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RESUMO 

Em 24.06.2011, foi lançada a Lei n° 12.431/11, que concedeu uma redução da alíquota 

de Imposto de Renda (IR) em debêntures emitidas com o objetivo de financiar projetos de 

infraestrutura. Desde então, as chamadas “Debêntures de Infraestrutura” têm aumentado a sua 

importância como mecanismo de captação das empresas desse setor. A partir da publicação da 

Resolução do Banco Central do Brasil (Bacen) nº 4.476, de 11.04.2016, foi permitida a 

inclusão de cláusulas de regaste antecipado a exclusivo critério da empresa emissora. Tendo 

em vista as peculiaridades desses títulos, as metodologias já desenvolvidas para precificação 

de opções de recompra em debêntures não são aplicáveis. Desta forma, o trabalho proposto 

pretende desenvolver uma metodologia para precificar a existência de uma cláusula de resgate 

antecipado em uma debênture de infraestrutura abrangida pela Lei n° 12.431/11, considerando 

a estrutura a termo das taxas de juros brasileiras e os custos de emissão de debêntures.  

Palavras Chave: Lei nº 12.431/11. Debêntures de Infraestrutura. Opção de Compra. Resgate 

Antecipado. Precificação de Opção Embutida. 

  



 
 

ABSTRACT 

On June 24, 2011, Law 12.431/11 was introduced, which granted a reduction of the 

Income Tax rate on bonds issued with the purpose of financing infrastructure projects. Since 

then, the so-called "Infrastructure Bonds" have increased their importance as a funding 

mechanism to companies in this sector. Since the publication of the Resolution of the Central 

Bank of Brazil (Bacen) No. 4.476, of 4 November 2016, it was allowed to include early 

redemption clauses at the discretion of the issuing company. Considering the peculiarities of 

these bonds, the methodologies already developed for pricing call options on bonds are not 

applicable. In this way, this work intends to develop a methodology for pricing the existence 

of an early redemption clause in an Infrastructure Bond covered by Law 12.431/11, 

considering the term structure of Brazilian interest rates and the costs of issuing bonds.  

Keywords: Law 12.431/11Infrastructure Bonds. Call Option. Early Redemption. Embedded 

Option Pricing. 
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1 Introdução 

 

1.1 Debêntures de Infraestrutura 

 

Conforme apresentado no Gráfico 1 abaixo, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES) têm sido a maior fonte de recursos para os investimentos em infraestrutura no 

Brasil. Contudo, nos últimos anos, o Governo Federal tem buscado formas de atrair o capital 

privado para viabilizar os projetos de infraestrutura e reduzir a participação do banco de 

fomento nesse setor. Nesse sentido, uma das principais medidas foi o lançamento da Lei n° 

12.431/11, de 24.06.2011, que concedeu benefícios fiscais1 às debêntures lastreadas em 

projetos de infraestrutura. 

 

Gráfico 1 – Fontes de financiamento do investimento na indústria e infraestrutura 

 
Fonte: Wajnberg, 2014. 

 

As debêntures2 são títulos de dívida por meio dos quais os investidores (também 

chamados “debenturistas”) emprestam à empresa emissora a quantia equivalente ao valor dos 

títulos, com a promessa de receber o principal investido e os juros remuneratórios no prazo 

contratado, observados os termos e condições definidos pela escritura de emissão (Andima, 

1998). 

 

                                              
1 A alíquota do IR nesses títulos foi reduzida para zero no caso de investimentos por pessoas físicas ou 
estrangeiros e para 15% no caso de pessoas jurídicas. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12431.htm> 
2 A palavra debênture, tem origem na voz passiva do latim “debentur”, do verbo “debeor – debitus sum”, que 
significa ser devido (Andima, 1998). 
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A forma simples de captação e as possibilidades de engenharia financeira garantiram a 

esses títulos a sua utilização no mercado financeiro brasileiro a despeito da instabilidade e das 

mudanças do padrão monetário ocorridas no passado (Andima, 1998). 

 

As debêntures simples3 emitidas em ofertas públicas4 cujos recursos visam ao 

financiamento de projetos de infraestrutura, que contam com os benefícios fiscais concedidos 

pela Lei nº 12.431/11, são as chamadas “Debênture de Infraestrutura”. 

 

Desde a publicação da Lei até julho de 2017, haviam sido emitidas 119 debêntures de 

infraestrutura, com um volume total emitido de R$ 22,5 bilhões, conforme apresentado na 

Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 – Volume e quantidade de emissões de debêntures de infraestrutura por setor 

Setor 
Volume 

(R$ Milhões) 
Part. 

Número de 
Séries 

Part. 

Aviação e Aeronáutica  900 4,0% 9 7,6% 

Energia Elétrica   8.595 38,2% 66 55,5% 

Mineração   2.350 10,4% 6 5,0% 

Petróleo e Gás   1.679 7,5% 6 5,0% 

Saneamento   190 0,8% 2 1,7% 

TI e Telecomunicações  652 2,9% 3 2,5% 

Transporte e Logística  8.154 36,2% 27 22,7% 

Total (Artigo 2º)   22.519 100,0% 119 100,0% 

Fonte: Ambima 
 

Conforme apresentado na Tabela 2 abaixo, as debêntures de infraestrutura foram 

responsáveis por captar mais de R$ 9 bilhões de recursos de pessoas físicas e R$ 3 bilhões de 

Fundos de Investimentos, até maio de 2017. 

 

                                              
3 Debêntures simples são aquelas que não podem ser conversíveis em ações da emissora. 
4 As debêntures de emissão pública devem conter a figura do agente fiduciário, que representa os interesses dos 
diversos investidores (Andima, 1998). 
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Tabela 2 – Subscritores de Debêntures de Infraestrutura 

Subscritor 
Volume 

(R$ Milhões) 
Part. 

Pessoas Físicas   9.353 44,4% 

Clubes de Investimento       0,4 0,0% 

Fundos de Investimentos        3.082 14,6% 

Entidades de Previdência Privada  451 2,1% 

Companhias Seguradoras       31 0,1% 

Investidores Estrangeiros       215 1,0% 
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de 
distribuição 

  1.948 9,3% 

Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou aos 
participantes do consórcio 

1.941 9,2% 

Demais Instituições Financeiras   3.543 16,8% 
Demais pessoas jurídicas ligadas à emissora e/ou aos 
participantes do consórcio 

188 0,9% 

Demais pessoas jurídicas       219 1,0% 

Sócios, Administradores, Empregados Ligados à emissora   78 0,4% 

Outros (especificar)       8 0,0% 

TOTAIS         21.059 100% 

Fonte: Ambima. 

 

Especificamente no setor eólico, conforme apresentado na Tabela 3, até 2016 haviam sido 

realizadas 10 emissões com o objetivo de compor as fontes de financiamento para projetos de 

implantação de complexos eólicos. Cabe destacar que todas elas tiveram uma remuneração 

fixa, calculada como um spread sobre um título público, com correção monetária pelo IPCA, 

um fluxo de pagamentos semestral e um cronograma de amortização customizado. 
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Tabela 3 – Emissões do Setor Eólico 

 
Fonte: BNDES 

 

Segundo as projeções realizadas pelo BNDES com base no Plano Decenal de Expansão de 

Energia 2024 da Empresa de Pesquisa Energética, são esperadas emissões de debêntures do 

setor eólico com um valor total de aproximadamente R$ 1,5 bilhão por ano, entre 2017 e 

20245. 

 

 

1.2 Objetivo do Trabalho 

 

Conforme estabelecido pela Lei nº 12.431/11, a existência de cláusula de recompra nesses 

títulos estava condicionada à regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional, o que só 

ocorreu em 11.04.2016, através da Resolução Bacen nº 4.4766. 

 

A partir dessa regulamentação, foi possível incluir nas novas emissões uma cláusula de 

resgate antecipado total a critério da emissora, o que significa que as empresas terão uma 

opção de recomprar os seus títulos, caso entendam ser financeiramente vantajoso, podendo 

extrair um ganho financeiro a partir de uma mudança no cenário de taxas de juros. 

 

                                              
5 Disponível em: < http://bndes.gov.br/wps/portal/site/home/mercado-de-capitais/fundos-de-
investimentos/chamadas-publicas-para-selecao-de-fundos/fundo-de-energia-sustentavel/chamada-publica-fundo-
energia-sustentavel/> 
6 Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments
/50180/Res_4476_v1_O.pdf>. 
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Por outro lado, para os investidores desses títulos, a existência de uma cláusula de 

recompra a critério da emissora seria equivalente ao lançamento de uma opção de compra. 

 

Assim sendo, espera-se que os investidores exijam um retorno adicional pelos títulos de 

dívida que contenham essas cláusulas em comparação com os títulos de dívida com 

características semelhantes que não tenha essa previsão de resgate. Este retorno deve ser então 

equivalente ao preço desta opção embutida na debênture. 

 

Como a existência de uma cláusula de resgate antecipado em debêntures de infraestrutura 

é uma novidade, não há um histórico de emissões com a referida cláusula que torne possível a 

precificação desta opção com base no mercado, comparando o preço das debêntures que 

contenham essa opção com o preço das debêntures que não contenham essa opção. Por serem 

opções intrínsecas às debêntures, não sendo negociadas de forma separada, também não existe 

um mercado secundário dessas opções. 

 

Carrete e Securato (2003) mostraram que utilizando a metodologia de Barth, Landsman e 

Rendleman (2000) é possível calcular ambos os preços de um título de dívida sem opção e de 

um título com uma opção hipotética, e assim, encontrar o valor desta opção pela diferença 

entre os dois valores. Além de ser um método com uma complexidade além do necessário 

para o presente objetivo, a metodologia utiliza o valor de mercado da empresa e a volatilidade 

histórica das suas ações, o que não é facilmente encontrado para as debêntures de 

infraestrutura, que normalmente são emitidas por sociedades de propósito específicos com 

capital fechado. 

 

Em Pereira (2010) foi construída uma metodologia para a precificação de opções em 

debêntures brasileiras, contudo, como será apresentado em seção posterior, o trabalho 

considerou premissas que não são adequadas às debêntures de projetos de infraestrutura. 

Como exemplo, foi considerada uma remuneração atrelada ao Índice de Depósito 

Interfinanceiro (DI), que não pode ser utilizado para as emissões de debêntures de 

infraestrutura, por exigência da própria Lei n° 12.431/11.  

 

Conforme observado nas emissões do setor eólico, as debêntures de infraestrutura 

brasileira têm sido emitidas com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) e uma remuneração fixa, equivalente a, na época da emissão, um 
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spread sobre a remuneração de um título público. Essa natureza das debêntures, além de 

outras peculiaridades, impede a aplicação direta das fórmulas desenvolvidas no mercado 

internacional especificamente para a precificação de opções de recompra em títulos de renda 

fixa. 

 

As debêntures que são distribuídas ao mercado são, em geral, precificadas a partir da 

tomada de preço dos investidores (“Bookbuilding”). Neste processo, os investidores devem 

declarar a quantidade e o preço que desejam comprar as debêntures. Considerando as 

dificuldades apresentadas, os investidores carecem de uma ferramenta para considerar a 

cláusula de resgate no cálculo da sua precificação. 

 

Desta forma, o trabalho pretende inicialmente propor uma metodologia para que seja 

possível precificar essa opção a ser embutida nas debêntures de infraestrutura, tendo como 

foco os elementos que não foram explorados por trabalhos anteriores, como a modelagem da 

taxa de juros soberana e os custos do emissor com a recompra.  

 

Para isso, após a presente introdução, é realizada uma análise da literatura atual sobre o 

tema, com a identificação dos modelos que podem ser utilizadas para a precificação de opção 

de recompra em títulos de dívida e as características de cada um. 

 

O terceiro capítulo consistirá na criação de uma metodologia para a precificação da opção 

com base em um modelo escolhido a partir do capítulo anterior e nas características das 

debêntures de infraestrutura brasileiras. 

 

Na etapa seguinte, será feita uma aplicação prática da metodologia para uma debênture de 

infraestrutura já emitida. Será precificada a remuneração adicional que deveria ter sido 

exigida, caso, hipoteticamente, aquela debênture possuísse a cláusula de vencimento 

antecipado. 

 

Por fim, no capítulo 5 será feita uma análise de sensibilidade dos resultados da 

metodologia proposta. 
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2 Literatura Internacional para a Precificação de Opções de Renda Fixa 

 

2.1 Introdução à Precificação de Opções 

 

Como estamos tratando de opções de resgate antecipado de debêntures à critério do 

emissor, o foco central do presente estudo são as opções de compra. Estes títulos, dão ao seu 

detentor o direito de comprar um ativo por um preço pré-estabelecido (“preço de exercício”) 

até certa data (“data de exercício”)7 (Hull, 2012). 

 

Uma das utilidades dessas opções é a proteção contra desvalorizações no ativo subjacente 

(“Hedge”). No caso das opções de compra em títulos de renda fixa, o emissor pretende se 

proteger do custo de oportunidade de conseguir uma captação a uma taxa de emissão menor 

no futuro. 

 

Neste trabalho, vamos utilizar a mesma terminologia do Hull (2012), sendo S o preço do 

ativo subjacente, K o preço de exercício, T a data de exercício e C o preço de uma opção de 

compra. 

 

Existem duas formas principais para se precificar um instrumento financeiro (Shah, 1997): 

 

a) Precificação baseada no risco: Análise do risco e retorno do ativo, e da aversão ao 

risco dos agentes. Um exemplo típico de uma teoria de precificação baseada no risco é 

o CAPM (Sharpe, 1964). 

 

b) Precificação baseada em arbitragem: Considera que a economia é livre de arbitragem, 

assim, o preço de um instrumento financeiro poderia depender apenas do preço de um 

ativo primário e da sua evolução ao longo do tempo. Um exemplo de um argumento 

deste tipo é a teoria de que o investimento independe da composição dos recursos, se 

capital próprio ou dívida (Modigliani e Miller, 1958). 

 

                                              
7 As opções podem ser do tipo europeias, que só podem ser exercidas no fim do prazo, ou americanas, que 
podem ser exercidas a qualquer momento até a data final. 
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Os modelos conhecidos para a precificação de opção em títulos de renda fixa são baseados 

em arbitragem, e assim, partem de uma premissa sobre o comportamento da taxa de juros ou 

do preço de um título sem pagamento de cupom para chegar ao preço da opção. 

 

2.2 Revisão da Literatura Internacional 

 

A história da precificação de opções teve início em 1900, quando o matemático Louis 

Bachelier deduziu uma fórmula de precificação de opção baseado na premissa de que os 

preços das ações seguem um movimento browniano sem tendência (Merton, 1973). 

 

Desde então, houve a contribuição de diversos autores, mas o maior salto ocorreu em 

1973, quando Fischer Black e Myron Scholes publicaram o artigo “The Pricing of Options 

and Corporate Liabilities” e Robert Merton publicou o artigo “Theory of Rational Option 

Pricing”. 

 

Utilizando um argumento de não arbitragem, eles conseguiram criar um modelo para a 

precificação de opções completo, que se tornaria o mais conhecido e a base para os diversos 

modelos que surgiriam a seguir. 

 

O modelo desenvolvido por Black e Scholes (1973), utilizou as seguintes premissas para o 

mercado de ações e opções: 

 

a) A taxa de juros de curto prazo é conhecida e constante ao longo do tempo 

b) O preço dos ativos segue um movimento browniano geométrico. Assim, os retornos 

dos ativos seguem uma distribuição log-normal com desvio padrão constante. 

c) As ações não pagam dividendos. 

d) As opções são europeias. 

e) Não há custos de transação. 

f) É possível comprar qualquer fração dos ativos. 

g) Não há penalidade para venda à descoberto. 

 

Com base nessas premissas, o valor de uma opção nesse mercado dependeria do valor da 

ação subjacente, do tempo e de outras variáveis que são consideradas constantes. 
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Black e Scholes (1973) partiram de uma carteira de Hedge, combinando uma posição 

comprada no ativo objeto e uma posição vendida em opções de compra, de modo que o 

impacto de uma variação no preço da ação na carteira seja nulo. 

 

Conforme apontado a eles por Robert Merton, o retorno dessa carteira é um valor exato, e 

assim, deverá ser equivalente à taxa de retorno livre de risco (Black e Scholes, 1973). 

 

Como a razão de Hedge varia ao longo do tempo, Black e Scholes (1973) utilizaram as 

“finanças de tempo contínuo”, em que as operações de compra e venda ocorrem 

continuamente no tempo, e utilizaram cálculo estocástico e equação diferencial para a 

modelagem (Shah, 1997). Por seguirem um movimento browniano geométrico, o preço dos 

ativos satisfaz a seguinte equação: 

 

𝑑𝑆 =  𝜇𝑆 𝑑𝑡 +  𝜎𝑆 𝑑𝑊  

 

O resultado deste exercício, cujo desenvolvimento não é necessário no presente trabalho, é 

a chamada “Fórmula de Black-Scholes”, conforme a seguir para o caso de uma opção de 

compra: 

 

𝐶 = 𝑆𝛷(𝑑 ) − 𝐾𝑒 ( )𝛷(𝑑 ) 

 

Onde, 

 

𝑑 =  
ln

𝑆
𝐾

+ (𝑟 +
𝜎
2

)(𝑇 − 𝑡)

𝜎√𝑇 − 𝑡
 

 

𝑑 = 𝑑 − 𝜎√𝑇 − 𝑡 

 

Conforme apontado por Shah (1997), para todos os tipos de opções é possível derivar uma 

equação diferencial para definir o preço do derivativo, contudo, raramente é possível se obter 

um resultado analítico, como é o caso da fórmula de Black-Scholes8. 

                                              
8 Adicionalmente, Merton (1973) mostrou que para um investidor racional, o valor de uma opção de compra 
americana é equivalente a uma opção de compra europeia. 
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Posteriormente, Black (1976) criou um modelo que se destinava a opções sobre futuros, 

com o ativo objeto sendo o preço futuro (𝐹) ao invés do preço do ativo à vista, chegando na 

seguinte equação: 

 

𝐶 = 𝑒 [𝐹𝛷(𝑑 ) − 𝐾𝛷(𝑑 )] 

 

Sendo,  

 

𝑑 =  
ln

𝑆
𝐾

+
𝜎
2

𝑇

𝜎√𝑇
 

 

𝑑 = 𝑑 − 𝜎√𝑇 

 

O modelo de Black (1976) foi bastante utilizado para a avaliação de opções sobre títulos 

pré-fixados, contudo este modelo possui alguns problemas pois a volatilidade é considerada 

constante ao longo do tempo, o que não acontece nos dados reais (Barbachan e Ornelas, 

2003), e não há reversão à média no longo prazo. 

 

A reversão à média de longo prazo é um fato estilizado sobre as taxas de juros (Barbachan 

e Ornelas, 2003). Assim, se a taxa de juros no curto prazo está acima da média de longo 

prazo, espera-se que ela tenha uma tendência de queda, e do mesmo modo, se a taxa de juros 

no curto prazo está abaixo, ela teria uma tendência de alta. 

 

Para incorporar a propriedade de reversão à média, Vasicek (1977) considerou que a taxa 

de juros no curto prazo segue um processo do tipo Ornstein-Uhlenbeck: 

 

𝑑𝑟 =  𝛽(𝑎 −  𝑟 )𝑑𝑡 +  𝜌𝑑𝑊  

 

Sendo, 𝑎, 𝛽 e 𝜌 constantes positivas. 

 

Com essa equação, temos que 𝑎 é a taxa de juros de longo prazo. Assim, caso 𝑟 > 𝑎, a 

taxa de juros será pressionada para baixo, e caso 𝑟 < 𝑎, ocorrerá a pressão inversa, até que 
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𝑟 = 𝑎, e nesse caso, não há pressão para cima ou para baixo. Podemos ver também que 𝛽 é a 

velocidade desse ajustamento da taxa de juros de logo prazo, quanto maior o 𝛽, maior é a 

pressão para que 𝑟 = 𝑎. 

 

Posteriormente, usando a equação de Vasicek (1977), Jamshidian (1989) desenvolveu um 

modelo para a precificação de opções europeias sobre títulos pré-fixado. 

 

Contudo, apesar de resolver a questão da reversão à média, a volatilidade seguia constate.  

 

Dothan (1978) propôs uma equação em que o termo estocástico é multiplicado por 𝑟 , e 

assim, a volatilidade passou a depender do nível de 𝑟 , não sendo mais constante. Contudo, 

sua equação não contemplava reversão à média: 

 

𝑑𝑟 = 𝜎𝑟 𝑑𝑊  

 

Do mesmo modo, Constantinides-Ingersoll (1984) também criaram um modelo com a 

volatilidade não constante, mas sem a reversão à média. A principal diferença deste último 

está na elevação de 𝑟  a 1,5, o que estaria em linha com os resultados obtidos posteriormente 

por Chan, Karolyi, Longstaff e Sanders (1992). 

 

𝑑𝑟 = 𝛼𝑟 𝑑𝑡 +  𝜎𝑟 𝑑𝑊  

 

Combinando a reversão à média do Modelo de Vasicek com o Modelo de Dothan, 

Brennan-Schwartz (1980) conseguiu enfim criar um modelo sem volatilidade constante e com 

reversão à média. 

 

𝑑𝑟 = (𝑎 + 𝑏(1 − 𝑟 )𝑑𝑡 +  𝜎𝑟 𝑑𝑊  

 

Apenas com a diferença de terem multiplicado o termo estocástico por 𝑟  ao invés de 𝑟 , 

Cox, Ingersoll e Ross (1985) também criaram uma equação sem volatilidade constante e com 

reversão à média. A equação de difusão foi a seguinte: 

 

𝑑𝑟 = 𝑎(𝑏 − 𝑟 )𝑑𝑡 +  𝜎 𝑟 𝑑𝑊  
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A grande vantagem do Modelo CIR é o fato de ter sido possível criar uma fórmula para a 

precificação de opções de renda fixa pré-fixado a partir desta equação (Barbachan e Ornelas, 

2003). 

 

Posteriormente, Chan, Karolyi, Longstaff e Sanders (1992) criaram uma equação mais 

geral, conhecida como CKLS. 

 

𝑑𝑟 = (𝛼 − 𝛽𝑟 )𝑑𝑡 +  𝑟 𝑑𝑊  

 

Assim, as equações desenvolvidas até então se tornaram um caso particular dessa 

equação, conforme a Tabela 4 abaixo: 

 

Tabela 4 – Parâmetros restritos em cada modelo 
Modelo 𝛼 𝛽 𝛾 

Merton (1973) - 0 0 
Vasicek (1977) - - 0 
Dothan (1978) 0 0 1 

Brennan-Schwartz (1980) - - 1 
CI (1984) - 0 3/2 

CIR (1985) - - ½ 
 

Resolvidos os problemas da volatilidade constante e da necessidade de reversão à média, 

o desafio restante era ter um modelo que pudesse considerar ainda a estrutura a termo das 

taxas de juros vigente no mercado. 

 

O primeiro modelo a incorporar a questão da estrutura a termo foi o de Ho e Lee (1986). 

Apesar de ter sido apresentado originalmente através de árvores binomiais, posteriormente foi 

mostrado que seu modelo poderia ser representado em uma equação estocástica com a 

inclusão de um termo 𝜃(𝑡), sendo este uma função escolhida de modo que o modelo se ajusta 

à estrutura a termo da taxa de juros vigente.  

 

Ao incorporar esse elemento, o modelo de Ho e Lee (1986) conseguiu incluir no modelo 

de Merton (1973) um componente para que ao nível da taxa de juros variasse com tempo. A 

equação ficou da seguinte forma: 
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𝑑𝑟 =  𝜃(𝑡)𝑑𝑡 +  𝜌𝑑𝑊  

 

A partir deste modelo foi possível obter fórmulas fechadas para preço dos títulos e opções. 

Contudo, ele não considerou a desejada propriedade de reversão à média. 

 

Assim como o modelo de Ho e Lee (1986) pode ser considerado uma extensão do modelo 

de Merton (1973), Hull e White (1990) criaram uma expansão do modelo de Vasicek (1977), 

adicionando uma função para garantir o ajuste à estrutura a termo vigente no mercado e 

mantendo a reversão à média. A equação do modelo estendido de Vasicek (1977) é a 

seguinte: 

 

𝑑𝑟 = [𝜃(𝑡) + 𝛽(𝑡)(𝑎 − 𝑟 )]𝑑𝑡 +  𝜎(𝑡)𝑑𝑧 

 

Do mesmo modo, Hull e White (1990) também fizeram uma extensão do modelo CIR 

(1985), criando uma equação com ajuste à estrutura a termo, reversão à média e com a 

volatilidade dependendo do nível da taxa de juros. A equação do modelo estendido de CIR 

ficou da seguinte forma: 

 

𝑑𝑟 = [𝜃(𝑡) + 𝛽(𝑡)(𝑎 −  𝑟 )]𝑑𝑡 +  𝜎(𝑡)√𝑟𝑑𝑧 

 

Outro modelo que considera a estrutura a termo foi criado a partir dos estudos de Black, 

Derman e Toy (1990) feitos inicialmente para uma árvore binomial. 

 

O diferencial deste modelo foi considerar que a taxa de juros segue uma distribuição Log-

Normal, o que evita o problema comum da negatividade da taxa de juros de curto prazo, 

presente no modelo de Ho e Lee e no modelo de Hull e White (Klose e Yuan, 2003).  

 

Assim como no modelo Ho e Lee, posteriormente diversos autores mostraram que o 

chamado modelo BDT poderia ser representando por uma equação estocástica utilizando 

tempo contínuo (Klose e Yuan, 2003). Assim, a equação do modelo do modelo BDT é 

representada da seguinte forma (Almeida, Schirmer e Yoshino, 2003): 

 

𝑑 ln(𝑟 ) = [𝜃(𝑡) − 𝑎 ln(𝑟 )]𝑑𝑡 +  𝜎(𝑡)𝑑𝑊  
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Seguindo o mesmo caminho de Black, Derman e Toy (1990), o modelo desenvolvido por 

Black e Karasinski (1991) considera que a taxa de juros segue uma distribuição Log-Normal e 

foi feito inicialmente utilizando uma arvore binomial. 

 

Na representação por uma equação estocástica, a única diferença do modelo Black e 

Karasinski (1991) em relação ao modelo BDT é o fato do parâmetro 𝑎 variar com o tempo 

(Almeida, Schirmer e Yoshino, 2003): 

 

𝑑 ln(𝑟 ) = [𝜃(𝑡) − 𝑎(𝑡) ln(𝑟 )]𝑑𝑡 +  𝜎(𝑡)𝑑𝑊  

 

Por fim, Heath, Jarrow e Morton (1992) generalizaram o modelo de Ho e Lee para tempo 

contínuo com múltiplos fatores, colocando, contudo, a taxa de juros como fator estocástico 

exógeno. 

  

Assim, partindo de uma equação diferencial para o preço de um título pré-fixado, Heath, 

Jarrow e Morton (1992) criaram o mais geral dos modelos deste tipo, com uma variável 

𝑣(𝑡, 𝑇) que representa a estrutura a termo da volatilidade das taxas instantâneas para o futuro 

(Barbachan e Ornelas, 2003):  

 

𝑑𝑃(𝑡, 𝑇) = 𝑟(𝑡)𝑃(𝑡, 𝑇)𝑑𝑡 + 𝑣(𝑡, 𝑇)𝑃(𝑡, 𝑇)𝑑𝑊  

 

Apesar de ser o modelo mais geral, o HJM possui algumas complicações devido ao fato 

de o processo da taxa de curto prazo no modelo ser não-Markov. Como um movimento para 

cima seguido de um movimento para baixo não leva ao mesmo estado de um movimento para 

baixo seguido de um movimento para cima, o modelo gera uma árvore que é não-

recombinante, sendo extremamente pesado em termos computacionais. Com isso, o processo 

da taxa de curto prazo faz ainda com que o comportamento estocástico de 𝑟 em um período 

dependa de todo o caminho percorrido pela variável até aquele momento (Barbachan e 

Ornelas, 2003). Cabe destacar que este problema não estava presente nos modelos de Ho-Lee, 

Hull-White e BDT que apresentavam um processo de Markov para 𝑟. 

 

Por ter o objetivo de criar uma ferramenta de fácil utilização por investidores, este 

trabalho concentrou sua análise nos modelos de apenas um fator, onde a média e a 

volatilidade das taxas de juros são as variáveis mais importantes. Os modelos multi fatores, 
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mais complexos, são menos intuitivos, mais difíceis de trabalhar e demandam mais tempo 

computacional (Black, Derman e Toy, 1990). Conforme documentado por Chapman e 

Pearson (2001), aproximadamente 90% da variação nas taxas de juros do tesouro americano 

eram explicadas apenas pelo primeiro fator, que domina as relações entre o nível das taxas de 

juros e suas mudanças e volatilidades. No item 4.3 do presente trabalho, será calculada a 

estrutura a termo das taxas de juros reais brasileiras. Analisando os componentes principais da 

matriz formada pela estrutura a termo em um período de dois anos, entre 15/06/2015 e 

15/06/2017, o primeiro fator foi responsável por explicar 83,62% da variação nas taxas de 

juros. 

 

 

2.3 O Modelo Escolhido 

 

O presente trabalho busca melhor aproveitar a evolução da literatura sobre a precificação 

de opções em título de renda fixa, mais especificamente em relação à modelagem do 

comportamento das taxas de juros, assim, a metodologia escolhida deverá contemplar a 

propriedade de reversão à média da taxa de juros, assim como a variação da sua volatilidade e 

o ajuste a estrutura a termo vigente no mercado. Nesse sentido, a modelagem dos movimentos 

das taxas de juros deve ser realizada a partir dos métodos desenvolvidos a partir de 1986. 

 

É ainda interessante que a modelagem utilizada tenha a propriedade de apresentar sempre 

taxas de juros não negativas. Apesar de alguns países já terem apresentado taxas de juros 

negativas, esta não é a realidade brasileira. 

 

Desta forma, o modelo a ser utilizado será o de Black, Derman and Toy (BDT), que 

muitos profissionais consideram ser o melhor modelo de um fator. O Modelo BDT se destaca 

ainda por ser fácil de se implementar, ter pouca exigência computacional e ser fácil de 

calibrar (Klose e Yuan, 2003). 

 

Hull (2012)9 ainda destaca a vantagem de esse modelo poder ser representado na forma de 

árvores binomiais de forma simples, o que é especialmente interessante no presente caso, de 

                                              
9 Nota Técnica 23, disponível em: http://www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/technicalnotes/TechnicalNote23.pdf 
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opções embutidas em debêntures de infraestrutura, devido às características destes títulos, 

como se verá adiante. 

 

Uma desvantagem do Modelo BDT é o fato de quando a função de volatilidade for 

constante, a propriedade de reversão à média desaparece (Klose e Yuan, 2003). Felizmente, 

dada a alta volatilidade das taxas de juros no mercado brasileiro, este não é um problema 

relevante para o mercado local. 

 

 

2.4 Metodologias para a Precificação de Opções de Renda Fixa 

 

Superada a decisão sobre a modelagem da taxa de juros, é preciso ainda ter uma 

metodologia para se aplicar estes modelos no cálculo do preço de opções de compra em 

debêntures.  

 

Em seu próprio trabalho, Black, Derman e Toy (1990) mostraram como aplicar o seu 

modelo para precificar opções de título do Tesouro Americano. Utilizando o cenário de taxas 

de juros construído, eles calcularam o preço da opção nos cenários da data de exercício e, por 

indução retroativa, encontraram o preço na data presente. O cálculo foi feito inicialmente para 

uma opção europeia, mas, como sugerido no próprio trabalho, com pouco esforço pode ser 

realizada a precificação de uma opção americana, considerando que o valor a cada cenário 

será o maior entre o valor se exercida a opção e o valor se mantida a opção. 

 

A metodologia utilizada por Black, Derman e Toy (1990), assim como outras 

desenvolvidas para o apreçamento de opções em títulos soberanos apresentam dois problemas 

que impedem a aplicação direta no presente caso: (i) considerar apenas uma única 

amortização na data de vencimento do papel, o que não é o padrão em debêntures de 

infraestrutura, e (ii) não considerar os eventuais custos de transação que incorreria o dono da 

opção em um eventual exercício. 

 

Assim como a precificação de opções em títulos soberanos, a precificação de opções de 

índice de depósito interfinanceiro (IDI), como a realizada em Almeida, Schirmer e Yoshino 

(2003) e em Barbachan e Ornelas (2003), de Swaptions, como a realizada em Pelsser e 

Schrager (2006), e outras eventuais precificações de opções em renda fixa envolvem apenas a 
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transferência de recursos resultante da diferença entre taxas de juros. A opção de recompra 

embutida em debêntures, por outro lado, envolve a transferência de recursos no montante do 

saldo devedor, exigindo que o emissor busque uma nova fonte de recursos. 

 

Em Fabozzi, Kalotay e Williams (1993) é destacada a dificuldade de se aplicar a teoria de 

apreçamento de opções sensíveis à taxa de juros em títulos de dívida privada, que podem 

conter características mais específicas em suas escrituras. 

 

O trabalho de Pereira (2010) utilizou o Modelo de Hull e White (Vasicek estendido) para 

construir uma metodologia para a precificação de opções de resgate antecipado em debêntures 

brasileiras. Contudo, o referido trabalho considerou que as debêntures terão uma remuneração 

atrelada ao DI, que é o principal indexador do mercado brasileiro (Bragança, Pessoa e Souza, 

2015), e assim, adequado à precificação de opções em debêntures corporativas, mas que não 

pode ser utilizado nas debêntures de infraestrutura, devido às restrições da Lei nº 12.431/11. 

Utilizando este indicador, foi possível modelar o comportamento do spread de risco da 

emissão, desconsiderando a evolução da taxa de juros soberana.  

 

Adicionalmente, a aplicação da metodologia apresentada em Pereira (2010) para as 

debêntures de infraestrutura apresentaria ainda as mesmas dificuldades presentes na 

modelagem de opções em títulos públicos: (i) foi considerada uma única amortização ao final 

do vencimento da debênture; e (ii) foi considerada a hipótese de ausência de custos de 

reemissão, fazendo com que o ganho para o emissor fosse equivalente à perda para o 

investidor. O referido trabalho reconheceu que a ausência de custos de remissão era a sua 

premissa mais forte, mas teve que seguir assim por não possuir informações sobre estes 

custos. 

 

O cerne da metodologia de Pereira (2010) estava em analisar quando seria vantajoso para 

o emissor exercer a sua opção de resgate antecipado. Por não considerar os custos com a nova 

emissão, o trabalho utilizou a premissa de que o resgate antecipado seria efetuado quando a 

taxa de juros de mercado fosse inferior à taxa de emissão da debênture em análise, pois nesse 

caso ele obteria um ganho financeiro com o exercício da opção ao trocar as suas dívidas.  

 

Contudo, como será visto no item 4.4, as debêntures de infraestrutura podem ter custos de 

emissão relevantes. A existência destes custos pode tornar a recompra financeiramente não 
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vantajosa para o emissor, mesmo que a taxa de juros corrente seja inferior à taxa de juros das 

debêntures.  

 

Por fim, no presente caso, a aplicação da metodologia proposta em artigos como o de 

Fabozzi, Kalotay e Williams (1993), de utilizar árvores de taxas de juros para calcular os 

preços dos títulos sem a opção e com a opção, para em seguida encontrar o preço da opção 

pela diferença entre os preços, apenas agregaria em complexidade, e desde que mantidas as 

mesmas premissas, apresentaria os mesmos resultados de uma precificação direta da opção 

embutida.   
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3. Metodologia Proposta 

 
 
3.1 Principais Características 

 

As equações para modelagem de taxas de juros, como as apresentadas na seção anterior, 

dificilmente apresentam uma fórmula de solução fechada, e ainda que possuam, podem ser 

muito difíceis de calcular, sendo então necessários métodos de aproximações (Xue, 2011). 

 

As debêntures de infraestrutura geralmente apresentam datas de capitalização ou 

pagamento com uma periodicidade semestral, sendo estas as potenciais datas de exercício da 

opção embutida, desta forma, a utilização de árvores binomiais discretas como aproximação 

parece uma escolha adequada. 

 

Adicionalmente, dadas as suas peculiaridades, a precificação de opções de recompra em 

debêntures de infraestrutura precisa de algumas etapas além daquelas utilizadas nos trabalhos 

apresentados na seção anterior. Assim, a presente seção pretende estabelecer o passo a passo 

para a precificação da opção de recompra em debêntures de infraestrutura, que diferentemente 

das metodologias já desenvolvidas, irá considerar uma amortização customizada e os custos 

do emissor para realizar uma nova emissão, tendo como como base a variação da taxa de juros 

soberana. 

 

A existência de custos com a nova emissão faz com que o ganho que o emissor obtenha 

com o exercício seja diferente da perda que o investidor terá ao ter que trocar a sua debênture 

por um título com uma remuneração menor, mantendo o mesmo nível de risco. Apesar de o 

exercício da opção ser a critério do emissor, a precificação da debênture e consequentemente 

da opção embutida fica a critério dos investidores, geralmente através do processo de 

Bookbuilding. Por esta razão, a metodologia proposta irá calcular a probabilidade de a 

recompra ocorrer do ponto de vista do emissor, enquanto o fluxo financeiro da opção em cada 

cenário será calculado considerando as perdas para o investidor. Assim, o presente trabalho 

utilizará a premissa de que o investidor, pela existência da opção de resgate antecipado, irá 

exigir uma remuneração adicional que seja equivalente às suas perdas esperadas com a opção. 
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Por exigência da Lei nº 12.431/11, as debêntures de infraestrutura precisam ser pré-

fixadas ou atreladas ao IPCA, e desta forma, as suas taxas de emissão são compostas por um 

componente de taxas de juros soberano acrescido do spread de risco do emissor. As 

debêntures de infraestrutura objeto do presente trabalho são atreladas a projetos de longo 

prazo com riscos difíceis de serem medidos pelos investidores e o seu mercado secundário 

apresenta baixa liquidez, tornando complexa a modelagem do comportamento dos seus 

spreads de risco. Tendo em vista que este não tem sido o componente mais significativo das 

taxas de emissão10, que ele não é facilmente medido pelos investidores, que sua inclusão na 

análise traria uma complexidade muito maior para a modelagem e considerando ainda que 

esta modelagem dos spreads já foi objeto de análise em Pereira (2010), o presente trabalho 

terá como foco o comportamento do componente de taxa de juros soberano, considerando o 

spread de risco do emissor constante ao longo da vida da debênture. 

 

O passo a passo da metodologia é apresentado a seguir e será detalhado nas subseções 

posteriores: 

  

Primeiro, é preciso extrair as informações da escritura de emissão que serão necessárias 

para as etapas seguintes, como a taxa de juros e a curva de amortização. 

 

Em seguida, serão construídos os cenários para as taxas de juros do emissor, utilizando o 

modelo BDT. 

 

O terceiro passo consiste em definir os critérios para uma eventual reemissão de 

debêntures por parte do projeto. Nesta etapa são verificados os custos e restrições de se emitir 

uma nova debênture após o resgate das debêntures a serem precificadas. 

 

Com essas informações, é possível, na etapa seguinte avaliar quando o emissor terá 

interesse em exercer a opção de resgatar antecipadamente as debêntures e assim encontrar a 

probabilidade desse evento. 

 

                                              
10 Utilizando as informações apresentadas na Tabela 3 para o setor eólico, o spread de risco representa em média 
aproximadamente 20% da taxa de emissão. 



28 
 

Por fim, na quinta etapa é calculada a perda esperada para o investidor resultante da 

existência da cláusula de resgate e o aumento na taxa de emissão que seria equivalente ao 

pagamento deste valor. 

 

 

3.2 Características da Emissão 

 

Conforme estabelecido pela Lei nº 12.431/11, para fazer jus aos benefícios fiscais, as 

debêntures de infraestrutura devem possuir as características listadas na Tabela 5 abaixo. 

 

Tabela 5: Exigências da Lei nº 12.431/11 
Item do Art.º 1 Exigências 

I 
Distribuição pública e emissora pessoa jurídica de direito 

privado não classificada como instituição financeira 

§ 1º 
Taxa de juros pré-fixada, vinculada à índice de preço ou à Taxa 

Referencial - TR, vedada a pactuação de taxa de juros pós-fixada 

§ 1º - I Prazo médio ponderado superior a 4 anos 

§ 1º - II 
Vedação à recompra nos 2 primeiros anos e à liquidação 

antecipada, salvo na forma a ser regulamentada pela CVM 

§ 1º - III 
Inexistência de compromisso de revenda assumido pelo 

comprador 

§ 1º - IV 
Intervalo mínimo para pagamentos periódicos de rendimentos de 

180 dias 

§ 1º - V O título deve estar devidamente registrado na CVM 

§ 1º - VI 
Deve ser demonstrado o compromisso de alocar os recursos no 

projeto de investimento 

 

Conforme o § 1º, as debêntures devem ter uma taxa de juros fixa, ou serem vinculadas a 

inflação ou a TR. Conforme exposto anteriormente, as debêntures de infraestrutura têm sido 

emitidas com correção monetária pelo IPCA, assim, o presente trabalho será aplicável a este 

tipo de debêntures. 

 

Cabe destacar que o IPCA irá corrigir o saldo devedor das debêntures, aumentando o valor 

dos pagamentos futuros, contudo, a taxa do IPCA também deverá compor a taxa pela qual 

serão trazidos a valor presente os pagamentos futuros, de modo que seu efeito será nulo. Deste 
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modo, o presente trabalho também poderá se aplicar sem ajustes a debêntures emitidas com 

taxas pré-fixadas, não sendo adequado apenas a títulos pós-fixados não atrelados a IPCA. 

 

 Para a realização da precificação será necessário extrair da escritura de emissão, a taxa 

de juros da emissão, as datas de capitalização ou pagamento de juros11 e a curva de 

amortização. Com esses dados, será possível construir o fluxo de pagamentos da debênture e 

calcular o saldo devedor em cada período, ambos são necessários para se calcular a 

probabilidade de o emissor exercer a opção e a perda do investidor com o eventual exercício. 

 

 No âmbito da taxa de juros da emissão, é preciso identificar também a taxa adicional 

(“spread”) sobre o título público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) de duration 

mais próxima, que será necessária para se calcular os cenários de taxas de juros. Caso o 

spread não esteja explícito na escritura de emissão, será necessário descontar a taxa de juros 

do título público da taxa de emissão da debênture para encontrar o valor da taxa adicional. 

 

 Por fim, é ainda necessário compilar as informações sobre o resgate antecipado 

facultativo, como restrições ou prêmios. 

 

 

3.3 Cenários de Taxas de Juros 

 

O modelo BDT utiliza a estrutura a termo de taxas de juros da economia e a sua 

volatilidade para construir a árvore de possibilidades de taxas de juros de curto prazo (Black, 

Derman e Toy, 1990). 

 

Considerando a característica de Debêntures de Infraestrutura de possuírem uma taxa de 

juros fixa com correção monetária pelo IPCA, deverá ser encontrada a estrutura a termo de 

taxas de juros reais brasileira, que pode ser obtida a partir dos dados dos títulos públicos 

disponíveis no site da AMBIMA. Para encontrar a estrutura a termo adequada devem ser 

utilizadas as cotações dos títulos Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B). 

 

                                              
11 Por restrição da Lei 12.431, conforme apresentado na Tabela 4, as datas de pagamento deverão ter uma 
periodicidade mínima de 180 dias. 
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Apesar de estes títulos realizarem pagamentos semestrais, por meio do método Bootstrap 

é possível realizar interpolações para encontrar a estrutura a termo sem pagamento de cupons.  

 

É necessário ainda realizar interpolações para encontrar os valores da estrutura a termo 

nos vértices que coincidam com as datas de pagamento da debênture em questão, conforme 

definido na escritura de emissão.  

 

Para encontrar a volatilidade das taxas de juros, é preciso repetir o procedimento para os 

seis meses anteriores à data em que a análise está sendo realizada, e em seguida, calcular o 

desvio padrão sobre os retornos dos títulos em cada vértice da estrutura a termo. 

 

Uma vez obtida a estrutura a termo das taxas de juros reais brasileiras com vértices 

semestrais e as respectivas volatilidades, pode-se então aplicar o modelo de Black, Derman e 

Toy (1990) para encontrar a árvore de taxas de juros que será utilizada para a precificação. 

 

O modelo considera que, para cada nó da árvore, as taxas de juros possuem iguais chances 

de 50% de subirem ou descerem. 

 

As taxas de juros um período à frente devem ser dois valores que ponderados pela 

probabilidade de 50% cada um e consolidados com a taxa de juros no período anterior 

resultam na taxa de juros média da estrutura a termo um período à frente e devem também ter 

a mesma variância observada para o respectivo período na estrutura a termo. 

 

No seu exemplo, BDT utilizam a estrutura a termo da Tabela 6 abaixo: 

 

Tabela 6: Exemplo de Estrutura a Termo 

 
 

Assim, as taxas de juros forward entre os períodos 1 e 2 são 14,33% ou 9,79%, que 

resultam em uma taxa spot para o período 2 de 11% e em uma volatilidade de 19%, calculada 

conforme a fórmula abaixo: 
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𝜎 =
ln

14,33
9,79

2
= 19% 

 

Para mais um período à frente, o processo é praticamente o mesmo, devendo-se observar 

apenas que, como a árvore é recombinante, serão encontrados apenas 3 valores, conforme o 

Gráfico 2 abaixo: 

 

Gráfico 2: Árvore até o período 3 

 
 

O processo é o mesmo para se encontrar os valores para períodos posteriores. Para isso, 

podem ser utilizados softwares como o R ou Matlab. Em Klose e Yuan (2003) existe um 

passo a passo sobre como construir uma planilha em Excel para programar o Modelo BDT, 

utilizando a ferramenta “Solver”12. 

 

Uma vez conhecida a árvore de taxas de juros da economia é preciso acrescentar, em cada 

ponto, o spread da debênture para enfim encontrar os cenários de taxas de juros daquele 

emissor.  

 

 
3.4 Critérios para a Recompra e a Reemissão 

 

 O presente trabalho utiliza a premissa de que o emissor apenas irá exercer a sua opção 

de resgatar antecipadamente a sua debênture caso seja financeiramente vantajoso para ele. 

Para que isso ocorra, ele deve conseguir realizar uma nova emissão de debêntures com uma 

taxa inferior, de modo que o seu ganho em termos de economia de juros seja suficiente para 

                                              
12 Outra forma para se construir o modelo BDT pode ser encontrada no seguinte sitio eletrônico: 
https://financetrainingcourse.com/education/courses/how-to-build-a-black-derman-toy-bdt-model-in-excel/ 
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cobrir os custos desta transação. Assim sendo, é preciso definir os critérios para que ele possa 

recomprar as debêntures atuais e efetuar uma nova emissão. 

 

 Em primeiro lugar é preciso considerar o estabelecido na escritura de emissão. Nesse 

sentido, podem ser definidos prêmios específicos a serem pagos aos debenturistas na 

ocorrência de um resgate antecipado. 

 

A escritura também pode prever um prazo mínimo decorrido desde a emissão para que 

seja possível ao emissor exercer o seu direito de resgate. Cabe destacar que, mesmo que a 

escritura não preveja um prazo específico, é preciso respeitar o prazo mínimo de quatro anos 

estabelecido pela Resolução Bacen nº 4.476, que regulamentou o resgate antecipado em 

debêntures de infraestrutura. 

 

Uma vez observadas as regras estabelecidas na Resolução Bacen nº 4.476, os 

emissores de debêntures possuem total liberdade para estabelecer os critérios para o resgate 

antecipado, como o cálculo do preço e as datas de exercício. 

 

 Para a nova emissão, é preciso estimar os custos fixos, como por exemplo, a 

contratação de advogados, e os custos variáveis, calculados como um percentual do valor a 

ser emitido, como por exemplo, os custos de distribuição do papel aos investidores. As 

emissões realizadas com esforços amplos de colocação, na forma da Instrução da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, possuem custos maiores e 

que são apresentados nos prospectos das emissões, já as emissões com esforços restritos, na 

forma da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, possuem custos menores e que não 

precisam ser divulgados pelos emissores. 

 

 Na presente metodologia, propõe-se a utilização das seguintes premissas para a nova 

emissão: 

 

1) O valor emitido será igual ao saldo devedor da debênture anterior no momento da 

recompra; 

2) As datas de pagamento e o cronograma de amortização serão os mesmos 

originalmente previstos; 
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3) Caso estejam disponíveis, os custos da nova emissão serão os mesmos incorridos na 

emissão original. Caso não estejam disponíveis, serão utilizadas as estimativas de 

custos de emissão apresentadas no estudo do IBMEC sobre debêntures realizado em 

fevereiro de 201613; e 

4) A taxa de juros da nova emissão será equivalente ao spread de risco da emissão 

original na data de análise acrescido exponencialmente à taxa de juros dos títulos 

públicos esperada no momento da recompra com o prazo mais próximo do prazo 

médio de amortização do valor restante das debêntures. 

 

 

3.5 Exercício da Opção 

 

 Com as informações obtidas até aqui, é possível estimar os ganhos ou perdas com uma 

eventual nova emissão em cada cenário de taxa de juros, comparando os pagamentos 

previstos com a taxa antiga com os pagamentos estimados à taxa nova. Para cada cenário, 

deve-se ainda descontar os custos fixos da emissão e os seus custos variáveis. Assim, será 

obtido um valor para cada cenário do ganho ou perda com a recompra e a nova emissão. 

 

 Para que se possa analisar as opções é preciso ainda trazer as estimativas a valor 

presente e considerar como zero o ganho para os cenários que apresentarem uma perda com a 

recompra. 

 

 Uma vez encontrados os ganhos em cada cenário, pode-se encontrar os casos em que a 

opção será exercida. Estes casos serão aqueles em que a recompra representa um ganho para o 

emissor e este ganho é maior do que o ganho esperado caso ele decidisse postergar a sua 

decisão, considerando para esse cálculo as probabilidades de 50% do Modelo BDT. 

 

 Como a árvore de possibilidades é recombinante, pode-se identificar a probabilidade 

desses casos ocorrerem, dividindo o número de trajetórias que passam por cada caso pelo 

número de trajetórias total. 

 

 

                                              
13 Disponível em: http://ibmec.org.br/empresario/o-que-e-mercado-de-capitais/debentures-corporativas/ 
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3.6 Valor Esperado da Opção para o Investidor 

 

Até a etapa anterior, o modelo concentrou-se no ponto de vista do emissor para 

encontrar os casos em que este teria interesse em exercer a sua opção. 

 

 Contudo, a precificação das debêntures, e consequentemente da opção embutida, é em 

geral feita por meio de Bookbuilding, assim, o ponto de vista dos investidores deverá ser 

considerado. 

 

 Assim como na etapa anterior, pode-se partir dos cenários de taxas de juros e 

encontrar a perda para os investidores em terem a sua debênture recomprada, comparando os 

pagamentos previstos com a taxa de juros da emissão com os pagamentos previstos com a 

nova taxa de juros. 

 

 Partindo dos casos em que a opção seria exercida, conforme identificado no item 

anterior, deve-se trazer as perdas estimadas para o investidor a valor presente e multiplica-las 

pela probabilidade de ocorrerem, calculadas no item anterior. 

 

 O valor encontrado até aqui é o preço da opção em si para o investidor. O último passo 

será apenas calcular o aumento na taxa para o investidor que seria equivalente ao recebimento 

deste valor no momento da aquisição de debêntures.  
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4. Aplicação Prática 

 

 

4.1 Exemplo Utilizado 

 

No presente capítulo, será realizada uma aplicação prática da metodologia apresentada na 

seção anterior. 

 

Como a possibilidade de inclusão de opções de recompra em debêntures é recente, será 

feita a precificação de uma opção hipotética em uma debênture que foi emitida sem essa 

possibilidade. Em outras palavras, será precificado o spread adicional que seria exigido pelos 

investidores dessa emissão, caso ela contasse com a opção de resgate pela emissora. 

 

Para este exercício, será utilizada a 3ª emissão pública de debêntures simples da Itarema 

Geração de Energia S.A. de 30 de outubro de 2016, com um valor total de R$ 111,76 

milhões14. 

 

Esta emissão teve como objetivo compor as fontes de financiamento do projeto de 

implantação do Complexo Eólico Itarema localizado no estado do Ceará, com custos totais 

estimados em R$ 1,075 bilhão.  O projeto foi enquadrado como prioritário pelo Ministério de 

Minas e Energia para fins de obtenção dos benefícios fiscais da Lei 12.431. 

 

 

4.2 Características da Emissão 

 

Conforme definido na Escritura de Emissão, as debêntures serão atualizadas 

monetariamente pelo IPCA e a remuneração definida após o processo de bookbuilding foi de 

7,8067% ao ano, que é equivalente a uma sobretaxa de 2,10% ao ano em relação à taxa de 

retorno da NTN-B com vencimento em agosto 202415. 

 

                                              
14 As informações sobre as debêntures, assim como a Escritura de Emissão, são disponibilizadas pela AMBIMA 
e podem ser acessadas por meio do seguinte endereço eletrônico: http://www.debentures.com.br. 
15 Conforme definido na escritura de emissão, a taxa de 2,10% ao ano é acrescida exponencialmente ao 
equivalente à média aritmética das taxas internas de retorno da NTN-B 2024 divulgadas pela ANBIMA, 
apuradas no terceiro, segundo e primeiro dias uteis anteriores à data do bookbuilding.” 
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Os juros são apurados e pagos semestralmente, sempre no dia 15 do mês de junho e no dia 

15 do mês de dezembro. 

 

A amortização das debêntures, por sua vez, será realizada em 23 parcelas semestrais e 

consecutivas, conforme os percentuais apresentados na Tabela 7 abaixo: 

 

Tabela 7: Cronograma de Amortização das Debêntures 
Parcela Data de Amortização Percentual Amortizado  

1ª 15 de dezembro de 2017 1,14% 

2ª 15 de junho de 2018 1,14% 

3ª 15 de dezembro de 2018 1,70% 

4ª 15 de junho de 2019 1,70% 

5ª 15 de dezembro de 2019 1,14% 

6ª 15 de junho de 2020 1,14% 

7ª 15 de dezembro de 2020 0,28% 

8ª 15 de junho de 2021 0,28% 

9ª 15 de dezembro de 2021 0,57% 

10ª 15 de junho de 2022 0,57% 

11ª 15 de dezembro de 2022 5,97% 

12ª 15 de junho de 2023 5,97% 

13ª 15 de dezembro de 2023 6,82% 

14ª 15 de junho de 2024 6,82% 

15ª 15 de dezembro de 2024 6,25% 

16ª 15 de junho de 2025 6,25% 

17ª 15 de dezembro de 2025 5,68% 

18ª 15 de junho de 2026 5,68% 

19ª 15 de dezembro de 2026 9,09% 

20ª 15 de junho de 2027 9,09% 

21ª 15 de dezembro de 2027 11,36% 

22ª 15 de junho de 2028 5,68% 

23ª 15 de dezembro de 2028 5,68% 

 

Apesar de a data de emissão ser 30 de outubro de 2016, a distribuição das debêntures só 

ocorreu em 16 de junho de 2017, assim, espera-se que a análise dos investidores tenha 
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ocorrido próxima a esta data, quando também começaram a ser calculados a atualização 

monetária e os juros remuneratórios. Desta forma, 15 de junho de 2017 será a data utilizada 

para a análise. 

 

Utilizando as informações obtidas nessa subseção, podemos então encontrar o fluxo de 

pagamentos reais e o saldo devedor em valores reais para cada período, conforme a Tabela 8 

abaixo: 

 

Tabela 8: Fluxo de Pagamentos e Saldo Devedor das Debêntures 

Data 
Saldo 
Inicial 

Amort. 
(%) 

Amort. Juros 
Fluxo de 

Pagamentos 
Saldo 

Devedor 

15/12/17 111760,00 1,14% 1274,06 4280,41 5554,48 110485,94 

15/6/18 110485,94 1,14% 1274,06 4231,62 5505,68 109211,87 

15/12/18 109211,87 1,70% 1899,92 4182,82 6082,74 107311,95 

15/6/19 107311,95 1,70% 1899,92 4110,05 6009,97 105412,03 

15/12/19 105412,03 1,14% 1274,06 4037,29 5311,35 104137,97 

15/6/20 104137,97 1,14% 1274,06 3988,49 5262,55 102863,90 

15/12/20 102863,90 0,28% 312,93 3939,69 4252,62 102550,98 

15/6/21 102550,98 0,28% 312,93 3927,71 4240,64 102238,05 

15/12/21 102238,05 0,57% 637,03 3915,72 4552,75 101601,02 

15/6/22 101601,02 0,57% 637,03 3891,32 4528,36 100963,98 

15/12/22 100963,98 5,97% 6672,07 3866,93 10539,00 94291,91 

15/6/23 94291,91 5,97% 6672,07 3611,39 10283,46 87619,84 

15/12/23 87619,84 6,82% 7622,03 3355,84 10977,88 79997,81 

15/6/24 79997,81 6,82% 7622,03 3063,92 10685,95 72375,78 

15/12/24 72375,78 6,25% 6985,00 2772,00 9757,00 65390,78 

15/6/25 65390,78 6,25% 6985,00 2504,47 9489,47 58405,78 

15/12/25 58405,78 5,68% 6347,97 2236,94 8584,91 52057,81 

15/6/26 52057,81 5,68% 6347,97 1993,82 8341,78 45709,84 

15/12/26 45709,84 9,09% 10158,98 1750,69 11909,67 35550,86 

15/6/27 35550,86 9,09% 10158,98 1361,60 11520,58 25391,87 
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15/12/27 25391,87 11,36% 12695,94 972,51 13668,45 12695,94 

15/6/28 12695,94 5,68% 6347,97 486,26 6834,22 6347,97 

15/12/28 6347,97 5,68% 6347,97 243,13 6591,10 0,00 

 

 

4.3 Cenários de Taxa de Juros 

 

A partir dos dados das cotações indicativas disponibilizadas pela AMBIMA dos títulos 

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) de 15 de dezembro de 2016 até 15 de junho 

de 201716, utilizando bootstrap e interpolações spline por meio do software R, foi possível 

encontrar a estrutura a termo das taxas de juros reais com vértices semestrais na data de 

análise e a sua volatilidade17. 

 

A estrutura encontrada é apresentada no Gráfico 3 abaixo, enquanto os valores são 

apresentados na Tabela 9 a seguir. 

 

Gráfico 3: Estrutura a Termo das Taxas de Juros Reais 

 
 

Tabela 9: Estrutura a Termo das Taxas de Juros Reais 
Prazos 
(Anos) 

Retorno Volatilidade 

0,5 6,16% 16,58% 

                                              
16 As cotações das NTN-Bs com prazos iguais ou inferiores a dois meses foram descartadas. 
17 Devido os níveis de liquidez diferentes entre as NTN-Bs, algumas volatilidades apresentaram valores fora da 
curva e foram suavizadas. 
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1,0 5,48% 7,57% 

1,5 5,15% 5,28% 

2,0 5,08% 3,85% 

2,5 5,19% 2,82% 

3,0 5,37% 2,20% 

3,5 5,53% 2,70% 

4,0 5,64% 2,67% 

4,5 5,68% 2,79% 

5,0 5,69% 2,50% 

5,5 5,70% 2,47% 

6,0 5,69% 2,68% 

6,5 5,65% 2,83% 

7,0 5,60% 2,89% 

7,5 5,58% 2,88% 

8,0 5,60% 2,83% 

8,5 5,63% 2,76% 

9,0 5,67% 2,67% 

9,5 5,69% 2,58% 

10,0 5,69% 2,48% 

10,5 5,69% 2,39% 

11,0 5,67% 2,32% 

11,5 5,65% 2,27% 

 

Utilizando o Solver do Excel para programar o modelo BDT foram encontrados os 

cenários para as taxas de juros de seis meses apresentados no Apêndice 1. 

 

 

4.4 Critérios para a Recompra e a Reemissão 

 

Como a Escritura de Emissão não prevê o resgate antecipado facultativo, será considerado 

que, observado o prazo mínimo de quatro anos definido na Resolução Bacen nº 4.476, o 
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emissor poderá recomprar a sua debênture pelo seu Preço Unitário, que é o saldo devedor 

calculado nos termos da escritura de emissão, nas datas de carência ou pagamento de juros. 

Este critério foi o escolhido por ser a forma mais simples para se efetuar a recompra, 

permitindo que, com poucos ajustes a metodologia seja aplicável aos casos mais específicos. 

 

A emissão utilizada como exemplo foi realizada com esforços restritos de colocação, nos 

termos da Instrução CVM nº 476, de modo que os custos de emissão não foram divulgados 

em um prospecto. 

 

Desta forma, para o cálculo dos custos da nova emissão serão utilizadas as estimativas 

apresentadas no estudo do IBMC para os custos de uma emissão na forma Instrução CVM nº 

476.  

 

Conforme apresentado na Tabela 10, temos um custo variável de 1,5% do valor da oferta e 

um custo fixo de R$ 113 mil. O referido estudo também estimou em 1,5% do valor da oferta o 

custo com um eventual prêmio de garantia firme, caso fosse aplicável. Na presente seção será 

considerada uma emissão sem garantia firme, contudo na seção seguinte será feito o exercício 

de incluir um eventual prêmio de garantia firme e analisar as consequências da sua inclusão. 

 

Tabela 10: Custos de Emissão 
Comissão de Estruturação 1% do valor da oferta 
Comissão de Distribuição 0,5% do valor da oferta 
Advogados R$ 50 mil 
Mercado de Balcão Organizado R$ 60 mil 
Escriturador e Banco Liquidante R$ 3 mil 

 

Em relação à taxa de juros da nova emissão, esta será equivalente ao spread na data de 

análise, de 2,1% ao ano, acrescido exponencialmente à taxa de juros dos títulos públicos 

esperada com o prazo mais próximo do prazo médio de amortização do valor restante das 

debêntures. O Apêndice 2 apresenta a taxas de juros no caso de reemissão para cada período. 

 

 

4.5 Exercício da Opção 

 

No Apêndice 3 são apresentados os ganhos financeiros do emissor em valor presente com 

a recompra em cada cenário, descontados dos custos de emissão. 
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Foram destacados os casos em que a recompra seria efetivamente realizada pelo emissor, 

considerando indução retroativa para determinar os casos em que é melhor esperar do que 

realizar a recompra. 

 

 

4.6 Valor Esperado da Opção para o Investidor 

 

 A partir do item anterior, temos apenas três cenários em que o emissor teria interesse 

em efetuar a recompra, o Cenário 1 que possui probabilidade de ocorrência de 1/256, o 

Cenário 2 que possui probabilidade de ocorrência de 1/32 e o Cenário 3 com possibilidade de 

ocorrência de 7/256. 

 

Trazendo a valor presente o ganho do emissor, considerando apenas a diferença de 

taxas, temos o valor equivalente à perda para o investidor em cada cenário. Multiplicando 

esses valores pelas suas probabilidades, temos então o valor esperado em cada cenário e, 

consequentemente, o valor esperado da opção, conforme apresentado na Tabela 11 abaixo. 

 

Tabela 11: Valor Esperado da Opção 
 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Opção 
Probabilidade 0,39% 3,13% 2,73% - 
Valor Presente R$ 2.237,19 mil R$ 1.692,12 mil R$ 1.549,47 mil - 
Valor Esperado R$ 8,74 mil R$ 52,88 mil R$ 42,37 mil R$ 103,99 mil 

 

O preço encontrado para a opção representa apenas 0,09% do total emitido. Dividindo 

este valor pela duration da debênture (5,4 anos), encontramos o aumento da taxa que 

compensaria o lançamento da opção pelo investidor, de aproximadamente 0,02% ao ano. 

 

Assim, caso a emissão contasse com a cláusula de resgate antecipado facultativo, o 

spread exigido pelos investidores deveria ser de 2,12% ao ano. 
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5. Análises de Sensibilidade 

 

5.1 Os Custos de Emissão 

 

A abordagem mais comum para a precificação de opção de recompra em debêntures é a de 

desconsiderar os custos com a nova emissão. Com essa abordagem, o cálculo se torna mais 

simples e o valor da opção maior. 

 

Repetindo o exercício feito no capítulo anterior, sem considerar os custos de emissão, a 

opção seria exercida em 16 cenários, conforme apresentado no Apêndice 4. Considerando a 

probabilidade de cada cenário, encontramos um valor presente para a opção de R$ 392,12 mil, 

que representa 0,35% do total emitido e um aumento na taxa de emissão de 0,06% ao ano. Por 

esta metodologia, os debenturistas deveriam exigir um spread de 2,16% ao ano. 

 

Em relação aos custos fixos, o estudo utilizado para estimar os custos de emissão não 

considerou a obtenção de uma nova classificação de risco por uma agência de rating, contudo, 

é comum que as emissões de debêntures de infraestrutura contratem essa classificação18. De 

todo modo, se considerarmos um custo adicional para obtenção de classificação de risco de 

R$ 50 mil, o mesmo definido para os advogados, a recompra seria realizada nos mesmo 

cenários do exercício realizado na seção anterior, mantendo assim o mesmo preço para a 

opção. 

 

Para que um aumento nos custos fixos impacte no preço da opção, ele deve ser elevado de 

R$ 113 mil para aproximadamente R$ 300 mil. O Apêndice 5 apresenta os cenários de 

recompra se forem considerados custos fixos de R$ 300 mil. Nesse caso, o valor presente da 

opção se reduziria para R$ 90,85 mil, representado 0,08% do total emitido. Por outro lado, o 

Apêndice 6 apresenta os cenários de recompra no caso de custos fixos iguais a zero, ou seja, 

considerando apenas os custos variáveis. Nesse caso, o valor da opção seria de R$ 223,55 mil, 

representando 0,20% do valor emitido. 

 

Em relação aos custos variáveis, o exercício da seção anterior não considerou um prêmio 

de garantia firme, estimado em 1,5% do valor da oferta pelo estudo do IBMEC. Conforme 

                                              
18 Conforme foi apresentado na Tabela 3, das dez emissões realizadas por projetos do setor eólico, todas 
contaram com uma classificação de risco. 
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apresentado no Apêndice 7, a inclusão deste prêmio faz com que a recompra seja realizada em 

apenas um cenário e o preço desta opção seja reduzido para R$ 2,35 mil, independentemente 

de os custos fixos serem considerados como zero ou R$ 300 mil. 

 

A Tabela 12 abaixo resume os impactos dos custos de emissão no preço da opção. Os 

resultados indicam que os estudos que desconsideram estes custos, principalmente os 

variáveis, podem estar sobrevalorizando a opção.  

 

Tabela 12: Preço da Opção por Diferentes Custos 
 Valor da Opção % da Emissão 
Sem Custos de Emissão R$ 392,12 mil 0,35% 
Apenas Custos Fixos R$ 371,83 mil 0,33% 
Apenas Custos Variáveis R$ 223,55 mil 0,20% 
Custos Fixos e Variáveis R$ 103,99 mil 0,09% 
Custos Fixos (R$ 300 mil) e Variáveis  R$ 90,85 mil 0,08% 
Custos Variáveis de 3% R$ 2,35 mil 0,00% 

  

 

5.2 A Volatilidade da Estrutura a Termo das Taxas de Juros 

 

Por ser um modelo de precificação de opção de renda fixa baseado no comportamento dos 

títulos públicos, espera-se que a volatilidade da taxa de juros soberana tenha um impacto 

relevante no preço da opção. 

 

Para essa análise, será replicado o exercício do capítulo anterior, considerando variações 

de 20% e 40% na volatilidade da estrutura a termo utilizada originalmente, conforme ilustrado 

no Gráfico 4 abaixo. 
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Gráfico 4: Volatilidades Utilizadas 

 
 

O resultado destes exercícios é apresentado na Tabela 13 abaixo. 

 

Tabela 13: Preço da Opção por Diferentes Volatilidades 
 Valor da Opção % da Emissão 
Volatilidade 40% maior R$ 305,63 mil 0,27% 
Volatilidade 20% maior R$ 264,82 mil 0,24% 
Volatilidade Original R$ 103,99 mil 0,09% 
Volatilidade 20% menor R$ 74,27 mil 0,07% 
Volatilidade 40% menor R$ 13,83 mil 0,01% 

 

Conforme esperado, a utilização de uma volatilidade maior resultou em um preço maior 

para a opção, enquanto uma volatilidade menor resultou em um preço menor para a opção. 

Contudo, cabe destacar que os aumentos na volatilidade tiveram efeitos menores do que a 

retirada dos custos de reemissão, evidenciando a relevância destes para o preço da opção. 
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6. Conclusões 

 

As Debêntures de Infraestrutura são títulos de dívida emitidos em ofertas públicas com o 

objetivo de financiar projetos de infraestrutura, que contam com os benefícios da Lei nº 

12.431/11. Até julho de 2017, havia sido emitido um volume total de R$ 22,5 bilhões em 119 

emissões. Apenas no setor eólico é esperado ainda um volume emitido de aproximadamente 

R$ 1,5 bilhão por ano até 2024. 

 

A partir da Resolução Bacen nº 4.476, de 11.04.2016, foi autorizada a inclusão nas novas 

emissões de uma cláusula de resgate antecipado, dando as emissoras a opção de recomprar os 

seus títulos, caso entendam ser financeiramente vantajoso. 

 

Os métodos para a precificação de opção em debêntures no Brasil já desenvolvidos não 

consideram os impactos das mudanças na taxa de juros soberana brasileira ou os custos 

envolvidos no resgate antecipado e na nova emissão. 

 

Por não considerarem estes custos, os trabalhos utilizam a premissa de que o resgate 

antecipado seria efetuado quando a taxa de juros de mercado fosse inferior à taxa de emissão 

da debênture em análise, pois nesse caso o emissor obteria um ganho financeiro. Contudo, na 

prática estes custos existem e podem tornar a recompra financeiramente não vantajosa para o 

emissor, mesmo que a taxa de juros de mercado seja inferior à taxa de juros das debêntures. 

 

Desta forma, o presente trabalho apresentou uma metodologia que considera esses fatores, 

utilizando o Modelo BDT para a modelagem do comportamento das taxas de juros. Por meio 

do caso de uma opção hipotética em debênture já emitida, foi possível exemplificar a 

metodologia desenvolvida e ainda analisar os impactos dos custos de emissão e da 

volatilidade das taxas de juros sobre o preço dessas opções. 

 

O presente trabalho apresentou apenas uma aplicação prática, e desta forma, não é 

suficiente para apresentar conclusões sobre o impacto dos custos de emissão no preço das 

opções de recompra, contudo, os resultados indicam que a ausência destes custos, 

principalmente os custos variáveis (Comissão de Estruturação, Comissão de Distribuição e 

Prêmio de Garantia Firme), pode resultar em um preço da opção superestimado. 
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Apêndice 1: Cenários de Taxas de Juros de Seis Meses 

 

jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 jun-19 dez-19 jun-20 dez-20 jun-21 dez-21 jun-22 dez-22 jun-23 dez-23 jun-24 dez-24 jun-25 dez-25 jun-26 dez-26 jun-27 dez-27 jun-28 dez-28
5,97%

6,14%
5,97% 5,92%

6,13% 6,05%
6,50% 5,91% 5,88%

7,00% 6,07% 5,95%
7,43% 6,42% 5,84% 5,83%

7,51% 6,89% 6,01% 5,86%
7,29% 7,28% 6,35% 5,78% 5,79%

6,98% 7,32% 6,79% 5,95% 5,77%
6,96% 7,08% 7,14% 6,27% 5,72% 5,74%

7,66% 6,71% 7,14% 6,68% 5,89% 5,69%
8,14% 6,60% 6,87% 6,99% 6,20% 5,66% 5,70%

6,65% 7,17% 6,45% 6,97% 6,58% 5,84% 5,60%
5,90% 7,61% 6,26% 6,66% 6,85% 6,13% 5,60% 5,65%

7,38% 6,45% 6,71% 6,21% 6,80% 6,48% 5,78% 5,52%
7,18% 5,88% 7,12% 5,94% 6,47% 6,72% 6,05% 5,54% 5,61%

7,92% 7,02% 6,26% 6,28% 5,97% 6,63% 6,38% 5,72% 5,43%
6,34% 6,93% 5,86% 6,66% 5,64% 6,27% 6,58% 5,98% 5,49% 5,57%

5,66% 7,41% 6,67% 6,07% 5,87% 5,74% 6,47% 6,28% 5,66% 5,35%
5,01% 6,32% 6,69% 5,84% 6,23% 5,35% 6,09% 6,45% 5,91% 5,43% 5,52%

4,67% 5,65% 6,93% 6,35% 5,88% 5,50% 5,52% 6,31% 6,18% 5,61% 5,27%
5,05% 4,93% 6,30% 6,45% 5,81% 5,82% 5,07% 5,91% 6,32% 5,84% 5,37% 5,48%

6,16% 4,48% 5,63% 6,48% 6,03% 5,71% 5,14% 5,30% 6,16% 6,08% 5,55% 5,19%
4,53% 4,85% 6,28% 6,23% 5,79% 5,44% 4,81% 5,73% 6,20% 5,77% 5,32% 5,44%

4,31% 5,61% 6,06% 5,74% 5,54% 4,81% 5,10% 6,01% 5,99% 5,50% 5,11%
4,77% 6,26% 6,01% 5,77% 5,09% 4,57% 5,56% 6,07% 5,70% 5,26% 5,40%

5,59% 5,67% 5,46% 5,37% 4,50% 4,90% 5,86% 5,90% 5,45% 5,03%
6,24% 5,80% 5,75% 4,76% 4,33% 5,39% 5,95% 5,64% 5,20% 5,35%

5,30% 5,19% 5,21% 4,21% 4,72% 5,72% 5,81% 5,39% 4,96%
5,60% 5,73% 4,45% 4,11% 5,23% 5,83% 5,57% 5,15% 5,31%

4,93% 5,05% 3,94% 4,53% 5,58% 5,72% 5,34% 4,88%
5,70% 4,16% 3,90% 5,08% 5,72% 5,50% 5,10% 5,27%

4,90% 3,69% 4,36% 5,44% 5,63% 5,29% 4,81%
3,89% 3,70% 4,93% 5,60% 5,44% 5,04% 5,23%

3,45% 4,19% 5,31% 5,54% 5,23% 4,73%
3,51% 4,78% 5,49% 5,37% 4,99% 5,19%

4,03% 5,18% 5,45% 5,18% 4,66%
4,64% 5,38% 5,31% 4,94% 5,15%

5,05% 5,37% 5,13% 4,59%
5,28% 5,25% 4,89% 5,11%

5,29% 5,08% 4,52%
5,19% 4,83% 5,07%

5,03% 4,45%
4,78% 5,03%

4,39%
4,99%
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Apêndice 2: Taxas de Juros para a Reemissão 

 

jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 jun-19 dez-19 jun-20 dez-20 jun-21 dez-21 jun-22 dez-22 jun-23 dez-23 jun-24 dez-24 jun-25 dez-25 jun-26 dez-26 jun-27 dez-27 jun-28 dez-28
5,97%

6,14%
5,97% 5,92%

6,03% 6,05%
6,30% 5,91% 5,88%

6,51% 5,97% 5,95%
6,93% 6,23% 5,84% 5,83%

7,03% 6,43% 5,91% 5,86%
7,21% 6,82% 6,16% 5,78% 5,79%

7,10% 6,91% 6,35% 5,85% 5,77%
7,00% 7,04% 6,71% 6,10% 5,72% 5,74%

7,06% 6,91% 6,78% 6,27% 5,79% 5,69%
7,09% 6,79% 6,89% 6,61% 6,03% 5,66% 5,70%

6,90% 6,79% 6,74% 6,66% 6,19% 5,73% 5,60%
6,64% 6,79% 6,59% 6,73% 6,50% 5,97% 5,60% 5,65%

6,61% 6,60% 6,53% 6,57% 6,54% 6,11% 5,68% 5,52%
6,54% 6,38% 6,50% 6,39% 6,58% 6,40% 5,90% 5,54% 5,61%

6,55% 6,34% 6,31% 6,28% 6,40% 6,42% 6,04% 5,62% 5,43%
6,40% 6,28% 6,13% 6,23% 6,20% 6,43% 6,30% 5,84% 5,49% 5,57%

6,23% 6,27% 6,09% 6,04% 6,04% 6,24% 6,30% 5,96% 5,56% 5,35%
6,01% 6,15% 6,04% 5,90% 5,97% 6,02% 6,29% 6,20% 5,77% 5,43% 5,52%

5,81% 6,00% 6,01% 5,84% 5,78% 5,82% 6,08% 6,19% 5,89% 5,50% 5,27%
5,66% 5,79% 5,92% 5,80% 5,67% 5,73% 5,85% 6,15% 6,10% 5,71% 5,37% 5,48%

5,59% 5,60% 5,79% 5,76% 5,61% 5,53% 5,60% 5,92% 6,08% 5,81% 5,45% 5,19%
5,44% 5,59% 5,69% 5,58% 5,46% 5,49% 5,68% 6,01% 6,00% 5,65% 5,32% 5,44%

5,41% 5,59% 5,52% 5,40% 5,29% 5,40% 5,77% 5,97% 5,74% 5,39% 5,11%
5,40% 5,48% 5,36% 5,25% 5,27% 5,51% 5,88% 5,91% 5,59% 5,26% 5,40%

5,39% 5,30% 5,19% 5,07% 5,20% 5,63% 5,86% 5,67% 5,34% 5,03%
5,27% 5,16% 5,06% 5,05% 5,35% 5,75% 5,81% 5,53% 5,20% 5,35%

5,08% 4,99% 4,85% 5,01% 5,49% 5,75% 5,60% 5,28% 4,96%
4,96% 4,87% 4,85% 5,20% 5,62% 5,72% 5,47% 5,15% 5,31%

4,80% 4,65% 4,83% 5,35% 5,65% 5,53% 5,23% 4,88%
4,70% 4,66% 5,05% 5,49% 5,63% 5,41% 5,10% 5,27%

4,46% 4,66% 5,22% 5,55% 5,46% 5,18% 4,81%
4,47% 4,91% 5,37% 5,54% 5,35% 5,04% 5,23%

4,49% 5,09% 5,45% 5,39% 5,13% 4,73%
4,77% 5,25% 5,45% 5,29% 4,99% 5,19%

4,96% 5,35% 5,33% 5,07% 4,66%
5,14% 5,37% 5,23% 4,94% 5,15%

5,26% 5,26% 5,02% 4,59%
5,28% 5,18% 4,89% 5,11%

5,20% 4,97% 4,52%
5,12% 4,83% 5,07%

4,92% 4,45%
4,78% 5,03%

4,39%
4,99%
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Apêndice 3: Ganhos com a Recompra 

 

jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 jun-19 dez-19 jun-20 dez-20 jun-21 dez-21 jun-22 dez-22 jun-23 dez-23 jun-24 dez-24 jun-25 dez-25 jun-26 dez-26 jun-27 dez-27 jun-28 dez-28
0,0

0,0
0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 104,5 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

501,4 473,1 431,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
736,3 595,3 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1018,2 870,9 209,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1040,1 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1293,3 469,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
983,4 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

720,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0

0,0
0,0
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Apêndice 4: Recompra sem Custos de Emissão 
jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 jun-19 dez-19 jun-20 dez-20 jun-21 dez-21 jun-22 dez-22 jun-23 dez-23 jun-24 dez-24 jun-25 dez-25 jun-26 dez-26 jun-27 dez-27 jun-28 dez-28

0,0
0,0

0,0 0,0
0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 7,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 9,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0
4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 126,4 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 12,1

869,5 0,0 0,0 41,5 321,2 171,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0
967,7 17,0 239,7 538,8 619,0 280,2 0,0 0,0 0,0 40,4 14,5

929,1 439,6 719,3 820,0 565,1 92,0 0,0 0,0 0,5 29,4 0,0
870,9 1045,8 1126,2 1093,1 569,6 0,0 0,0 0,0 51,8 16,8

1253,0 1373,8 1300,3 943,4 280,7 0,0 0,0 22,8 34,4 0,0
1823,0 1692,1 1549,5 849,0 96,2 0,0 0,0 63,0 19,1

2005,5 1762,5 1307,3 464,3 0,0 0,0 44,8 39,3 0,0
2237,2 1988,5 1118,6 227,6 0,0 33,7 74,1 21,4

2207,3 1657,2 642,9 71,4 0,0 66,6 44,1 0,0
2410,9 1378,9 356,0 22,3 72,9 85,2 23,6

1993,5 816,6 163,0 19,7 88,2 48,9 0,0
1630,0 481,6 79,3 111,8 96,1 25,9

985,6 252,9 56,5 109,6 53,7 0,0
604,3 135,3 150,2 106,9 28,0

341,0 92,8 130,8 58,4 0,0
190,4 188,1 117,6 30,2

128,6 151,8 63,1 0,0
225,7 128,3 32,3

172,6 67,7 0,0
138,8 34,4

72,3 0,0
36,5

0,0
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Apêndice 5: Recompra com Custos Fixos de R$ 300 mil 

 

jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 jun-19 dez-19 jun-20 dez-20 jun-21 dez-21 jun-22 dez-22 jun-23 dez-23 jun-24 dez-24 jun-25 dez-25 jun-26 dez-26 jun-27 dez-27 jun-28 dez-28
0,0

0,0
0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

352,1 334,7 303,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
592,5 461,9 173,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

879,8 742,5 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
906,7 523,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1164,9 350,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
859,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

601,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0

0,0
0,0
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Apêndice 6: Recompra sem Custos Fixos 

 

jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 jun-19 dez-19 jun-20 dez-20 jun-21 dez-21 jun-22 dez-22 jun-23 dez-23 jun-24 dez-24 jun-25 dez-25 jun-26 dez-26 jun-27 dez-27 jun-28 dez-28
0,0

0,0
0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 53,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 191,4 213,6 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

591,5 556,8 509,5 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
823,1 675,8 371,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1101,9 948,5 281,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1120,7 721,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1370,9 541,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1058,1 80,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

792,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
249,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0

0,0
0,0
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Apêndice 7: Recompra com Custos Variáveis de 3% 

 

jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 jun-19 dez-19 jun-20 dez-20 jun-21 dez-21 jun-22 dez-22 jun-23 dez-23 jun-24 dez-24 jun-25 dez-25 jun-26 dez-26 jun-27 dez-27 jun-28 dez-28
0,0

0,0
0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

330,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0
0,0 0,0

0,0
0,0
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