face ao que restara de um panorama macroeconômico negativo. 

4.1.2 Cenário Nacional 

No cenário nacional podemos organizar os eventos elencados em dois grupos: (i) eventos cujos 

efeitos podem afetar a economia como um todo e, (ii) eventos cujos efeitos podem afetar 

pontualmente alguma firma ou a um grupo de firmas (subsetor ou segmento econômico).  
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No primeiro grupo, o autor destaca as eleições presidenciais de 2010 e 2014, e, o impeachment 

presidencial que teve início em dezembro de 2015 e foi finalizado em 31 de agosto 2016, com 

a cassação do mandato da presidente Dilma Roussef. Tanto as eleições, quanto ainda mais um 

impeachment presidencial (que é um evento raro), são eventos políticos que podem trazer muita 

tensão e incerteza aos mercados de capitais, uma vez que os desdobramentos de tais eventos 

podem mudar a perspectiva do rumo da economia de um país. Nos mercados de capitais, 

incerteza e tensão se traduzem em maior volatilidade, que afeta o preço das ações das firmas, e 

por consequência suas PDs (uma vez que os investidores ajustam suas expectativas em relação 

aos lucros e perdas futuros a partir do que observam no cenário político e do que esperam de 

seu desfecho). 

Já no segundo grupo, o autor destaca eventos que podem ter causado impacto pontual sobre a 

PD de uma ou mais firmas ou do subsetor econômico. Esses eventos serão colocados em 

contexto no tópico que analisa o respectivo subsetor. 

4.2 ANÁLISE DOS DOS RESULTADOS POR SUBSETOR 

4.2.1 Subsetor de Alimentos Processados 

Além da crise financeira global de 2008, o autor destaca a ocorrência de dois eventos 

relacionadas a empresas deste subsetor: a deflagração da Operação Carne Fraca da Polícia 

Federal, e o escândalo da divulgação de áudio gravado envolvendo o presidente em exercício 

Michel Temer e o empresário Joesley Batista, dono da JBS, maior produtora de proteína animal 

do planeta (JARDIM, 2017). 

A Carne Fraca foi uma operação da Polícia Federal do Brasil iniciada em março de 2017, a qual 

investigava fraudes laboratoriais no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e 

irregularidades cometidas por frigoríficos de grandes companhias (SALOMÃO, 2018).  

A Operação Carne Fraca se desdobrou em três fases: 

a. 1a Fase – Carne Fraca: deflagrada em 17 de março de 2017, a operação mobilizou 

aproximadamente 1100 agentes para cumprir 307 mandados judiciais, sendo 27 pedidos 

de prisão preventiva, 11 de prisão temporária e 77 de prisão coercitiva, em 6 estados mais 

o Distrito Federal (COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA FEDERAL, 2017), após 

investigação por depoimentos e escutas telefônicas em dezenas de frigoríficos, nos quais 
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funcionários ofereciam propinas por certificados de qualidade adulterados. Na ocasião, 

as empresas JBS e a BRF estavam entre as empresas envolvidas na operação, sendo a 

BRF investigada por supostas irregularidades em um de seus frigoríficos, por uso de 

material impróprio na fabricação de alimentos. Nesta fase, o gerente de Relações 

Institucionais da BRF foi alvo de mandado de prisão preventiva, investigado por diversos 

delitos (SALOMÃO, 2018). 

Essa fase da operação foi a mais conturbada, com erros na divulgação das informações 
por parte da PF, que chegou a afirmar que algumas empresas adicionavam papelão à 
carne. O áudio gravado pelos fiscais na verdade se referia à embalagem do produto 
(IBIDEM) 

b. 2a Fase – Antídoto: deflagrada em 31 de maio de 2017, a ação policial teve como alvo da 

investigação o um ex-superintendente Regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento no Estado de Goiás. Segundo as apurações da PF, o investigado foi 

flagrado em interceptações telefônicas destruindo provas relevantes para a apuração no 

contexto da Operação Carne Fraca (COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA 

FEDERAL, 2017). 

c. 3a Fase – Trapaça: deflagrada em 5 de março de 2018, a operação teve como objetivo 

“investigar fraudes praticadas por empresas e laboratórios que tinham como finalidade 

burlar o Serviço de Inspeção Federal e não permitir a fiscalização eficaz do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento” (COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA 

FEDERAL, 2018). Enquanto a primeira fase focava em dezenas de empresas, esta fase 

foca a BRF. Em reportagem da época, Salomão (2018) levanta que: 

A operação apontou que cinco laboratórios e setores de análises da BRF fraudavam 
resultados de exames. As irregularidades teriam sido cometidas entre 2012 e 2015 
com conhecimento de executivos da empresa, de acordo com denúncias de uma ex-
funcionária que processou a companhia. Entre os presos, estão o ex-presidente da 
BRF, Pedro de Andrade Faria, e o ex-vice-presidente Hélio Rubens Mendes dos 
Santos Júnior (SALOMÃO, 2018). 

O segundo evento destacado diz respeito ao escândalo da divulgação de áudio gravado 

envolvendo o presidente em exercício Michel Temer e o empresário Joesley Batista, dono da 

JBS. Em reportagem publicada em 17 de maio de 2017, Jardim (2017) aponta que o empresário 

relata ao presidente em exercício sobre o pagamento mensal a um parlamentar preso para que 

se mantenha em silêncio, além de pagamentos de propina para tramitação de lei sobre a 

desoneração tributária do setor de frango. (JARDIM, 2017). 
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Analisando a PD das firmas no contexto dos eventos elencados, é possível verificar no Gráfico 

7 a seguir que a PD de todas as firmas teve um aumento significativo no período que 

compreende o estágio 3 da crise financeira global (entre 15 de setembro e final de outubro de 

2008), e que voltou a patamares mais baixos a partir do estágio 5 (meados de março de 2009). 

Já as eleições de 2010 e 2014, assim como o processo de impeachment presidencial de 2016, 

parecem não ter afetado a PD das firmas (uma exceção em relação ao período do processo de 

impeachment poderia ser a firma JBS, entretanto o autor não conduziu uma investigação para 

refutar as hipóteses de uma relação de causalidade ou mera casualidade). 

 
Gráfico 7 – PD diária das firmas elencadas do subsetor Alimentos Processados 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Ainda no contexto dos eventos elencados, é importante destacar o aumento da PD da firma JBS 

a patamares semelhantes ao verificado na crise financeira global de 2008, em período logo após 

a divulgação do áudio da gravação envolvendo o presidente em exercício e o empresário dono 

da JBS. De forma análoga, é importante destacar também a elevação da PD da firma BRF a 

patamares próximos ao da crise financeira global de 2008, em período logo após a deflagração 

da Operação Trapaça da Polícia Federal.  

Fora dos eventos elencados para o subsetor, cabe destacar o aumento expressivo na PD da firma 

Marfrig, no início do segundo semestre de 2011, a patamares superiores ao calculado no período 

da crise financeira global de 2008. A explicação para esse aumento reside na redução de 

participação acionária dos fundos geridos pela GWI Asset Management, que trouxe oscilação 

no valor de mercado da companhia (MARFRIG, 2011). 

No tocante a PD do subsetor econômico, verifica-se a mesma atingiu um máximo abaixo de 1% 

no período que compreendeu a crise financeira global de 2008. Nos demais períodos a PD foi 

praticamente insignificante, como se observa no Gráfico 8. Lembrando que a PD do subsetor 

foi calculada assumindo uma distribuição normal multivariada das distâncias até o 

descumprimento de cada firma, com parâmetro de correlação dado pelos retornos do valor 

implícito de mercado dos ativos das firmas. 

 
Gráfico 8 – PD do subsetor Alimentos Processados 
Fonte: elaborado pelo autor 
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A baixa PD do subsetor no período da crise financeira global, e insignificante nos demais 

períodos, é explicada em boa parte pela correlação diária entre os retornos dos ativos. De fato, 

no Gráfico 9 é possível verificar que os retornos diários são positivamente correlacionados na 

maior parte do tempo e negativamente correlacionados algumas vezes, mas que na média (numa 

inspeção visual) a correlação diária dos retornos dos ativos é baixa. 

 
Gráfico 9 – Correlação entre os retornos diários, calculados sobre o valor de mercado 
implícito dos ativos das firmas do subsetor econômico Alimentos Processados 
Fonte: elaborador pelo autor 
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É importante destacar também, que o subsetor de Alimentos se desdobra nos Segmentos de 

Negócio B3 “Carnes e Derivados”, no qual estão agrupadas as firmas de código BEEF, BRFS, 

JBSS e MRFG, e, “Alimentos Diversos” e “Açúcar e Álcool”, nos quais estão agrupadas as 

firmas de código MDIA e SMTO, respectivamente, o que ajuda a explicar a baixa PD por um 

efeito de diversificação dos segmentos de negócio do subsetor. Neste caso, vale a pena analisar 

a PD por segmento de negócio. 

Analisando de forma isolada a PD do segmento de “Carnes e Derivados”, é possível verificar 

que a PD do segmento é bastante expressiva no período da crise global de 2008, chegando a 

quase 8%, conforme se observado no Gráfico 10. O gráfico permite depreender também que os 

eventos elencados (eleições, processo de impeachment, escândalo político e Operação Carne 

Fraca) não afetaram a PD do segmento. 

 
Gráfico 10 – PD do segmento Carnes e Processados 
Fonte: elaborado pelo autor 
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4.2.2 Subsetor de Construção Civil 

Assim como no subsetor de Alimentos Processados, a crise financeira global impactou a PD de 

todas as firmas do subsetor de Construção Civil, em maior ou menor grau dependendo da firma, 

conforme se verifica no Gráfico 12. Em relação às eleições presidenciais de 2010, nenhuma 

firma teve a PD impactada. Já no período das eleições presidenciais de 2014, a PD das firmas 

Even, Gafisa, Helbor, JHSF, MRV e Tecnisa apresentam uma sutil elevação. No tocante ao 

período do impeachment presidencial de 2016, as firmas Helbor, JHSF e Tecnisa apresentam 

uma sutil elevação em suas PD’s. É importante notar que, apesar da elevada PD verificada nesse 

período para as firmas PDG, Rossi e Viver, o gráfico mostra que a PD dessas firmas já 

apresentava algum sinal de deterioração prévio ao impeachment presidencial, o que suscita a 

hipótese de aspectos idiossincráticos das firmas sobre o efeito da PD. 

Em relação a PD do subsetor econômico, o Gráfico 11 mostra que a PD do mesmo foi sensível 

apenas no período da crise financeira global, ficando abaixo de 1%. O que pode explicar a baixa 

PD do subsetor é o elevado número de firmas que o compõem; algumas firmas com elevada 

correlação positiva de descumprimento, e outras baixa, conforme ilustra o Gráfico 16. 

 
Gráfico 11 – PD do subsetor Construção Civil 
Fonte: elaborado pelo autor  
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Gráfico 12 – PD diária das firmas elencadas do subsetor Construção Civil 
Fonte: elaborado pelo autor  
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Se observarmos atentamente o Gráfico 12, é possível notar alguns padrões de grupamento de 

firmas pela forma de suas curvas de probabilidade de descumprimento: 

a. Cyrela, Gafisa e MRV: a PD dessas firmas ultrapassa os 60% no período da crise 

financeira global, retornando a patamares mais baixos após a crise; 

b. Even, Helbor, JHFS e Tecnisa: a PD dessas firmas fica em torno de 40% no período da 

crise financeira global com algumas oscilações no período do impeachment presidencial 

de 2016; 

c. PDG, Rossi Residencial e Viver: no período da crise financeira global a PD dessas firmas 

fica abaixo de 20% e oscila com picos elevados a partir das eleições presidenciais de 

2014. 

Considerando os padrões de grupamento supracitados, o autor formou três grupos de firmas 

para analisar a PD conjunta dos mesmos. Os resultados estão ilustrados no Gráfico 13 – PD do 

grupamento das firmas Cyrela, Gafisa e MRV Engenharia, Gráfico 14 – PD do grupamento 

das firmas Even, Helbor e JHFS e Tecnisa e Gráfico 15 – PD do grupamento das firmas PDG, 

Rossi e Viver. 

 
Gráfico 13 – PD do grupamento das firmas Cyrela, Gafisa e MRV Engenharia 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 14 – PD do grupamento das firmas Even, Helbor e JHFS e Tecnisa 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 
Gráfico 15 – PD do grupamento das firmas PDG, Rossi e Viver 
Fonte: elaborado pelo autor 

Apesar de todas as firmas estarem classificadas no mesmo segmento de negócio da B3, 

segmento de edificações, os gráficos da PD conjunta do grupamento de firmas mostram que a 

abordagem utilizada pode não ser a mais efetiva para um grupo com muitas firmas, conforme 

verificado por Kealhofer e Bohn (1993). De fato, as PD’s mais elevadas dos grupamentos pode 
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ser explicada pela elevada correlação positiva dos retornos dos ativos das firmas agrupadas, 

conforme pode ser verificado no Gráfico 17, Gráfico 18 e Gráfico 19. 

 
Gráfico 16 – Correlação entre os retornos diários, calculados sobre o valor de mercado 
implícito dos ativos das firmas do subsetor econômico Construção Civil 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 17 – Correlação entre os retornos diários, calculados sobre o valor de mercado 
implícito do grupamento de firmas Cyrela, Gafisa e MRV 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 18 – Correlação entre os retornos diários, calculados sobre o valor de mercado 
implícito dos ativos do grupamento de firmas Even, Helbor, JHSF e Tecnisa 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 19 – Correlação entre os retornos diários, calculados sobre o valor de mercado 
implícito dos ativos do grupamento de firmas PDG, Rossi Residencial e Viver 
Fonte: elaborado pelo autor 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação buscou investigar a probabilidade de descumprimento conjunta de um grupo 

de firmas. Utilizando o modelo KMV, foi calculada a distância até o descumprimento e o valor 

de mercado implícito dos ativos de cada firma; assumindo a correlação entre os retornos do 

valor de mercado implícito dos ativos das firmas pela correlação de descumprimento, a PD do 

grupo de firmas foi calculada assumindo que a mesma siga uma distribuição normal 

multivariada das distâncias até o descumprimento das firmas, com parâmetro de correlação da 

distribuição dado pela correlação do descumprimento. 

A abordagem utilizada para modelar a PD conjunta apresenta a vantagem de ser relativamente 

simples de implementar. Entretanto, como visto nos resultados, a PD do grupo de firmas 

baseada no modelo normal multivariado é bastante sensível ao parâmetro de correlação de 

descumprimento, de forma que, a medida que o número de firmas do grupo aumenta, a 

probabilidade de o grupo descumprir no mesmo período de tempo diminui, considerando um 

grupo formado por empresas heterogêneas (baixa correlação entre os ativos). Em outras 

palavras, para se perceber a PD do grupo é preciso considerar uma composição de grupo com 

firmas bastantes homogêneas no tocante a correlação do descumprimento. Essa observação 

confirma a afirmação de Kealhofer e Bohn (1993), no tocante a modelagem da correlação do 

descumprimento a partir do o retorno dos ativos das firmas não ser a abordagem mais efetiva.  

Apesar das desvantagens supracitadas para o modelo multivariado da PD conjunta, os 

resultados após formação de grupos com firmas que apresentam algum padrão na série de suas 

PD’s, mostraram que o modelo não é de todo ruim e tem algum potencial. Neste sentido, uma 

possível linha de investigação futura seria o uso de técnicas de grupamento (clustering) para 

formar grupos homogêneos de firmas e aplicar o modelo de PJ conjunta a estes grupos. 
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APÊNDICE A – CÓDIGOS COMPUTACIONAIS UTILIZADOS 

Esta seção traz os principais códigos em linguagem R, dos modelos implementados e utilizados 

para calcular os parâmetros da probabilidade de descumprimento das firmas e dos subsetores 

econômicos. 

require("nleqslv"); 

require("tidyverse"); 

 

kmv <- function(VE, SE, D, r, mu = 0, tau = 1, method, prgrBar = FALSE) 
{ 

    # Aplicar solver 

    firm_VA_SA <- function(x, VE, SE, D, r) 
    { 

        # Palpite inicial 

        # VA e SA devem ser positivos, logo, ambos são elevados ao quadrado 
        VA = x[1]**2; 

        SA = x[2]**2; 

         
        d1 = 1/(SA * sqrt(tau)) * (log(VA/D) + (r + 0.5 * SA**2) * tau); 

        d2 = d1 - SA * sqrt(tau); 

         
        y <- numeric(2) 

        y[1] = VA * pnorm(d1) - exp(-r * tau) * D * pnorm(d2) - VE; 

        y[2] = VA * pnorm(d1) * SA - VE * SE; 
         

        return(y); 

    } 
 

    # Valida dados de entrada 

    { 
        # VE e SE devem possuir o mesmo comprimento 

        if (length(VE) != length(SE)) 

        { 
            stop("length(VE) != length(SE)"); 

        } 

         
        # D deve ser constante ou possuir o mesmo comprimento que VE 

        if (length(D) > 1 & length(D) != length(VE)) 

        { 
            stop("length(D) > 1 => length(D) == length(VE)"); 

        } 

         
        # r deve ser constante ou possuir o mesmo comprimento que VE 

        if (length(r) > 1 & length(r) != length(VE)) 

        { 
            stop("length(r) > 1 => length(r) == length(VE)"); 

        } 

         
        # mu deve ser constante ou possuir o mesmo comprimento que VE 

        if (length(mu) > 1 & length(mu) != length(VE)) 

        { 
            stop("length(mu) > 1 => length(mu) == length(VE)"); 

        } 

    } 
     

    # Quantidade de observações  

    n = length(VE); 
     

    # Variáveis auxiliares 

    VE_ <- VE; 
    SE_ <- SE; 
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    D_ <- numeric(n); 
    D_[1:n] <- D[1:length(D)]; 

     

    r_ <- numeric(n); 
    r_[1:n] <- r[1:length(r)]; 

     

    mu_ <- numeric(n); 
    mu_[1:n] <- mu[1:length(mu)]; 

     

     
    # Dataframe para os resultados 

    result <- data.frame( 

        VA = numeric(n), 
        SA = numeric(n), 

        DD = numeric(n), 

        PD = numeric(n), 
        termcd = numeric(n), 

        iter = numeric(n) 

    ); 
     

    if (method %in% c("Newton", "Broyden")) 

    { 
        # Opção de barra de progresso 

        if (prgrBar) 

        { 
            prBar <- progress_bar$new(total = n, width = 50) 

        } 

         
        for (i in 1:n) 

        { 

            # Qualquer valor NA => resultado NA 
            if (anyNA(c(VE_[i], SE_[i], D_[i], r_[i]))) 

            { 

                result[i, ] <- NA; 
            } 

             

            else 
            { 

                solved <- nleqslv( 

                    x = c(VE_[i], SE_[i]), 
                    fn = firm_VA_SA, 

                    VE = VE_[i], 

                    SE = SE_[i], 
                    D = D_[i], 

                    r = r_[i], 

                    method = method 
                ); 

                 

                result[i, "VA"] = solved$x[1]**2; 
                result[i, "SA"] = solved$x[2]**2; 

                result[i, "termcd"] = solved$termcd; 

                result[i, "iter"] = solved$iter;                 
            } 

             

            if (prgrBar) prBar$tick(); 
        } 

         

        result$DD <- (log(result$VA/D_) + (mu_ - 0.5 * result$SA**2) * tau) / 
                     (result$SA * sqrt(tau)); 

         

        result$PD <- pnorm(-result$DD); 
         

        return(result); 

    } 
} 

Quadro 1 – implementação do modelo KMV em linguagem R  
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# Calcula variancia EWMA 

var_EWMA <- function(x, lambda = 0.94, offset) 

{ 

    n <- length(x); 
     

    if (offset > n | n <= 1) 

    { 
        warning("x tem número insuficiente de elementos"); 

        return(x) 

    } 
     

    # Estima variância inicial 

    var.offset = var(x[1:offset], na.rm = T); 
     

    var <- numeric(n); 

    var[1:offset] = NA; 
    var[offset] = var.offset; 

     

    for (i in (offset + 1):n) 
    { 

        var[i] = lambda * var[i - 1] + (1 - lambda) * x[i]**2; 

    } 
     

    return(var); 

} 
 

vol_EWMA <- function(x, lambda = 0.94, offset) 

{ 
    return(sqrt(var_EWMA(x, lambda, offset))); 

} 

Quadro 2 –implementação do modelo de volatilidade EWMA em linguagem R 
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# Função para calcular matriz de covariânca e correlação 

recursive_EWMA <- function(x, lambda = 0.94, first_nVar = 1) 

{ 
    if (!is.matrix(x)) stop("'x' deve ser uma matriz N x M"); 

     

    nLin = nrow(x); # Número de observações (retornos) da série 
    nCol = ncol(x); # Número de variáveis (ativos) da série 

 

    # A série de covariância entre os retornos dos ativos será armazenada num 
    # objeto do tipo lista, na qual cada elemento corresponderá a uma matriz  

    # de covariância entre os 'nCol' ativos, no instante de tempo 't'. 

    covList <- list(); 
     

    if (is.null(rownames(x)))   

        covList[1:nLin] <- NA 
     

    else 

        covList[rownames(x)] <- NA; 
     

    # 'Atu' => lag 0 (t = 0); leia-se covariância hoje 

    covAtu <- diag(nCol); # matriz I, nCol x nCol 
    colnames(covAtu) <- colnames(x); # rotula colunas com código de negócio B3 

    rownames(covAtu) <- colnames(x); # rotula colunas com código de negócio B3 

     
    # 'Ant' => lag 1 (t = t - 1), leia-se covariância ontem 

    covAnt <- covAtu; 

     
    # Lista de matrizes de correlação 

    corList <- covList; 

     
    corAtu <- diag(nCol); 

    colnames(corAtu) <- colnames(x); 

    rownames(corAtu) <- colnames(x); 
 

    # Calcula variancia/covariancia e correlação inicial 

    if (first_nVar == 1) # série inicia no índice 1 
    { 

        # Matriz de combinações, tomadas r de cada vez, sem repetições  

        combs <- combinations(n = nCol, r = 2, repeats.allowed = FALSE); 
         

        # Inicializa a diagonal da matriz de covariância 

        # assumindo E[r_t] = 0, retorno esperado diário igual a 0, vem: 
        diag(covAtu) <- x[1,]**2; # Cov(X, X) = Var(X) = r_x_t**2 

         

        # MATRIZ DE COVARIÂNCIA 
        # Para cada combinação de ativos 

        for (i in 1:nrow(combs)) 

        { 
            x1 = x[first_nVar, combs[i, 1]]; # retorno do ativo 1 

            x2 = x[first_nVar, combs[i, 2]]; # retorno do ativo 1 

            covAtu[combs[i, 1], combs[i, 2]] = x1 * x2; # assumindo E[r_t] = 0 
        } 

         

        # Por simetria das matrizes... 
        covAtu[lower.tri(covAtu)] <- t(covAtu)[lower.tri(covAtu, FALSE)]; 

        covList[[first_nVar]] <- covAtu; # Matriz de covariância no instante t 

         
        # MATRIZ DE COVARIÂNCIA 

        # Para cada combinação de ativos 

        for (i in 1:nrow(combs)) 
        { 

            cov12 = covAtu[combs[i, 1], combs[i, 2]]; # Cov(X, Y) 

            vol1 = sqrt(diag(covAtu)[combs[i, 1]]);   # Desvio padrão X 
            vol2 = sqrt(diag(covAtu)[combs[i, 2]]);   # Desvio padrão X 

            corAtu[combs[i, 1], combs[i, 2]] = cov12 / (vol1 * vol2); 

        } 
         

        # Por simetria das matrizes...         



 92 

        corAtu[lower.tri(corAtu)] <- t(corAtu)[lower.tri(corAtu, FALSE)] 

        corList[[first_nVar]] <- corAtu; # Matriz de covariância no instante t 
    } 

     

    # Calcula cov/corr inicial considerando as 'first_nVar' observações 
    # Calcula série de cov/corr recursiva a partir de first_nVar + 1 

    else  

    { 
        # Calcula covariância inicial com os primeiros 'first_nVar' da série 

        covAtu <- cov(x[1:first_nVar,], use = "na"); 

        covList[[first_nVar]] <- covAtu; 
         

        # Calcula correlação inicial com os primeiros 'first_nVar' da série 

        corAtu <- cor(x[1:first_nVar,], use = "na"); 
        corList[[first_nVar]] <- corAtu; 

    } 

 
    combs <- combinations(n = nCol, r = 2, repeats.allowed = TRUE); 

     

    # Calcula covariancias e correlações 
    for (t in (first_nVar + 1):nLin) 

    { 

        # Covariância até t - 1 
        covAnt <- covList[[t - 1]]; 

         

        for (i in 1:nrow(combs)) 
        { 

            x1 = x[t, combs[i, 1]]; 

            x2 = x[t, combs[i, 2]]; 
            covAtu[combs[i, 1], combs[i, 2]] =  

                lambda * covAnt[combs[i, 1], combs[i, 2]] + 

                (1 - lambda) * x1 * x2; 
        } 

         

        covAtu[lower.tri(covAtu)] <- t(covAtu)[lower.tri(covAtu, FALSE)] 
        covList[[t]] <- covAtu; 

         

        # Calcula correlação 
        for (i in 1:nrow(combs)) 

        { 

            cov12 = covAtu[combs[i, 1], combs[i, 2]]; 
            vol1 = sqrt(diag(covAtu)[combs[i, 1]]); 

            vol2 = sqrt(diag(covAtu)[combs[i, 2]]); 

            corAtu[combs[i, 1], combs[i, 2]] = cov12 / (vol1 * vol2); 
        } 

         

        corAtu[lower.tri(corAtu)] <- t(corAtu)[lower.tri(corAtu, FALSE)] 
        corList[[t]] <- corAtu;         

    } 

     
    return(list(Covariance = covList, Correlation = corList)); 

} 

Quadro 3 –implementação do modelo de covariância recursiva EWMA em linguagem R 
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APÊNDICE B – PARÂMETROS CALCULADOS 

Esta seção traz uma amostra dos parâmetros calculados nos 30 primeiros pregões. A Tabela 12 traz uma amostra do subsetor de Alimentos, e a Tabela 

13 traz uma amostra do subsetor Construção Civil. 

Tabela 12 – Amostra dos parâmetros calculados para os 30 primeiros pregões das firmas do subsetor de Alimentos 

Código de 
Negócio  

B3 

Data do 
Pregão 

Taxa SELIC  
(%) 

Dívida  
(R$ mil) 

Qtd. de 
Ações ON 

(mil) 

Preço  
Ação  
(R$) 

Market Cap 
(R$ mil) 

Log 
Retorno 
da Ação 

Vol.  
Diária 

(EWMA) 

Vol.  
Anual 

Valor 
Implícito 

dos Ativos 
(R$ mil) 

Vol. 
Implícita 

dos Ativos 
DD PD 

BEEF 03/01/2008 11,18 572.184 75.000 9,10 682.314        

BEEF 04/01/2008 11,18 572.184 75.000 9,00 674.884 -0,0109       

BEEF 07/01/2008 11,17 572.184 75.000 9,00 674.884 0,0000       

BEEF 08/01/2008 11,17 572.184 75.000 9,06 679.218 0,0064       

BEEF 09/01/2008 11,18 572.184 75.000 8,83 662.501 -0,0249       

BEEF 10/01/2008 11,18 572.184 75.000 8,67 650.117 -0,0189       

BEEF 11/01/2008 11,18 572.184 75.000 8,54 640.830 -0,0144       

BEEF 14/01/2008 11,18 572.184 75.000 8,26 619.159 -0,0344       

BEEF 15/01/2008 11,18 572.184 75.000 8,11 608.015 -0,0182       

BEEF 16/01/2008 11,18 572.184 75.000 7,79 584.486 -0,0395       

BEEF 17/01/2008 11,18 572.184 75.000 7,84 588.201 0,0063       

BEEF 18/01/2008 11,18 572.184 75.000 7,72 578.914 -0,0159       

BEEF 21/01/2008 11,17 572.184 75.000 7,18 538.669 -0,0721       

BEEF 22/01/2008 11,18 572.184 75.000 7,17 538.050 -0,0012       

BEEF 23/01/2008 11,18 572.184 75.000 6,74 505.234 -0,0629       

BEEF 24/01/2008 11,17 572.184 75.000 7,18 538.669 0,0641       
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Código de 
Negócio  

B3 

Data do 
Pregão 

Taxa SELIC  
(%) 

Dívida  
(R$ mil) 

Qtd. de 
Ações ON 

(mil) 

Preço  
Ação  
(R$) 

Market Cap 
(R$ mil) 

Log 
Retorno 
da Ação 

Vol.  
Diária 

(EWMA) 

Vol.  
Anual 

Valor 
Implícito 

dos Ativos 
(R$ mil) 

Vol. 
Implícita 

dos Ativos 
DD PD 

BEEF 28/01/2008 11,18 572.184 75.000 7,01 525.666 -0,0244       

BEEF 29/01/2008 11,18 572.184 75.000 6,45 483.564 -0,0835       

BEEF 30/01/2008 11,18 572.184 75.000 6,44 482.944 -0,0013       

BEEF 31/01/2008 11,18 572.184 75.000 6,55 491.613 0,0178 0,0335 0,5318 1.002.976 0,2615 2,4427 0,0073 

BEEF 01/02/2008 11,18 572.184 75.000 6,60 495.328 0,0075 0,0325 0,5164 1.006.766 0,2547 2,5295 0,0057 

BEEF 06/02/2008 11,18 572.184 75.000 6,52 489.136 -0,0126 0,0317 0,5030 1.000.623 0,2465 2,5983 0,0047 

BEEF 07/02/2008 11,18 572.184 75.000 6,56 492.232 0,0063 0,0308 0,4883 1.003.765 0,2399 2,6892 0,0036 

BEEF 08/02/2008 11,18 572.184 75.000 6,67 500.281 0,0162 0,0301 0,4776 1.011.844 0,2365 2,7652 0,0028 

BEEF 11/02/2008 11,18 572.184 75.000 7,10 532.477 0,0624 0,0329 0,5228 1.043.908 0,2673 2,5337 0,0056 

BEEF 12/02/2008 11,18 572.184 75.000 7,02 526.286 -0,0117 0,0321 0,5089 1.037.768 0,2586 2,6053 0,0046 

BEEF 13/02/2008 11,18 572.184 75.000 6,70 502.138 -0,0470 0,0331 0,5261 1.013.537 0,2614 2,4839 0,0065 

BEEF 14/02/2008 11,18 572.184 75.000 6,85 513.902 0,0232 0,0326 0,5179 1.025.344 0,2603 2,5408 0,0055 

BEEF 15/02/2008 11,17 572.184 75.000 7,10 532.477 0,0355 0,0328 0,5208 1.043.968 0,2663 2,5445 0,0055 

BRFS 03/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 18,77 3.875.911        

BRFS 04/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 18,11 3.739.435 -0,0358       

BRFS 07/01/2008 11,17 3.564.021 206.528 18,68 3.857.714 0,0311       

BRFS 08/01/2008 11,17 3.564.021 206.528 18,72 3.866.812 0,0024       

BRFS 09/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 19,16 3.957.796 0,0233       

BRFS 10/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 19,99 4.128.846 0,0423       

BRFS 11/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 19,78 4.085.174 -0,0106       

BRFS 14/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 19,60 4.047.870 -0,0092       

BRFS 15/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 18,50 3.820.411 -0,0578       

BRFS 16/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 17,65 3.644.812 -0,0471       



 95 

Código de 
Negócio  

B3 

Data do 
Pregão 

Taxa SELIC  
(%) 

Dívida  
(R$ mil) 

Qtd. de 
Ações ON 

(mil) 

Preço  
Ação  
(R$) 

Market Cap 
(R$ mil) 

Log 
Retorno 
da Ação 

Vol.  
Diária 

(EWMA) 

Vol.  
Anual 

Valor 
Implícito 

dos Ativos 
(R$ mil) 

Vol. 
Implícita 

dos Ativos 
DD PD 

BRFS 17/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 16,88 3.485.590 -0,0447       

BRFS 18/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 16,72 3.453.746 -0,0092       

BRFS 21/01/2008 11,17 3.564.021 206.528 15,45 3.189.893 -0,0795       

BRFS 22/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 16,26 3.359.123 0,0517       

BRFS 23/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 15,71 3.244.483 -0,0347       

BRFS 24/01/2008 11,17 3.564.021 206.528 16,08 3.320.909 0,0233       

BRFS 28/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 16,34 3.373.680 0,0158       

BRFS 29/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 17,00 3.511.976 0,0402       

BRFS 30/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 17,33 3.579.304 0,0190       

BRFS 31/01/2008 11,18 3.564.021 206.528 17,31 3.575.664 -0,0010 0,0373 0,5921 6.758.593 0,3150 2,2290 0,0129 

BRFS 01/02/2008 11,18 3.564.021 206.528 18,04 3.724.878 0,0409 0,0375 0,5957 6.907.773 0,3229 2,2340 0,0127 

BRFS 06/02/2008 11,18 3.564.021 206.528 17,23 3.557.467 -0,0460 0,0381 0,6046 6.739.585 0,3212 2,1712 0,0150 

BRFS 07/02/2008 11,18 3.564.021 206.528 17,34 3.580.213 0,0064 0,0370 0,5867 6.763.459 0,3122 2,2543 0,0121 

BRFS 08/02/2008 11,18 3.564.021 206.528 17,36 3.584.763 0,0013 0,0358 0,5689 6.768.915 0,3025 2,3388 0,0097 

BRFS 11/02/2008 11,18 3.564.021 206.528 18,02 3.722.148 0,0376 0,0359 0,5706 6.906.348 0,3087 2,3507 0,0094 

BRFS 12/02/2008 11,18 3.564.021 206.528 18,07 3.732.156 0,0027 0,0349 0,5533 6.917.065 0,2995 2,4379 0,0074 

BRFS 13/02/2008 11,18 3.564.021 206.528 18,42 3.804.943 0,0193 0,0341 0,5417 6.990.289 0,2956 2,5094 0,0060 

BRFS 14/02/2008 11,18 3.564.021 206.528 18,77 3.875.911 0,0185 0,0334 0,5301 7.061.619 0,2915 2,5833 0,0049 

BRFS 15/02/2008 11,17 3.564.021 206.528 18,42 3.804.034 -0,0187 0,0327 0,5190 6.990.287 0,2830 2,6340 0,0042 

JBSS 03/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 5,34 6.972.354        

JBSS 04/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 5,29 6.912.761 -0,0086       

JBSS 07/01/2008 11,17 5.218.331 1.305.568 5,28 6.888.924 -0,0035       

JBSS 08/01/2008 11,17 5.218.331 1.305.568 5,15 6.722.064 -0,0245       
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Código de 
Negócio  

B3 

Data do 
Pregão 

Taxa SELIC  
(%) 

Dívida  
(R$ mil) 

Qtd. de 
Ações ON 

(mil) 

Preço  
Ação  
(R$) 

Market Cap 
(R$ mil) 

Log 
Retorno 
da Ação 

Vol.  
Diária 

(EWMA) 

Vol.  
Anual 

Valor 
Implícito 

dos Ativos 
(R$ mil) 

Vol. 
Implícita 

dos Ativos 
DD PD 

JBSS 09/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 5,57 7.270.318 0,0784       

JBSS 10/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 6,34 8.283.395 0,1305       

JBSS 11/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 5,98 7.806.653 -0,0593       

JBSS 14/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 5,82 7.604.037 -0,0263       

JBSS 15/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 5,44 7.103.458 -0,0681       

JBSS 16/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 5,29 6.912.761 -0,0272       

JBSS 17/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 5,13 6.698.227 -0,0315       

JBSS 18/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,80 6.269.159 -0,0662       

JBSS 21/01/2008 11,17 5.218.331 1.305.568 4,27 5.577.883 -0,1168       

JBSS 22/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,18 5.458.698 -0,0216       

JBSS 23/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,06 5.303.756 -0,0288       

JBSS 24/01/2008 11,17 5.218.331 1.305.568 4,56 5.959.277 0,1165       

JBSS 28/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,50 5.875.847 -0,0141       

JBSS 29/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,33 5.649.394 -0,0393       

JBSS 30/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,29 5.601.720 -0,0085       

JBSS 31/01/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,46 5.828.173 0,0396 0,0619 0,9831 10.339.239 0,5826 1,0743 0,1413 

JBSS 01/02/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,56 5.959.277 0,0222 0,0603 0,9570 10.491.637 0,5684 1,1411 0,1269 

JBSS 06/02/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,58 5.983.114 0,0040 0,0585 0,9280 10.535.847 0,5486 1,2103 0,1131 

JBSS 07/02/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,57 5.971.195 -0,0020 0,0567 0,8998 10.541.460 0,5284 1,2781 0,1006 

JBSS 08/02/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,83 6.304.915 0,0544 0,0565 0,8976 10.879.070 0,5378 1,3051 0,0959 

JBSS 11/02/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,81 6.281.078 -0,0038 0,0548 0,8704 10.869.879 0,5181 1,3729 0,0849 

JBSS 12/02/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,73 6.173.811 -0,0172 0,0533 0,8466 10.773.580 0,4986 1,4290 0,0765 

JBSS 13/02/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,41 5.756.661 -0,0700 0,0545 0,8647 10.344.777 0,4972 1,3527 0,0881 
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Código de 
Negócio  

B3 

Data do 
Pregão 

Taxa SELIC  
(%) 

Dívida  
(R$ mil) 

Qtd. de 
Ações ON 

(mil) 

Preço  
Ação  
(R$) 

Market Cap 
(R$ mil) 

Log 
Retorno 
da Ação 

Vol.  
Diária 

(EWMA) 

Vol.  
Anual 

Valor 
Implícito 

dos Ativos 
(R$ mil) 

Vol. 
Implícita 

dos Ativos 
DD PD 

JBSS 14/02/2008 11,18 5.218.331 1.305.568 4,20 5.482.535 -0,0488 0,0541 0,8595 10.071.425 0,4841 1,3470 0,0890 

JBSS 15/02/2008 11,17 5.218.331 1.305.568 4,34 5.661.313 0,0321 0,0531 0,8426 10.260.146 0,4792 1,4042 0,0801 

MDIA 03/01/2008 11,18 731.371 113.720 6,81 774.629        

MDIA 04/01/2008 11,18 731.371 113.720 6,77 769.757 -0,0063       

MDIA 07/01/2008 11,17 731.371 113.720 6,58 748.646 -0,0278       

MDIA 08/01/2008 11,17 731.371 113.720 6,53 742.150 -0,0087       

MDIA 09/01/2008 11,18 731.371 113.720 6,48 737.278 -0,0066       

MDIA 10/01/2008 11,18 731.371 113.720 6,71 763.262 0,0346       

MDIA 11/01/2008 11,18 731.371 113.720 6,85 779.501 0,0211       

MDIA 14/01/2008 11,18 731.371 113.720 6,82 775.279 -0,0054       

MDIA 15/01/2008 11,18 731.371 113.720 6,71 762.937 -0,0160       

MDIA 16/01/2008 11,18 731.371 113.720 6,54 743.774 -0,0254       

MDIA 17/01/2008 11,18 731.371 113.720 6,14 698.303 -0,0631       

MDIA 18/01/2008 11,18 731.371 113.720 6,14 697.978 -0,0005       

MDIA 21/01/2008 11,17 731.371 113.720 5,78 657.704 -0,0594       

MDIA 22/01/2008 11,18 731.371 113.720 5,78 657.379 -0,0005       

MDIA 23/01/2008 11,18 731.371 113.720 5,42 616.455 -0,0643       

MDIA 24/01/2008 11,17 731.371 113.720 5,57 633.345 0,0270       

MDIA 28/01/2008 11,18 731.371 113.720 5,62 639.516 0,0097       

MDIA 29/01/2008 11,18 731.371 113.720 5,55 630.746 -0,0138       

MDIA 30/01/2008 11,18 731.371 113.720 5,53 628.473 -0,0036       

MDIA 31/01/2008 11,18 731.371 113.720 5,43 617.105 -0,0183 0,0277 0,4395 1.271.064 0,2135 3,0057 0,0013 

MDIA 01/02/2008 11,18 731.371 113.720 5,43 617.105 0,0000 0,0268 0,4261 1.271.080 0,2069 3,1075 0,0009 
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Código de 
Negócio  

B3 

Data do 
Pregão 

Taxa SELIC  
(%) 

Dívida  
(R$ mil) 

Qtd. de 
Ações ON 

(mil) 

Preço  
Ação  
(R$) 

Market Cap 
(R$ mil) 

Log 
Retorno 
da Ação 

Vol.  
Diária 

(EWMA) 

Vol.  
Anual 

Valor 
Implícito 

dos Ativos 
(R$ mil) 

Vol. 
Implícita 

dos Ativos 
DD PD 

MDIA 06/02/2008 11,18 731.371 113.720 5,51 626.199 0,0146 0,0263 0,4170 1.280.183 0,2040 3,1897 0,0007 

MDIA 07/02/2008 11,18 731.371 113.720 5,43 617.105 -0,0146 0,0257 0,4083 1.271.095 0,1983 3,2525 0,0006 

MDIA 08/02/2008 11,18 731.371 113.720 5,53 628.473 0,0183 0,0253 0,4021 1.282.467 0,1971 3,3179 0,0005 

MDIA 11/02/2008 11,18 731.371 113.720 5,54 629.772 0,0021 0,0246 0,3900 1.283.771 0,1913 3,4293 0,0003 

MDIA 12/02/2008 11,18 731.371 113.720 5,48 623.601 -0,0098 0,0239 0,3800 1.277.603 0,1855 3,5168 0,0002 

MDIA 13/02/2008 11,18 731.371 113.720 5,51 626.849 0,0052 0,0232 0,3690 1.280.853 0,1806 3,6315 0,0001 

MDIA 14/02/2008 11,18 731.371 113.720 5,68 646.336 0,0306 0,0238 0,3770 1.300.340 0,1874 3,5731 0,0002 

MDIA 15/02/2008 11,17 731.371 113.720 5,54 629.772 -0,0260 0,0239 0,3792 1.283.840 0,1861 3,5317 0,0002 

MRFG 03/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,72 3.002.319        

MRFG 04/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,72 3.002.319 0,0000       

MRFG 07/01/2008 11,17 2.217.936 203.949 14,62 2.982.632 -0,0066       

MRFG 08/01/2008 11,17 2.217.936 203.949 14,67 2.992.475 0,0033       

MRFG 09/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,58 2.972.788 -0,0066       

MRFG 10/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,73 3.004.288 0,0105       

MRFG 11/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,62 2.982.632 -0,0072       

MRFG 14/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,48 2.953.101 -0,0100       

MRFG 15/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,47 2.951.132 -0,0007       

MRFG 16/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 13,81 2.817.258 -0,0464       

MRFG 17/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 13,42 2.736.540 -0,0291       

MRFG 18/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 13,37 2.726.696 -0,0036       

MRFG 21/01/2008 11,17 2.217.936 203.949 12,60 2.569.198 -0,0595       

MRFG 22/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 13,11 2.673.540 0,0398       

MRFG 23/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 13,32 2.716.853 0,0161       
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MRFG 24/01/2008 11,17 2.217.936 203.949 14,47 2.951.132 0,0827       

MRFG 28/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,00 2.854.664 -0,0332       

MRFG 29/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 13,82 2.819.227 -0,0125       

MRFG 30/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 13,71 2.795.602 -0,0084       

MRFG 31/01/2008 11,18 2.217.936 203.949 13,96 2.846.789 0,0181 0,0308 0,4894 4.829.867 0,2887 2,9390 0,0016 

MRFG 01/02/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,24 2.903.882 0,0199 0,0303 0,4808 4.887.019 0,2858 3,0124 0,0013 

MRFG 06/02/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,24 2.903.882 0,0000 0,0294 0,4661 4.887.082 0,2771 3,1164 0,0009 

MRFG 07/02/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,24 2.903.882 0,0000 0,0285 0,4519 4.887.127 0,2686 3,2234 0,0006 

MRFG 08/02/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,48 2.953.101 0,0168 0,0279 0,4430 4.936.369 0,2651 3,3076 0,0005 

MRFG 11/02/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,58 2.972.788 0,0066 0,0271 0,4303 4.956.078 0,2581 3,4190 0,0003 

MRFG 12/02/2008 11,18 2.217.936 203.949 14,07 2.870.414 -0,0350 0,0276 0,4389 4.853.685 0,2596 3,3179 0,0005 

MRFG 13/02/2008 11,18 2.217.936 203.949 13,84 2.823.164 -0,0166 0,0271 0,4304 4.806.448 0,2528 3,3749 0,0004 

MRFG 14/02/2008 11,18 2.217.936 203.949 13,90 2.834.977 0,0042 0,0263 0,4176 4.818.278 0,2457 3,4897 0,0002 

MRFG 15/02/2008 11,17 2.217.936 203.949 13,81 2.817.258 -0,0063 0,0255 0,4056 4.800.768 0,2380 3,5945 0,0002 

SMTO 03/01/2008 11,18 798.622 113.000 5,85 660.696        

SMTO 04/01/2008 11,18 798.622 113.000 5,90 667.238 0,0099       

SMTO 07/01/2008 11,17 798.622 113.000 6,22 703.216 0,0525       

SMTO 08/01/2008 11,17 798.622 113.000 6,71 758.492 0,0757       

SMTO 09/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,43 839.607 0,1016       

SMTO 10/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,37 832.412 -0,0086       

SMTO 11/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,50 847.130 0,0175       

SMTO 14/01/2008 11,18 798.622 113.000 8,00 904.042 0,0650       

SMTO 15/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,92 894.556 -0,0105       
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SMTO 16/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,67 866.755 -0,0316       

SMTO 17/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,82 883.763 0,0194       

SMTO 18/01/2008 11,18 798.622 113.000 8,37 945.253 0,0673       

SMTO 21/01/2008 11,17 798.622 113.000 7,53 850.728 -0,1054       

SMTO 22/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,47 843.859 -0,0081       

SMTO 23/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,24 817.693 -0,0315       

SMTO 24/01/2008 11,17 798.622 113.000 7,47 843.859 0,0315       

SMTO 28/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,27 820.964 -0,0275       

SMTO 29/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,27 820.964 0,0000       

SMTO 30/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,55 853.672 0,0391       

SMTO 31/01/2008 11,18 798.622 113.000 7,93 896.192 0,0486 0,0486 0,7707 1.604.439 0,4391 1,6240 0,0522 

SMTO 01/02/2008 11,18 798.622 113.000 7,67 866.755 -0,0334 0,0478 0,7584 1.575.467 0,4254 1,6473 0,0497 

SMTO 06/02/2008 11,18 798.622 113.000 7,56 853.999 -0,0148 0,0465 0,7376 1.563.578 0,4099 1,7070 0,0439 

SMTO 07/02/2008 11,18 798.622 113.000 7,67 866.755 0,0148 0,0452 0,7174 1.577.158 0,4001 1,7800 0,0375 

SMTO 08/02/2008 11,18 798.622 113.000 7,53 850.401 -0,0190 0,0441 0,6995 1.561.366 0,3861 1,8329 0,0334 

SMTO 11/02/2008 11,18 798.622 113.000 7,44 840.589 -0,0116 0,0428 0,6797 1.552.124 0,3724 1,8982 0,0288 

SMTO 12/02/2008 11,18 798.622 113.000 7,50 847.130 0,0078 0,0416 0,6597 1.559.199 0,3619 1,9766 0,0240 

SMTO 13/02/2008 11,18 798.622 113.000 7,59 857.270 0,0119 0,0404 0,6413 1.569.765 0,3530 2,0544 0,0200 

SMTO 14/02/2008 11,18 798.622 113.000 7,66 865.774 0,0099 0,0392 0,6229 1.578.624 0,3439 2,1347 0,0164 

SMTO 15/02/2008 11,17 798.622 113.000 7,82 883.109 0,0198 0,0384 0,6088 1.596.277 0,3387 2,2053 0,0137 
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Tabela 13 – Amostra dos parâmetros calculados para os 30 primeiros pregões das firmas do subsetor de Alimentos 

Código de 
Negócio  

B3 

Data do 
Pregão 

Taxa SELIC  
(%) 

Dívida  
(R$ mil) 

Qtd. de 
Ações ON 

(mil) 

Preço  
Ação  
(R$) 

Market Cap 
(R$ mil) 

Log 
Retorno 
da Ação 

Vol.  
Diária 

(EWMA) 

Vol.  
Anual 

Valor 
Implícito 

dos Ativos 
(R$ mil) 

Vol. 
Implícita 

dos Ativos 
DD PD 

CYRE 03/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 18,40 6.542.677        

CYRE 04/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 18,01 6.406.197 -0,0211       

CYRE 07/01/2008 11,17 1.830.211 355.641 18,01 6.406.197 0,0000       

CYRE 08/01/2008 11,17 1.830.211 355.641 19,07 6.782.213 0,0570       

CYRE 09/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 18,95 6.740.434 -0,0062       

CYRE 10/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 19,03 6.768.287 0,0041       

CYRE 11/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 18,74 6.665.230 -0,0153       

CYRE 14/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 18,19 6.470.259 -0,0297       

CYRE 15/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 17,07 6.071.961 -0,0635       

CYRE 16/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 17,54 6.239.079 0,0272       

CYRE 17/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 17,50 6.222.367 -0,0027       

CYRE 18/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 16,76 5.960.549 -0,0430       

CYRE 21/01/2008 11,17 1.830.211 355.641 15,66 5.570.606 -0,0677       

CYRE 22/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 16,56 5.890.916 0,0559       

CYRE 23/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 15,82 5.626.312 -0,0460       

CYRE 24/01/2008 11,17 1.830.211 355.641 17,03 6.058.034 0,0739       

CYRE 28/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 16,99 6.044.108 -0,0023       

CYRE 29/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 18,23 6.484.186 0,0703       

CYRE 30/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 18,48 6.573.315 0,0137       

CYRE 31/01/2008 11,18 1.830.211 355.641 17,93 6.378.344 -0,0301 0,0427 0,6775 8.014.081 0,5396 2,6745 0,0037 

CYRE 01/02/2008 11,18 1.830.211 355.641 18,95 6.737.648 0,0548 0,0435 0,6905 8.373.313 0,5560 2,6579 0,0039 

CYRE 06/02/2008 11,18 1.830.211 355.641 17,93 6.378.344 -0,0548 0,0443 0,7026 8.013.649 0,5597 2,5581 0,0053 
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CYRE 07/02/2008 11,18 1.830.211 355.641 16,84 5.988.402 -0,0631 0,0456 0,7240 7.622.966 0,5696 2,4164 0,0078 

CYRE 08/02/2008 11,18 1.830.211 355.641 16,53 5.876.990 -0,0188 0,0445 0,7057 7.511.956 0,5528 2,4802 0,0066 

CYRE 11/02/2008 11,18 1.830.211 355.641 17,11 6.085.887 0,0349 0,0439 0,6976 7.721.150 0,5504 2,5434 0,0055 

CYRE 12/02/2008 11,18 1.830.211 355.641 17,62 6.266.932 0,0293 0,0432 0,6859 7.902.495 0,5443 2,6204 0,0044 

CYRE 13/02/2008 11,18 1.830.211 355.641 18,80 6.684.728 0,0645 0,0448 0,7108 8.320.012 0,5716 2,5591 0,0052 

CYRE 14/02/2008 11,18 1.830.211 355.641 19,58 6.963.258 0,0408 0,0445 0,7072 8.598.731 0,5731 2,6083 0,0045 

CYRE 15/02/2008 11,17 1.830.211 355.641 19,66 6.991.111 0,0040 0,0432 0,6858 8.627.089 0,5560 2,7113 0,0034 

EVEN 03/01/2008 11,18 318.867 140.573 13,05 1.834.964        

EVEN 04/01/2008 11,18 318.867 140.573 12,61 1.772.708 -0,0345       

EVEN 07/01/2008 11,17 318.867 140.573 12,01 1.688.293 -0,0488       

EVEN 08/01/2008 11,17 318.867 140.573 11,22 1.577.499 -0,0679       

EVEN 09/01/2008 11,18 318.867 140.573 10,88 1.530.016 -0,0306       

EVEN 10/01/2008 11,18 318.867 140.573 10,51 1.477.257 -0,0351       

EVEN 11/01/2008 11,18 318.867 140.573 9,98 1.403.394 -0,0513       

EVEN 14/01/2008 11,18 318.867 140.573 9,68 1.361.187 -0,0305       

EVEN 15/01/2008 11,18 318.867 140.573 8,99 1.264.110 -0,0740       

EVEN 16/01/2008 11,18 318.867 140.573 8,78 1.234.565 -0,0236       

EVEN 17/01/2008 11,18 318.867 140.573 8,34 1.172.309 -0,0517       

EVEN 18/01/2008 11,18 318.867 140.573 8,23 1.156.481 -0,0136       

EVEN 21/01/2008 11,17 318.867 140.573 7,87 1.106.887 -0,0438       

EVEN 22/01/2008 11,18 318.867 140.573 8,48 1.192.357 0,0744       

EVEN 23/01/2008 11,18 318.867 140.573 7,88 1.107.943 -0,0734       

EVEN 24/01/2008 11,17 318.867 140.573 8,59 1.208.185 0,0866       
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EVEN 28/01/2008 11,18 318.867 140.573 8,63 1.213.461 0,0044       

EVEN 29/01/2008 11,18 318.867 140.573 9,01 1.266.220 0,0426       

EVEN 30/01/2008 11,18 318.867 140.573 9,38 1.318.979 0,0408       

EVEN 31/01/2008 11,18 318.867 140.573 9,30 1.307.372 -0,0088 0,0475 0,7546 1.592.176 0,6203 2,4626 0,0069 

EVEN 01/02/2008 11,18 318.867 140.573 9,01 1.266.220 -0,0320 0,0468 0,7421 1.551.056 0,6065 2,4896 0,0064 

EVEN 06/02/2008 11,18 318.867 140.573 9,08 1.275.717 0,0075 0,0454 0,7201 1.560.639 0,5891 2,5911 0,0048 

EVEN 07/02/2008 11,18 318.867 140.573 9,01 1.266.220 -0,0075 0,0440 0,6988 1.551.201 0,5707 2,6824 0,0037 

EVEN 08/02/2008 11,18 318.867 140.573 9,16 1.287.324 0,0165 0,0429 0,6805 1.572.352 0,5574 2,7843 0,0027 

EVEN 11/02/2008 11,18 318.867 140.573 9,16 1.287.324 0,0000 0,0416 0,6598 1.572.387 0,5404 2,8896 0,0019 

EVEN 12/02/2008 11,18 318.867 140.573 9,53 1.340.083 0,0402 0,0415 0,6585 1.625.156 0,5431 2,9328 0,0017 

EVEN 13/02/2008 11,18 318.867 140.573 10,28 1.445.601 0,0758 0,0443 0,7032 1.730.621 0,5876 2,7751 0,0028 

EVEN 14/02/2008 11,18 318.867 140.573 10,64 1.496.250 0,0344 0,0438 0,6948 1.781.295 0,5838 2,8465 0,0022 

EVEN 15/02/2008 11,17 318.867 140.573 10,58 1.487.809 -0,0057 0,0425 0,6740 1.772.911 0,5657 2,9472 0,0016 

EZTC 03/01/2008 11,18 120.699 149.287 4,67 696.826        

EZTC 04/01/2008 11,18 120.699 149.287 4,65 693.655 -0,0046       

EZTC 07/01/2008 11,17 120.699 149.287 4,57 681.764 -0,0173       

EZTC 08/01/2008 11,17 120.699 149.287 4,57 681.764 0,0000       

EZTC 09/01/2008 11,18 120.699 149.287 4,49 669.873 -0,0176       

EZTC 10/01/2008 11,18 120.699 149.287 4,49 669.873 0,0000       

EZTC 11/01/2008 11,18 120.699 149.287 4,51 673.044 0,0047       

EZTC 14/01/2008 11,18 120.699 149.287 4,46 665.116 -0,0118       

EZTC 15/01/2008 11,18 120.699 149.287 4,09 610.417 -0,0858       

EZTC 16/01/2008 11,18 120.699 149.287 3,96 590.598 -0,0330       
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EZTC 17/01/2008 11,18 120.699 149.287 3,89 580.292 -0,0176       

EZTC 18/01/2008 11,18 120.699 149.287 3,88 578.707 -0,0027       

EZTC 21/01/2008 11,17 120.699 149.287 3,56 531.142 -0,0858       

EZTC 22/01/2008 11,18 120.699 149.287 3,55 530.349 -0,0015       

EZTC 23/01/2008 11,18 120.699 149.287 3,45 514.494 -0,0304       

EZTC 24/01/2008 11,17 120.699 149.287 3,35 499.432 -0,0297       

EZTC 28/01/2008 11,18 120.699 149.287 3,24 483.577 -0,0323       

EZTC 29/01/2008 11,18 120.699 149.287 3,16 471.685 -0,0249       

EZTC 30/01/2008 11,18 120.699 149.287 3,11 463.758 -0,0169       

EZTC 31/01/2008 11,18 120.699 149.287 3,03 451.867 -0,0260 0,0252 0,4008 559.798 0,3235 4,9262 0,0000 

EZTC 01/02/2008 11,18 120.699 149.287 3,00 447.903 -0,0088 0,0246 0,3901 555.834 0,3143 5,0567 0,0000 

EZTC 06/02/2008 11,18 120.699 149.287 3,03 451.867 0,0088 0,0239 0,3798 559.798 0,3065 5,2166 0,0000 

EZTC 07/02/2008 11,18 120.699 149.287 2,92 436.012 -0,0357 0,0248 0,3935 543.943 0,3154 4,9697 0,0000 

EZTC 08/02/2008 11,18 120.699 149.287 2,97 443.147 0,0162 0,0244 0,3867 551.078 0,3110 5,0873 0,0000 

EZTC 11/02/2008 11,18 120.699 149.287 2,97 443.147 0,0000 0,0236 0,3749 551.078 0,3015 5,2568 0,0000 

EZTC 12/02/2008 11,18 120.699 149.287 3,10 462.965 0,0438 0,0253 0,4014 570.897 0,3255 4,9551 0,0000 

EZTC 13/02/2008 11,18 120.699 149.287 3,34 498.639 0,0742 0,0305 0,4845 606.570 0,3983 4,1353 0,0000 

EZTC 14/02/2008 11,18 120.699 149.287 3,50 522.421 0,0466 0,0317 0,5035 630.353 0,4173 4,0209 0,0000 

EZTC 15/02/2008 11,17 120.699 149.287 3,65 545.411 0,0431 0,0325 0,5160 653.353 0,4308 3,9642 0,0000 

GFSA 03/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 113,24 14.660.684        

GFSA 04/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 106,67 13.809.271 -0,0598       

GFSA 07/01/2008 11,17 1.352.416 129.463 109,55 14.182.618 0,0267       

GFSA 08/01/2008 11,17 1.352.416 129.463 107,23 13.882.119 -0,0214       
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GFSA 09/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 110,01 14.241.807 0,0256       

GFSA 10/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 111,13 14.387.503 0,0102       

GFSA 11/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 105,86 13.704.552 -0,0486       

GFSA 14/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 101,95 13.199.168 -0,0376       

GFSA 15/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 97,24 12.589.065 -0,0473       

GFSA 16/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 98,12 12.702.890 0,0090       

GFSA 17/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 94,78 12.270.355 -0,0346       

GFSA 18/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 94,32 12.211.166 -0,0048       

GFSA 21/01/2008 11,17 1.352.416 129.463 89,68 11.610.169 -0,0505       

GFSA 22/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 95,31 12.338.650 0,0609       

GFSA 23/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 94,15 12.188.401 -0,0123       

GFSA 24/01/2008 11,17 1.352.416 129.463 100,34 12.989.730 0,0637       

GFSA 28/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 103,71 13.426.819 0,0331       

GFSA 29/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 109,62 14.191.724 0,0554       

GFSA 30/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 109,02 14.114.323 -0,0055       

GFSA 31/01/2008 11,18 1.352.416 129.463 104,45 13.522.432 -0,0428 0,0401 0,6369 14.731.788 0,5846 3,9842 0,0000 

GFSA 01/02/2008 11,18 1.352.416 129.463 106,03 13.727.317 0,0150 0,0391 0,6202 14.936.676 0,5700 4,1250 0,0000 

GFSA 06/02/2008 11,18 1.352.416 129.463 98,16 12.707.443 -0,0772 0,0423 0,6721 13.916.786 0,6137 3,6740 0,0001 

GFSA 07/02/2008 11,18 1.352.416 129.463 93,58 12.115.552 -0,0477 0,0427 0,6775 13.324.887 0,6160 3,5873 0,0002 

GFSA 08/02/2008 11,18 1.352.416 129.463 95,13 12.315.885 0,0164 0,0416 0,6599 13.525.231 0,6009 3,7173 0,0001 

GFSA 11/02/2008 11,18 1.352.416 129.463 99,32 12.857.693 0,0431 0,0417 0,6614 14.067.041 0,6045 3,7567 0,0001 

GFSA 12/02/2008 11,18 1.352.416 129.463 105,51 13.659.022 0,0605 0,0430 0,6830 14.868.365 0,6274 3,6854 0,0001 

GFSA 13/02/2008 11,18 1.352.416 129.463 109,55 14.182.618 0,0376 0,0427 0,6781 15.391.965 0,6248 3,7586 0,0001 
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GFSA 14/02/2008 11,18 1.352.416 129.463 105,51 13.659.022 -0,0376 0,0424 0,6735 14.868.369 0,6188 3,7458 0,0001 

GFSA 15/02/2008 11,17 1.352.416 129.463 101,46 13.135.426 -0,0391 0,0422 0,6705 14.344.893 0,6139 3,7214 0,0001 

HBOR 03/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,72 90.554        

HBOR 04/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,72 90.392 -0,0018       

HBOR 07/01/2008 11,17 265.189 52.597 1,72 90.392 0,0000       

HBOR 08/01/2008 11,17 265.189 52.597 1,71 89.989 -0,0045       

HBOR 09/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,73 91.199 0,0134       

HBOR 10/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,73 91.199 0,0000       

HBOR 11/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,75 92.007 0,0088       

HBOR 14/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,71 89.989 -0,0222       

HBOR 15/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,69 88.778 -0,0135       

HBOR 16/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,67 87.971 -0,0091       

HBOR 17/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,57 82.322 -0,0664       

HBOR 18/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,53 80.708 -0,0198       

HBOR 21/01/2008 11,17 265.189 52.597 1,41 74.251 -0,0834       

HBOR 22/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,47 77.560 0,0436       

HBOR 23/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,41 74.251 -0,0436       

HBOR 24/01/2008 11,17 265.189 52.597 1,43 75.058 0,0108       

HBOR 28/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,44 75.865 0,0107       

HBOR 29/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,53 80.627 0,0609       

HBOR 30/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,53 80.627 0,0000       

HBOR 31/01/2008 11,18 265.189 52.597 1,47 77.479 -0,0398 0,0340 0,5401 314.368 0,1352 2,0173 0,0218 

HBOR 01/02/2008 11,18 265.189 52.597 1,52 79.900 0,0308 0,0338 0,5371 316.799 0,1375 2,0376 0,0208 
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HBOR 06/02/2008 11,18 265.189 52.597 1,52 79.900 0,0000 0,0328 0,5207 316.850 0,1330 2,1130 0,0173 

HBOR 07/02/2008 11,18 265.189 52.597 1,53 80.708 0,0101 0,0319 0,5064 317.694 0,1300 2,1849 0,0144 

HBOR 08/02/2008 11,18 265.189 52.597 1,53 80.708 0,0000 0,0309 0,4910 317.728 0,1258 2,2631 0,0118 

HBOR 11/02/2008 11,18 265.189 52.597 1,56 82.241 0,0188 0,0303 0,4816 319.279 0,1250 2,3176 0,0102 

HBOR 12/02/2008 11,18 265.189 52.597 1,58 83.129 0,0107 0,0295 0,4688 320.188 0,1224 2,3911 0,0084 

HBOR 13/02/2008 11,18 265.189 52.597 1,62 85.146 0,0240 0,0292 0,4640 322.213 0,1233 2,4253 0,0076 

HBOR 14/02/2008 11,18 265.189 52.597 1,63 85.550 0,0047 0,0284 0,4502 322.634 0,1199 2,5079 0,0061 

HBOR 15/02/2008 11,17 265.189 52.597 1,57 82.322 -0,0385 0,0291 0,4614 319.415 0,1196 2,4305 0,0075 

JHSF 03/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,34 1.851.271        

JHSF 04/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,45 1.895.957 0,0239       

JHSF 07/01/2008 11,17 321.776 426.375 4,60 1.962.986 0,0347       

JHSF 08/01/2008 11,17 321.776 426.375 4,60 1.962.986 0,0000       

JHSF 09/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,61 1.966.178 0,0016       

JHSF 10/01/2008 11,18 321.776 426.375 5,05 2.154.497 0,0915       

JHSF 11/01/2008 11,18 321.776 426.375 5,23 2.227.909 0,0335       

JHSF 14/01/2008 11,18 321.776 426.375 5,16 2.199.182 -0,0130       

JHSF 15/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,98 2.122.578 -0,0355       

JHSF 16/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,64 1.978.945 -0,0701       

JHSF 17/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,86 2.071.509 0,0457       

JHSF 18/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,72 2.010.864 -0,0297       

JHSF 21/01/2008 11,17 321.776 426.375 4,48 1.908.724 -0,0521       

JHSF 22/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,51 1.921.492 0,0067       

JHSF 23/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,52 1.927.875 0,0033       
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JHSF 24/01/2008 11,17 321.776 426.375 4,51 1.924.684 -0,0017       

JHSF 28/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,49 1.915.108 -0,0050       

JHSF 29/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,72 2.010.864 0,0488       

JHSF 30/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,93 2.103.427 0,0450       

JHSF 31/01/2008 11,18 321.776 426.375 4,92 2.097.043 -0,0030 0,0387 0,6145 2.384.778 0,5404 3,6435 0,0001 

JHSF 01/02/2008 11,18 321.776 426.375 4,87 2.077.892 -0,0092 0,0376 0,5968 2.365.629 0,5243 3,7564 0,0001 

JHSF 06/02/2008 11,18 321.776 426.375 4,81 2.052.358 -0,0124 0,0366 0,5807 2.340.095 0,5093 3,8609 0,0001 

JHSF 07/02/2008 11,18 321.776 426.375 4,90 2.087.468 0,0170 0,0357 0,5668 2.375.206 0,4982 3,9881 0,0000 

JHSF 08/02/2008 11,18 321.776 426.375 4,92 2.097.043 0,0046 0,0346 0,5498 2.384.782 0,4835 4,1322 0,0000 

JHSF 11/02/2008 11,18 321.776 426.375 4,75 2.026.823 -0,0341 0,0346 0,5493 2.314.562 0,4810 4,0939 0,0000 

JHSF 12/02/2008 11,18 321.776 426.375 4,87 2.074.700 0,0233 0,0340 0,5402 2.362.440 0,4744 4,2004 0,0000 

JHSF 13/02/2008 11,18 321.776 426.375 5,00 2.132.154 0,0273 0,0337 0,5344 2.419.893 0,4709 4,2866 0,0000 

JHSF 14/02/2008 11,18 321.776 426.375 5,00 2.132.154 0,0000 0,0326 0,5182 2.419.893 0,4566 4,4358 0,0000 

JHSF 15/02/2008 11,17 321.776 426.375 4,96 2.113.003 -0,0090 0,0317 0,5036 2.400.771 0,4432 4,5645 0,0000 

MRVE 03/01/2008 11,18 482.999 135.233 9,01 1.218.262        

MRVE 04/01/2008 11,18 482.999 135.233 8,75 1.183.364 -0,0291       

MRVE 07/01/2008 11,17 482.999 135.233 8,45 1.142.121 -0,0355       

MRVE 08/01/2008 11,17 482.999 135.233 8,51 1.151.321 0,0080       

MRVE 09/01/2008 11,18 482.999 135.233 8,42 1.138.948 -0,0108       

MRVE 10/01/2008 11,18 482.999 135.233 8,16 1.104.050 -0,0311       

MRVE 11/01/2008 11,18 482.999 135.233 8,09 1.094.532 -0,0087       

MRVE 14/01/2008 11,18 482.999 135.233 7,62 1.030.764 -0,0600       

MRVE 15/01/2008 11,18 482.999 135.233 7,11 961.285 -0,0698       
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MRVE 16/01/2008 11,18 482.999 135.233 7,26 981.907 0,0212       

MRVE 17/01/2008 11,18 482.999 135.233 6,83 923.214 -0,0616       

MRVE 18/01/2008 11,18 482.999 135.233 7,11 961.285 0,0404       

MRVE 21/01/2008 11,17 482.999 135.233 6,03 815.347 -0,1647       

MRVE 22/01/2008 11,18 482.999 135.233 6,62 894.661 0,0928       

MRVE 23/01/2008 11,18 482.999 135.233 6,41 866.743 -0,0317       

MRVE 24/01/2008 11,17 482.999 135.233 7,11 961.285 0,1035       

MRVE 28/01/2008 11,18 482.999 135.233 7,23 977.465 0,0167       

MRVE 29/01/2008 11,18 482.999 135.233 7,51 1.015.218 0,0379       

MRVE 30/01/2008 11,18 482.999 135.233 7,62 1.031.081 0,0155       

MRVE 31/01/2008 11,18 482.999 135.233 7,68 1.039.013 0,0077 0,0605 0,9599 1.462.541 0,6942 1,4099 0,0793 

MRVE 01/02/2008 11,18 482.999 135.233 7,67 1.037.426 -0,0015 0,0586 0,9307 1.462.375 0,6707 1,4830 0,0690 

MRVE 06/02/2008 11,18 482.999 135.233 7,27 983.493 -0,0534 0,0583 0,9259 1.408.328 0,6576 1,4685 0,0710 

MRVE 07/02/2008 11,18 482.999 135.233 7,27 983.493 0,0000 0,0565 0,8977 1.409.564 0,6357 1,5429 0,0614 

MRVE 08/02/2008 11,18 482.999 135.233 7,01 947.326 -0,0375 0,0556 0,8825 1.373.813 0,6175 1,5652 0,0588 

MRVE 11/02/2008 11,18 482.999 135.233 7,11 961.285 0,0146 0,0540 0,8575 1.388.758 0,6010 1,6429 0,0502 

MRVE 12/02/2008 11,18 482.999 135.233 7,51 1.015.218 0,0546 0,0540 0,8580 1.442.914 0,6106 1,6702 0,0474 

MRVE 13/02/2008 11,18 482.999 135.233 7,98 1.078.670 0,0606 0,0545 0,8646 1.506.418 0,6257 1,6839 0,0461 

MRVE 14/02/2008 11,18 482.999 135.233 8,27 1.118.326 0,0361 0,0535 0,8500 1.546.684 0,6201 1,7470 0,0403 

MRVE 15/02/2008 11,17 482.999 135.233 8,27 1.118.326 0,0000 0,0519 0,8241 1.547.431 0,6001 1,8262 0,0339 

PDGR 03/01/2008 11,18 827.792 146.001 270,52 39.496.286        

PDGR 04/01/2008 11,18 827.792 146.001 261,22 38.138.553 -0,0350       

PDGR 07/01/2008 11,17 827.792 146.001 264,36 38.596.216 0,0119       
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PDGR 08/01/2008 11,17 827.792 146.001 261,22 38.138.553 -0,0119       

PDGR 09/01/2008 11,18 827.792 146.001 249,73 36.460.457 -0,0450       

PDGR 10/01/2008 11,18 827.792 146.001 263,83 38.519.939 0,0549       

PDGR 11/01/2008 11,18 827.792 146.001 248,68 36.307.903 -0,0591       

PDGR 14/01/2008 11,18 827.792 146.001 237,71 34.706.083 -0,0451       

PDGR 15/01/2008 11,18 827.792 146.001 227,05 33.150.030 -0,0459       

PDGR 16/01/2008 11,18 827.792 146.001 224,65 32.799.156 -0,0106       

PDGR 17/01/2008 11,18 827.792 146.001 213,16 31.121.059 -0,0525       

PDGR 18/01/2008 11,18 827.792 146.001 227,78 33.256.818 0,0664       

PDGR 21/01/2008 11,17 827.792 146.001 201,66 29.442.963 -0,1218       

PDGR 22/01/2008 11,18 827.792 146.001 198,42 28.970.045 -0,0162       

PDGR 23/01/2008 11,18 827.792 146.001 198,53 28.985.300 0,0005       

PDGR 24/01/2008 11,17 827.792 146.001 202,19 29.519.240 0,0183       

PDGR 28/01/2008 11,18 827.792 146.001 192,26 28.069.975 -0,0503       

PDGR 29/01/2008 11,18 827.792 146.001 211,59 30.892.228 0,0958       

PDGR 30/01/2008 11,18 827.792 146.001 213,99 31.243.103 0,0113       

PDGR 31/01/2008 11,18 827.792 146.001 228,83 33.409.373 0,0670 0,0536 0,8512 34.149.602 0,8328 4,1844 0,0000 

PDGR 01/02/2008 11,18 827.792 146.001 242,94 35.468.854 0,0598 0,0540 0,8575 36.209.084 0,8399 4,2114 0,0000 

PDGR 06/02/2008 11,18 827.792 146.001 225,70 32.951.710 -0,0736 0,0554 0,8792 33.691.937 0,8599 4,0100 0,0000 

PDGR 07/02/2008 11,18 827.792 146.001 215,25 31.426.168 -0,0474 0,0549 0,8722 32.166.395 0,8521 4,0004 0,0000 

PDGR 08/02/2008 11,18 827.792 146.001 211,07 30.815.951 -0,0196 0,0535 0,8490 31.556.179 0,8291 4,1115 0,0000 

PDGR 11/02/2008 11,18 827.792 146.001 211,07 30.815.951 0,0000 0,0519 0,8232 31.556.181 0,8038 4,2663 0,0000 

PDGR 12/02/2008 11,18 827.792 146.001 229,87 33.561.927 0,0854 0,0544 0,8643 34.302.155 0,8457 4,1131 0,0000 
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PDGR 13/02/2008 11,18 827.792 146.001 249,31 36.399.435 0,0812 0,0564 0,8955 37.139.662 0,8776 4,0226 0,0000 

PDGR 14/02/2008 11,18 827.792 146.001 245,55 35.850.240 -0,0152 0,0548 0,8702 36.590.469 0,8526 4,1486 0,0000 

PDGR 15/02/2008 11,17 827.792 146.001 250,77 36.613.011 0,0211 0,0534 0,8477 37.353.315 0,8309 4,3040 0,0000 

RSID 03/01/2008 11,18 682.047 156.191 478,94 74.806.389        

RSID 04/01/2008 11,18 682.047 156.191 472,23 73.757.621 -0,0141       

RSID 07/01/2008 11,17 682.047 156.191 481,03 75.133.054 0,0185       

RSID 08/01/2008 11,17 682.047 156.191 483,23 75.476.913 0,0046       

RSID 09/01/2008 11,18 682.047 156.191 451,86 70.576.931 -0,0671       

RSID 10/01/2008 11,18 682.047 156.191 451,31 70.490.966 -0,0012       

RSID 11/01/2008 11,18 682.047 156.191 465,51 72.708.853 0,0310       

RSID 14/01/2008 11,18 682.047 156.191 472,23 73.757.621 0,0143       

RSID 15/01/2008 11,18 682.047 156.191 440,30 68.771.674 -0,0700       

RSID 16/01/2008 11,18 682.047 156.191 397,48 62.083.629 -0,1023       

RSID 17/01/2008 11,18 682.047 156.191 379,76 59.315.569 -0,0456       

RSID 18/01/2008 11,18 682.047 156.191 389,67 60.862.932 0,0258       

RSID 21/01/2008 11,17 682.047 156.191 369,86 57.768.207 -0,0522       

RSID 22/01/2008 11,18 682.047 156.191 385,27 60.175.215 0,0408       

RSID 23/01/2008 11,18 682.047 156.191 372,06 58.112.065 -0,0349       

RSID 24/01/2008 11,17 682.047 156.191 394,62 61.636.613 0,0589       

RSID 28/01/2008 11,18 682.047 156.191 407,39 63.630.992 0,0318       

RSID 29/01/2008 11,18 682.047 156.191 423,79 66.192.737 0,0395       

RSID 30/01/2008 11,18 682.047 156.191 439,20 68.599.745 0,0357       

RSID 31/01/2008 11,18 682.047 156.191 411,68 64.301.516 -0,0647 0,0473 0,7506 64.911.418 0,7436 5,9052 0,0000 
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RSID 01/02/2008 11,18 682.047 156.191 410,58 64.129.586 -0,0027 0,0458 0,7278 64.739.489 0,7210 6,1096 0,0000 

RSID 06/02/2008 11,18 682.047 156.191 391,87 61.206.790 -0,0466 0,0459 0,7286 61.816.692 0,7214 6,0414 0,0000 

RSID 07/02/2008 11,18 682.047 156.191 375,36 58.627.853 -0,0430 0,0457 0,7260 59.237.755 0,7185 6,0096 0,0000 

RSID 08/02/2008 11,18 682.047 156.191 374,26 58.455.923 -0,0029 0,0443 0,7039 59.065.825 0,6967 6,2158 0,0000 

RSID 11/02/2008 11,18 682.047 156.191 379,21 59.229.605 0,0131 0,0431 0,6844 59.839.507 0,6774 6,4311 0,0000 

RSID 12/02/2008 11,18 682.047 156.191 429,30 67.052.383 0,1241 0,0517 0,8204 67.662.285 0,8130 5,3858 0,0000 

RSID 13/02/2008 11,18 682.047 156.191 457,92 71.522.541 0,0645 0,0525 0,8340 72.132.444 0,8270 5,3581 0,0000 

RSID 14/02/2008 11,18 682.047 156.191 471,13 73.585.692 0,0284 0,0514 0,8161 74.195.594 0,8094 5,5268 0,0000 

RSID 15/02/2008 11,17 682.047 156.191 416,09 64.989.232 -0,1242 0,0584 0,9271 65.599.195 0,9185 4,6340 0,0000 

TCSA 03/01/2008 11,18 272.837 145.435 7,38 1.073.378        

TCSA 04/01/2008 11,18 272.837 145.435 7,05 1.025.125 -0,0460       

TCSA 07/01/2008 11,17 272.837 145.435 6,77 984.751 -0,0402       

TCSA 08/01/2008 11,17 272.837 145.435 6,74 979.827 -0,0050       

TCSA 09/01/2008 11,18 272.837 145.435 6,60 960.132 -0,0203       

TCSA 10/01/2008 11,18 272.837 145.435 6,64 965.056 0,0051       

TCSA 11/01/2008 11,18 272.837 145.435 6,43 935.513 -0,0311       

TCSA 14/01/2008 11,18 272.837 145.435 6,20 901.047 -0,0375       

TCSA 15/01/2008 11,18 272.837 145.435 6,20 901.047 0,0000       

TCSA 16/01/2008 11,18 272.837 145.435 6,09 886.275 -0,0165       

TCSA 17/01/2008 11,18 272.837 145.435 5,69 827.190 -0,0690       

TCSA 18/01/2008 11,18 272.837 145.435 5,52 802.572 -0,0302       

TCSA 21/01/2008 11,17 272.837 145.435 5,25 763.182 -0,0503       

TCSA 22/01/2008 11,18 272.837 145.435 5,42 787.800 0,0317       
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TCSA 23/01/2008 11,18 272.837 145.435 5,18 753.334 -0,0447       

TCSA 24/01/2008 11,17 272.837 145.435 5,69 827.190 0,0935       

TCSA 28/01/2008 11,18 272.837 145.435 5,59 812.419 -0,0180       

TCSA 29/01/2008 11,18 272.837 145.435 5,82 846.885 0,0415       

TCSA 30/01/2008 11,18 272.837 145.435 5,62 817.343 -0,0355       

TCSA 31/01/2008 11,18 272.837 145.435 5,71 831.129 0,0167 0,0387 0,6143 1.075.048 0,4751 2,8841 0,0020 

TCSA 01/02/2008 11,18 272.837 145.435 5,25 763.182 -0,0853 0,0429 0,6817 1.006.927 0,5174 2,4813 0,0065 

TCSA 06/02/2008 11,18 272.837 145.435 5,09 740.532 -0,0301 0,0423 0,6712 984.299 0,5056 2,5058 0,0061 

TCSA 07/02/2008 11,18 272.837 145.435 5,28 768.105 0,0366 0,0420 0,6661 1.011.903 0,5062 2,5572 0,0053 

TCSA 08/02/2008 11,18 272.837 145.435 5,21 758.258 -0,0129 0,0408 0,6478 1.002.098 0,4906 2,6345 0,0042 

TCSA 11/02/2008 11,18 272.837 145.435 5,15 748.410 -0,0131 0,0397 0,6301 992.284 0,4756 2,7122 0,0033 

TCSA 12/02/2008 11,18 272.837 145.435 5,16 750.380 0,0026 0,0385 0,6110 994.285 0,4613 2,8147 0,0024 

TCSA 13/02/2008 11,18 272.837 145.435 5,34 776.968 0,0348 0,0383 0,6076 1.020.884 0,4627 2,8624 0,0021 

TCSA 14/02/2008 11,18 272.837 145.435 5,55 807.495 0,0385 0,0383 0,6079 1.051.417 0,4670 2,8943 0,0019 

TCSA 15/02/2008 11,17 272.837 145.435 5,52 802.572 -0,0061 0,0372 0,5898 1.046.534 0,4525 2,9918 0,0014 

VIVR 03/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.496,96 142.138.893        

VIVR 04/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.411,05 133.982.059 -0,0591       

VIVR 07/01/2008 11,17 575.088 94.952 1.352,36 128.409.568 -0,0425       

VIVR 08/01/2008 11,17 575.088 94.952 1.284,32 121.948.710 -0,0516       

VIVR 09/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.224,78 116.295.458 -0,0475       

VIVR 10/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.233,29 117.103.066 0,0069       

VIVR 11/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.254,55 119.122.084 0,0171       

VIVR 14/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.207,77 114.680.243 -0,0380       
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VIVR 15/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.081,04 102.646.894 -0,1109       

VIVR 16/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.147,38 108.946.231 0,0596       

VIVR 17/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.163,54 110.480.685 0,0140       

VIVR 18/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.104,86 104.908.195 -0,0518       

VIVR 21/01/2008 11,17 575.088 94.952 1.088,69 103.373.741 -0,0147       

VIVR 22/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.147,38 108.946.231 0,0525       

VIVR 23/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.104,00 104.827.434 -0,0385       

VIVR 24/01/2008 11,17 575.088 94.952 1.173,75 111.449.814 0,0613       

VIVR 28/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.216,28 115.487.851 0,0356       

VIVR 29/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.190,76 113.065.029 -0,0212       

VIVR 30/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.190,76 113.065.029 0,0000       

VIVR 31/01/2008 11,18 575.088 94.952 1.172,90 111.369.053 -0,0151 0,0458 0,7268 111.883.310 0,7235 7,0780 0,0000 

VIVR 01/02/2008 11,18 575.088 94.952 1.143,98 108.623.188 -0,0250 0,0448 0,7113 109.137.445 0,7080 7,2135 0,0000 

VIVR 06/02/2008 11,18 575.088 94.952 1.101,45 104.585.152 -0,0379 0,0444 0,7052 105.099.408 0,7018 7,2299 0,0000 

VIVR 07/02/2008 11,18 575.088 94.952 1.136,33 107.896.342 0,0312 0,0437 0,6944 108.410.598 0,6911 7,3971 0,0000 

VIVR 08/02/2008 11,18 575.088 94.952 1.092,95 103.777.544 -0,0389 0,0435 0,6900 104.291.801 0,6866 7,3932 0,0000 

VIVR 11/02/2008 11,18 575.088 94.952 1.054,67 100.143.311 -0,0356 0,0430 0,6832 100.657.568 0,6797 7,4230 0,0000 

VIVR 12/02/2008 11,18 575.088 94.952 1.080,19 102.566.133 0,0239 0,0421 0,6689 103.080.390 0,6656 7,6311 0,0000 

VIVR 13/02/2008 11,18 575.088 94.952 1.118,46 106.200.366 0,0348 0,0417 0,6625 106.714.623 0,6593 7,7623 0,0000 

VIVR 14/02/2008 11,18 575.088 94.952 1.072,53 101.839.287 -0,0419 0,0417 0,6627 102.353.543 0,6594 7,6984 0,0000 

VIVR 15/02/2008 11,17 575.088 94.952 1.062,33 100.870.158 -0,0096 0,0405 0,6436 101.384.466 0,6403 7,9317 0,0000 

 


