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RESUMO
Avaliar o risco de inadimplência de uma empresa tornou-se objeto indispensável para a
tomada de decisão de concessão de crédito para as instituições financeiras. O atual histórico
de crescimento do crédito, o papel estratégico do gerenciamento do risco para as instituições
financeiras, as constantes inovações nos procedimentos de detecção de risco e o grande
volume de pesquisas acadêmicas abordando modelos de gestão dos riscos de crédito,
considerou-se oportuna a ocasião para o desenvolvimento desta dissertação.
O presente trabalho tem como objetivo confrontar a análise tradicional de risco baseada em
índices contábeis e o resultado do modelo KMV para determinar a probabilidade de default
das empresas de capital aberto. A dissertação abordará a revisão teórica da análise tradicional
do risco de crédito e em seguida, a modelagem do KMV ( baseada na teoria de Black e
Scholes, 1973 e Merton, 1974).
O próximo passo aplicará os índices contábeis e a modelagem do KMV, calculando a
probabilidade de default das empresas da amostra. Por conseguinte, serão discutidas as
limitações do modelo KMV e algumas recomendações com o intuito de aprimorar o
gerenciamento do crédito.
Palavras chave:
Risco de crédito; Análise tradicional do risco de crédito; Modelo estrutural de Merton; KMV
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ABSTRACT
Evaluating the risk of default by a company became an indispensable object when making the
decision to grant to the financial credit institutions. Taking in account the current record of
credit growth, the strategic role of risk management for financial institutions, the constant
innovations in the process of detection risk and the large volume of academic researches
related to management models for credit risk, because of this, it was considered the
appropriate occasion for the development of this dissertation.
The present work aims to confront the traditional analysis of risk based on accounting ratios
and the results of KMV model to determine the probability of default of publicly traded
companies. The dissertation will address the theoretical review of the traditional analysis of
credit risk and the model of KWN (based on the theory of Black and Scholes 1973 and
Merton, 1974).
The next step will apply the accounting ratios and the KMV model, calculating the probability
of default of the building sample. Therefore, we will discuss the limitations of the KMV
model and some recommendations in order to improve management of credit.
Keywords:
CREDIT RISK; TRADITIONAL ANALYSIS OF CREDIT RISK,STRUCTURAL
MODEL OF MERTON; KMV
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1 INTRODUÇÃO

1.1

SITUAÇÃO PROBLEMA

A gestão de risco de crédito tem assumido um papel de destaque para as instituições
financeiras, principalmente nos últimos anos, resultado de uma ampliação dos processos de
globalização, aumentando o potencial de contrair dívidas no mercado de capitais e com
instituições de empréstimos e financiamentos.
O risco é inseparável no momento da instituição financeira conceder um crédito, mas
pode ser minimizado se os agentes financeiros tiverem um sistema de mensuração e
gerenciamento de risco eficaz.
Em geral, as instituições financeiras potencializam o limite do crédito para as
empresas que reduzem a probabilidade de problemas financeiros, pois estas demonstram aos
bancos que sua capacidade de honrar suas promessas financeiras é elevada.
Desse modo, estas empresas captam o crédito com o objetivo de aumentar os seus
níveis de produtividade, e, por conseguinte, estimulam o consumo com a produção de bens
com maior qualidade e com preços competitivos e acessíveis.
Além disso, o crédito auxilia na execução de projetos para os quais as firmas não
possuam recursos próprios suficientes e é uma das principais fontes de lucratividade para as
instituições financeiras.
Após o Plano Real, o fim da inflação e a estabilização da economia, a principal fonte
de lucratividade das instituições financeiras deixariam de depender das captações dos
depósitos e começariam a depender do crescimento das operações de crédito, conforme figura
1.
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Figura I – Gráfico de operações de crédito nacional / PIB
Fonte: Banco Central do Brasil – acesso em março de 2011
Desta maneira, em conseqüência do aumento da concessão de crédito, cresceu a
exposição ao risco de inadimplência das instituições financeiras. A resposta para essa
preocupação começou a ser desenvolvida com o primeiro Acordo de Basiléia.
Para Securato e Perobelli (2003, p. 711), as instituições financeiras, após o Comitê da
Basiléia, em abril de 1993, passaram a investir maior parcela de suas verbas na qualificação
de seus recursos humanos e materiais com o intuito de reduzir a exposição ao risco de
inadimplência, criando uma nova ferramenta de gerenciamento do risco chamada VaR (Value
at Risk).
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Posteriormente, em junho de 2004, foi divulgado o documento denominado
“Convergência Internacional de Mensuração de Capital e Padrões de Capital - Estrutura
Revisada” ou Acordo de Basiléia II. O acordo apresenta três princípios que auxiliam na
segurança do sistema financeiro:
• Reforçar a solidez e a estabilidade do sistema bancário internacional;
• Manter consistência na aplicação de sua estrutura em diferentes países para
diminuir desigualdades competitivas entre bancos internacionais e
• Promover a adoção de práticas mais robustas de administração de risco.
Após a implantação do Novo Acordo as instituições financeiras foram pressionadas a
desenvolver modelos avançados de mensuração de risco de crédito. A contribuição destes
métodos avançados foi produzir novas variáveis de risco, que auxiliam nas práticas cotidianas
de seleção, análise, precificação e monitoramento de risco de crédito.
1.2

PROBLEMA DE PESQUISA

Considerando a importância e a atualidade do tema gestão de crédito para as
instituições financeiras e a economia do país, o problema proposto é o seguinte:
É possível, através da análise tradicional do risco de crédito e da modelagem do KMV,
fazer uma previsão da inadimplência das empresas de capital aberto no mercado brasileiro?
1.3

OBJETIVO DO TRABALHO

Em um contexto em que os bancos estão interessados em determinar os riscos de
crédito dos seus clientes, este estudo tem como objetivo geral confrontar a análise tradicional
de risco baseada em índices contábeis e o resultado do modelo KMV para determinar a
probabilidade de default das empresas de capital aberto.
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1.4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Verificar se o Modelo KMV caracteriza a existência de mercado eficiente,
considerando a divulgação contínua de informações contábeis;
• Abordar as limitações de implantação do Modelo KMV.
1.5

JUSTIFICATIVA

Considerando o atual histórico de crescimento, tanto do volume de crédito como da
inadimplência, o papel estratégico do crédito como mecanismo impulsionador do aumento da
receita das empresas financeiras, as constantes inovações nos procedimentos de detecção de
risco, o grande volume de pesquisas acadêmicas abordando modelos de gestão do risco de
crédito, considerou-se oportuna a ocasião para o desenvolvimento desta pesquisa.
1.6

METODOLOGIA DO TRABALHO

Conforme Lakatos e Marconi (1991, p. 155) a pesquisa é conceituada como um
“procedimento formal, com método reflexivo, que requer um tratamento científico e se
constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir novos fatos ou dados,
relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento.
Para Minayo (1993, p. 23), a pesquisa é uma “atividade básica das ciências na sua
indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca
que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente”.
Demo (1996, p.34) insere a pesquisa como atividade cotidiana considerando-a como
uma atitude, um “questionamento sistemático crítico e criativo, mais a intervenção
competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico
e prático”.
Desta maneira, a pesquisa realizada pode ser interpretada como teórica, pois busca o
embasamento teórico, utilizando teorias de precificação de opções de Black e Scholes (1973),
do modelo estrutural de Merton (1974), das análises financeiras e da modelagem do KMV, e
prática, pois o modelo KMV pode ser aplicado como instrumento de gestão de crédito.
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1.7

LIMITAÇÕES

Como a operacionalização do Modelo KMV é baseada em dados extraídos do mercado
de capitais (ações), a sua aplicabilidade somente é destinada para empresas de grande porte e
de capital aberto. Por isso, seus resultados não devem ser utilizados como parâmetros para
analisar empresas que não tenham essa característica.
1.8

DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS

O trabalho está organizado em 4 capítulos. No capítulo 1 foram contextualizados os
temas abordados, tais como a importância do estudo de campo e suas utilizações, bem como
objetivos, justificativa e a metodologia necessários para o desempenho da pesquisa.
O capítulo 2 contém a revisão teórica a respeito dos conceitos de risco e gestão de
crédito, da análise tradicional de risco, da modelagem do KMV (baseado na teoria de Black e
Scholes, 1973 e Merton, 1974), com os parâmetros estabelecidos por alguns dos principais
autores da área e suas definições.
O capítulo 3 resulta na aplicação dos principais indicadores para análise de crédito e o
modelo KMV nas empresas da amostra. Ainda neste capítulo contêm os resultados e as
limitações do presente estudo.
As considerações finais compõem o capítulo 4, apresentando as conclusões, limitações
e recomendações para aprimorar o modelo.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1

INTRODUÇÃO AO CRÉDITO

A definição de crédito está associada à troca de bens e serviços oferecidos no presente,
por uma promessa de recebimento no futuro das compensações financeiras relativas ao
fornecimento de bens ou serviços.
Conforme Securato (2002) a concessão de crédito implica a existência de uma relação
de confiança entre credores e devedores no fechamento da operação, considerando que tanto
bens quanto recursos financeiros, serão entregues na data previamente combinada. Nesse
sentido, o crédito pode ser visto como uma promessa financeira, em que o devedor se
compromete a honrar sua dívida em uma data acordada.
Schrickel (1995, p. 27) conceitua crédito como um ato de disposição de uma empresa
ceder por um tempo determinado parte do seu patrimônio, desde que não comprometa sua
operação e com a expectativa de retorno integral desta parcela acrescida de um prêmio pelo
risco de crédito a ser pago no prazo estipulado.
Dentro das perspectivas apresentadas, o conceito de prêmio de crédito é uma
compensação que o tomador paga para ter o direito de usar o bem ou dinheiro até a data de
vencimento pré acordada. Para o credor o prêmio é uma compensação por correr o risco de
não receber o dinheiro de volta.
Dessa forma, o crédito pode ser entendido como um estimulante e mesmo fator causal
na economia, pois abre mercados para novos compradores, facilita vendas e cria demanda
para alguns novos produtos, que não a teriam na ausência de crédito.
Silva (2003) destaca os seguintes benefícios do crédito:
• Possibilita às empresas aumentar seu nível de atividade;
• Estimula o consumo estimulando a demanda;
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• Ajuda as pessoas a obter moradia, bens e até alimento; e,
• Facilita a execução de projetos para os quais as empresas não disponham de
recursos próprios suficientes.
Vale ressaltar que a atividade de concessão de crédito é função básica dos bancos. Os
principais tipos de crédito de um banco são: empréstimos, financiamentos, descontos de
títulos, adiantamento a depositantes, adiantamento de câmbio, operações de arrendamento
mercantil (leasing), avais e fianças.
Sendo assim, a instituição financeira exerce o papel de intermediário financeiro, entre
os agentes econômicos poupadores e os agentes econômicos tomadores conforme figura 2.

Figura 2 – Função das Instituições Bancárias
Fonte: Elaborada pelo autor
Por conseguinte, as instituições financeiras necessitam gerir de maneira cada vez mais
eficaz suas carteiras de empréstimos, a fim de não causarem prejuízos aos seus acionistas e
clientes.
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2.2

RISCO DE CRÉDITO

A maioria dos autores define o risco de crédito como uma possibilidade de ocorrência
de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas
obrigações financeiras nos termos pactuados.
Para Jorion (1999), o risco de crédito é definido como a probabilidade dos devedores
não cumprirem com as obrigações exigidas no contrato relativo às transações financeiras.
Nesse enfoque, Caouette, Altman e Narayanan (2009), definem crédito como a
expectativa de recebimento de uma soma em dinheiro em um prazo determinado. Deste modo,
pode-se definir o risco de crédito como uma probabilidade de não receber o dinheiro na data
estipulada.
A probabilidade de inadimplência gera, para as instituições financeiras, perdas de
rentabilidade e, até mesmo, dependendo do grau em que ocorre, pode levá-las à
descontinuidade.
Saunders (2000) destaca que os problemas de qualidade de crédito podem causar, no
pior dos casos, insolvência da instituição financeira. Para o autor as instituições financeiras
não evitam correr risco de default, mas buscam encontrar melhores maneiras de administrar e
minimizar a probabilidade de inadimplência.
Ainda, seguindo a mesma linha, Caouette, Altman e Narayanan (2009), concordam
que o risco de crédito é impossível de ser eliminado, mas deve ser administrado e
recompensado. Desta maneira as instituições financeiras utilizam cada vez mais modelos
objetivos e subjetivos para minimizar perdas financeiras, exigindo prêmios e condicionando a
vinculação de garantias reais para compensar a aposta no risco.
De fato, para eliminar o risco de default as empresa financeiras especializaram-se em
avaliar os credores e o risco de inadimplência, refinando os processos de avaliação de crédito
e das técnicas de administração de riscos.
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2.3

DECISÃO DE CRÉDITO

Conforme Bringham (2001) os gestores tomam a decisão final sobre políticas de
investimentos, endividamento e de crédito, com a perspectiva de gerar fluxos de caixa no
presente e no futuro.
Dessa maneira, o gestor de crédito, tendo a maximização do valor da empresa
financeira como meta principal, toma diversas decisões dentro de um ambiente complexo e
arriscado.
Para Schrickel (1995) o objetivo da análise de crédito numa instituição financeira é
identificar os riscos nas situações de empréstimos, assim como verificar se o tomador de
crédito possui capacidade de pagamento da dívida assumida, com o objetivo de maximizar os
resultados da instituição.
Securato (2002) explica que o valor do banco maximiza quando o gerenciamento dos
riscos inclui desenvolvimento de modelos de gestão de concessão de crédito concomitante ao
julgamento racional do gestor.
Neste sentido, Caouette, Altman e Narayanan (2009) explicam que os administradores
financeiros não se preocupavam em criar metodologias ou técnicas mais eficazes para
previsão de inadimplência, mas procuravam bases de informações do cliente para a validação
do crédito.
Com base em Saunders (2000) é possível mencionar algumas das técnicas mais
importantes, as quais são acompanhadas e monitoradas pelas instituições financeiras:
• Processo especialista de crédito: sistemas especialistas consistem basicamente em
atribuir pesos às características mais importantes dos tomadores dos empréstimos, tais como
caráter, capital, capacidade, colateral, e condições.
• Ratings: Compreendem classificações de risco a partir de opiniões técnicas sobre a
capacidade futura, a responsabilidade jurídica e a vontade de um devedor de efetuar, dentro
do prazo, o pagamento de juros e principalmente das obrigações por ele contraídas.
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• Credit scorings: Baseia-se na pontuação de crédito. Os trabalhos pioneiros nesse
campo foram os de Beaver (1966) e Altman (1968) que desenvolveram modelos univariados e
multivariados para prever a quebra de empresas, usando um conjunto de índices financeiros.
Outros modelos avançados também podem ser usados para avaliação de crédito. Os
principais modelos são:
•

CreditMetrics: Modelo desenvolvido pelo banco JPMorgan Inc. Está baseado

na abordagem de migração da qualidade do crédito concedido. Ele é baseado na distribuição
futura de mudança nos valores de um portfólio de títulos de dívidas corporativos em um
horizonte de tempo pré-estabelecido, normalmente um ano. As mudanças de valores são
calculadas através de probabilidades de transição (migração) de uma categoria de qualidade
de crédito para outra (por exemplo, transição de uma empresa ou título de dívida do rating
BBB para o rating C), bem como probabilidades de default (inadimplência).
•

CreditRisk+: Modelo desenvolvido pelo Credit Suisse Financial Products

(CSFP). Está baseado na abordagem de Risco de Crédito através da abordagem atuarial. Este
modelo trata o risco de default (ou risco de inadimplência), ou seja, o risco do devedor não
cumprir suas obrigações (no jargão financeiro costuma-se dizer risco da empresa “defaultar”).
•

CreditPortfólioView: Modelo desenvolvido pela consultoria McKinsey.

Modelo baseado na abordagem de impacto de variáveis econômicas na inadimplência do
tomador do crédito (estritamente ligado ao Risco de Inadimplência).
•

KMV: Modelo desenvolvido pela KMV Corporation. Está baseado na

abordagem da avaliação de ativos de crédito com base na teoria de opções.
Sendo o Modelo KMV o foco dessa pesquisa, uma abordagem mais profunda de seus
pressupostos, cálculo e interpretação é apresentada no item 2.8.
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2.4

ANÁLISE ESPECIALISTA DE RISCO DE CRÉDITO

As instituições financeiras utilizam o processo especialista de análise de crédito como
metodologia, na tentativa de diferenciar os clientes que irão honrar suas promessas
financeiras.
Para Santos (2003), o processo de análise especialista envolve decisões individuais
quanto à concessão ou recusa de crédito. Os gestores de crédito analisam, geralmente, como
referencial um conjunto de fatores denominado de 5 C's.
Weston e Brigham (2000) explicam os “Cs” do crédito como uma metodologia para
analisar a capacidade creditícia de um cliente, representados pelo caráter, capacidade,
condições, capital e colateral, que serão explicados nos próximos itens.
2.4.1

Caráter

Para Weston e Brigham (2000) caráter é uma medida de reputação do cliente, isto é,
da Intenção do tomador de pagar suas obrigações assumidas. Deste modo como é um
propósito do cliente não é a mesma coisa do que capacidade de cumprir sua promessa. Neste
sentido, o analista deve reunir diversas informações antes de fazer um julgamento preciso
sobre o cliente.
Segundo Brealey e Myers (2005) a principal fonte de pesquisa para levantamento do
caráter do cliente, é o levantamento de dados históricos e a pontualidade do caráter, que
podem ser obtidos em agências de créditos e bancos. No Brasil, o caráter da empresa pode ser
analisado por meio do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Serasa Experian e Banco
Central do Brasil (BACEN).
2.4.2 Capacidade
Para Schrickel (1995) a capacidade é sinônima de uma administração que conduz à
prosperidade do negócio e, por conseguinte, o potencial do cliente em pagar suas promessas
financeiras.
Assim sendo, o analista deve se preocupar com os demonstrativos financeiros, em
especial nos índices de endividamento e liquidez, para avaliar a capacidade do tomador de
crédito.
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2.4.3 Capital
O capital diz respeito à solidez financeira do solicitante, isto é, a situação econômica,
financeira do tomador de crédito, conforme se encontra indicada pelo patrimônio líquido da
empresa.
Silva (2000) apresenta técnicas para analisar o capital do cliente: análise vertical,
análise horizontal e a análise dos indicadores financeiros, principalmente o total de exigíveis
em relação ao patrimônio líquido, bem como os índices de lucratividade, que evidenciam a
saúde financeira atual da tomadora de crédito.
Outro procedimento importante são as projeções que o analista de crédito deve fazer
sobre o equilíbrio financeiro futuro do cliente.
2.4.4 Colateral
Refere-se às garantias complementares, isto é, uma garantia real ou pessoal
apresentada pelo solicitante de crédito como segurança adicional ao credor. Quando um
impacto negativo ocorre nos três primeiros C’s citados, a garantia seria um equilíbrio nesta
operação.
Deste modo quanto maior montante depositado como garantia, maior a probabilidade
de recuperar o crédito cedido, no caso de default. As análises feitas nos tópicos acima
concomitantes ao levantamento de pendências judiciais podem ser usadas para estimar o
colateral.
2.4.5 Condições
Representam as características específicas do ramo de negócio no qual o cliente está
inserido, bem como os fatores econômicos que podem afetar sua atuação, tanto de forma
positiva como negativa.
Como por exemplo, caso a empresa tenha estoques excessivos de um item que o
solicitante deseja comprar a crédito, a empresa poderá propor vendas em condições mais
favoráveis ou vender para clientes com menos condições de obtenção de crédito.
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Também cabe levar em consideração os fatores econômicos que podem impactar na
empresa, como taxa de juros, valorização câmbio, alterações de alíquotas de impostos,
desemprego e outros.
2.5

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS COMO FONTE DE INFORMAÇÕES

Para Damodaran (2010) os demonstrativos financeiros ou demonstrativos contábeis
constituem uma evidenciação econômica e financeira do patrimônio de uma organização em
determinado momento.
Dessa maneira, a utilização dos demonstrativos financeiros passa a ser uma importante
metodologia para a avaliação especialista, realizada pelas instituições financeiras, no
momento da concessão de crédito..
Segundo o Comitê de Pronunciamento Contábil (2009), as demonstrações contábeis
são preparadas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas
finalidades distintas e necessidades diversas. As demonstrações contábeis buscam satisfazer
às necessidades comuns da maioria dos seus usuários, tais como:
(a)

decidir quando comprar, manter ou vender um investimento em ações;

(b)

avaliar a Administração quanto à responsabilidade que lhe tenha sido

conferida, qualidade de seu desempenho e prestação de contas;
(c)

avaliar a capacidade da entidade de pagar seus empregados e proporcionar-lhes

outros benefícios;
(d)

avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados

à entidade;
(e)

determinar políticas tributárias;

(f)

determinar a distribuição de lucros e dividendos;

(g)

preparar e usar estatísticas da renda nacional; ou

(h)

regulamentar as atividades das entidades.

O artigo 176 da Lei N°6.404/76, modificada pelas Leis N.° 11.638/2007, estabelece
que as companhias de capital aberto devem elaborar e publicar periodicamente os seguintes
demonstrativos contábeis: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Mutações do
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Patrimônio

Líquido

(DMPL),

Demonstração de

Resultado do

Exercício

(DRE),

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração do valor Adicionado (DVA).
Para o trabalho será utilizado o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado
do Exercício (DRE) como fonte de dados para aplicação dos indicadores financeiros e o
modelo KMV.
2.5.1 Análise dos indicadores financeiros
A análise dos indicadores financeiros consiste num exame minucioso dos dados
financeiros disponíveis sobre a empresa em um determinado período passado e sua posição
atual, com o intuito de produzir resultados que sirvam para previsão de tendências futuras.
A análise das demonstrações financeira visa atender várias finalidades. Por exemplo,
um investidor que pretende adquirir ações de determinada empresa precisa dos dados
históricos de desempenho contábil-financeiro da empresa, além de informações setorias e
macroeconômicas, para projetar o retorno esperado sobre o investimento.
De acordo com Matarazzo (2003, p.153) “índice é a relação entre contas ou grupo de
contas das Demonstrações Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situação
econômica ou financeira de uma empresa”.
A análise de indicadores extraídos dos relatórios financeiros emitidos pelas empresas
abertas para seus acionistas é um importante método para tomada de decisão de investimentos
e empréstimo, e auxiliam na avaliação do grau de solvência das empresas analisadas.
Os indicadores financeiros são relações entre as contas ou grupo de contas das
demonstrações financeiras, que possuem como objetivo fornecer informações que não são
facilmente visualizadas nas demonstrações financeiras. Por intermédio dos indicadores, é
possível analisar o desempenho da empresa de forma individual, bem como, em relação a
outras empresas.
Para Santos (2008), a análise das demonstrações financeiras e econômicas é um
procedimento indispensável para os investidores, os credores, os fornecedores e os
administradores avaliarem as informações históricas sobre a capacidade de pagamento,
endividamento, lucratividade e rentabilidade.
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O objetivo principal da construção de indicadores é obter uma visão ampla da situação
econômica e financeira da empresa em determinado período. Através dos índices de
desempenho, consegue-se avaliar o desempenho histórico da empresa do seguinte conjunto de
informações:
- Liquidez ou capacidade de pagamento pontual de dívidas de curto e longo prazo;
- Estrutura de capital, ou alavancagem, mostrando a participação percentual de
recursos de sócios e de terceiros no financiamento da atividade operacional da empresa;
- Rotatividade, ou eficiência na conversão de estoques em vendas e de duplicatas a
receber em caixa; e prazo de pagamento de contratos com fornecedores;
- Margens de lucratividade na atividade operacional (Bruta, Operacional e Líquida);
- Capacidade de cobertura de juros com o lucro operacional;
- Retorno sobre o investimento realizado pelos supridores de capital;
- Distribuição de dividendos.
O objetivo principal desta análise é a interpretação do valor gerado pelo indicador.
Gitman e Madura (2003) sugere que as comparações dos índices podem ser feitos de três
maneiras: de série temporal, comparativa setorial ou combinada.
•

Análise série temporal avalia o desempenho da firma com o tempo. A

comparação do atual desempenho com o antigo, por meio de índices, permite que os analistas
avaliem o progresso da empresa.
•

Análise comparativa setorial envolve a comparação dos indicadores financeiros

para diferentes empresas do mesmo setor. Dessa maneira, os analistas comparam o
desempenho da empresa com as outras do mesmo setor. Esse tipo de análise comparativa
setorial, também denominado benchmarking, é muito usado para conhecer a média do setor.
•

Análise combinada é a junção da análise temporal e comparativa setorial.

Desse modo é uma abordagem mais informativa e avalia comportamento dos índices.
A seguir, uma descrição detalhada dos principais indicadores para o risco de
inadimplência:
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2.5.2 Indicador de liquidez líquida
Os indicadores de liquidez ou solvência visam avaliar a situação financeira da
empresa, ou seja, a capacidade de pagamento de suas obrigações. A partir do confronto dos
Ativos Circulantes com as Dívidas contraídas, é possível saber quão sólida é a empresa.
Essa visão é um reflexo da capacidade que a empresa possui de ser lucrativa, da
administração de seu ciclo financeiro e das suas decisões estratégicas de investimento e
financiamento.
Para Matarazzo (2003) indicador de Liquidez Corrente significa: “margem de folga
para manobras de prazos a fim de equilibrar as entradas e saídas de caixa da empresa”.
Equação 1- Liquidez Líquida
Liquidez Corrente=Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante
Tal indicador considera o caixa, as aplicações financeiras, duplicatas a receber,
estoques e impostos a recuperar e, outras demonstram a possibilidade do cliente honrar suas
contas a pagar de curto prazo.
Assim, quanto maior for o indicador de liquidez apresentado, maior é a margem de
segurança da empresa, sendo melhor, também, sua situação financeira.
2.5.3 Indicadores de endividamento
Os Indicadores de Endividamento mostram as dívidas da empresa em relação ao
capital próprio, possibilitando a análise de sua estrutura de capital.
A posição de endividamento de uma empresa indica o montante de dinheiro de
terceiros com o objetivo de gerar lucro.
Para Santos (2008) os indicadores de endividamento fornecem elementos para avaliar
o grau de comprometimento financeiro de uma empresa perante seus credores (principalmente
instituições financeiras) e sua capacidade de cumprir os compromissos financeiros assumidos
em longo prazo.
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O Passivo Total da empresa demonstra a origem das operações de crédito em relação
ao ativo da empresa. Já O empréstimo bancário de curto prazo normalmente é usado para
financiar operações de prazo reduzido, isto é, tende a ser uma necessidade imediata de caixa.
Os indicadores classificados neste grupo são denominados de Endividamento Total e
Endividamento Bancário de Curto Prazo, as fórmulas de seu cálculo são apresentadas
a seguir:
Equação 2 – Endividamento Total
Endividamento total = (Passivo Total + Exigível de Longo Prazo) ÷ Ativo Total
Equação 3 – Endividamento Bancário de Curto Prazo
Endividamento bancário de curto prazo = (Empréstimos bancários de curto prazo) ÷
passivo circulante
Concomitante, os indicadores de endividamento total e bancário analisam a qualidade
das dívidas assumidas. Para os credores, os índices baixos de endividamento são mais
aceitáveis, pois apresentam maior proteção contra prejuízos no caso de falência.
2.5.3 Análise de rentabilidade
Os indicadores de rentabilidade possibilitam a avaliação dos resultados operacionais
da empresa por meio de suas vendas. Segundo Santos (2008) as principais margens de
lucratividade são: Margem Operacional (EBTDA) e Margem de Lucratividade Líquida.
A margem EBTDA indica a eficiência operacional da empresa. Conforme Rocha
(2007) o lucro operacional permite captar a capacidade de geração de caixa das operações da
empresa, utilizando para mensurar a gestão de risco nas empresas e nos negócios.
Em síntese, após dividir o resultado operacional pela receita de vendas, encontra-se a
margem de lucro que a empresa conseguiu ter depois de descontados todos os custos e
despesas, exceto o imposto de renda e as despesas não operacionais. Na mesma linha,
Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001) explicam que a margem EBITDA mede a eficiência de
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uma empresa em produzir lucro por meio de suas vendas, gerando lucro na sua atividade
operacional. Segue abaixo a fórmula:
Equação 4 – Margem EBITDA
Margem EBITDA = Lucro operacional antes de depreciação ÷ receita líquida de
vendas
Já a Margem Líquida, conforme Gitman e Madura (2003), mede a eficiência da
empresa em gerar lucro na sua atividade operacional após o pagamento do imposto de renda e
de dividendos.
Equação 5 – Margem de Lucratividade Líquida
Margem de Lucratividade Líquida = Lucro Líquido ÷ receita líquida de venda
A margem líquida indicará a eficiência líquida da empresa, expressando a margem de
lucro líquido em relação ao seu faturamento do período estudado.
2.5.4 Índices de rentabilidade
O retorno sobre os investimentos é uma avaliação do desempenho dos investimentos
da empresa, isto é, o ganho ou a perda financeira através de um montante de dinheiro, próprio
ou de terceiros, investidos na organização. Os dois principais indicadores de rentabilidade são
o Retorno sobre o Investimento (ROI) e o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RPL).
• Retorno sobre o Investimento (ROI) – Analisa o retorno da empresa em gerar lucros
com os seus ativos.
Equação 6 – Retorno sobre o Investimento.
ROI = Lucro Líquido ÷ Ativo Total.
• Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RPL) – Analisa a capacidade empresarial de
agregar valor utilizando apenas seus próprios recursos.
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Equação 7 – Retorno sobre o Patrimônio Líquido.
RPL = Lucro Líquido ÷ Patrimônio Líquido.
2.5.5 Ação e Relação Preço/Lucro:
O lucro por ação, segundo Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001), representa a parcela
do resultado líquido da empresa que corresponde a cada ação. Desta forma o resultado líquido
informado pelo relatório financeiro da empresa resultará em quanto os investidores estão
dispostos a pagar por unidade de ação.
De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2007) o lucro por ação (LPA) mensura o
valor justo de mercado, isto é, quanto os investidores estão dispostos a pagar por unidade de
lucro divulgado. Demonstra o otimismo ou pessimismo do mercado em relação aos preços de
ações negociadas nas bolsas de valores.
Seu cálculo envolve a divisão do lucro líquido pelo número de ações emitidas pela
empresa, conforme equação 8:
Equação 8 – Lucro por ação.
LPA = Lucro Líquido ÷ Número de ações emitidas.
O quadro 1 resume os indicadores chave utilizados para medir o risco de
inadimplência.
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ÍNDICES

DESCRIÇÃO

1. Liquidez Corrente

Ativo circulante ÷ Passivo Circulante

2. Endividamento Total

(Passivo Circulante+Exigível de Longo Prazo)÷Ativo Total

3. Endividamento Bancário de Curto Prazo Empréstimos bancários÷ Passivo Circulante
4. Margem EBTDA

Lucro Operacional Antes Depreciação÷Receita Líquida de Venda

5. Margem Líquida

Lucro Líquido÷Receita Líquida de Venda

6. ROI

Lucro Líquido÷Ativo Total

7. RPL

Lucro Líquido÷Patrimônio Líquido

8. LPA

Lucro Líquido÷Número de ações ordinárias

Quadro1 – Principais indicadores utilizados para medir risco de inadimplência
Fonte: Desenvolvido pelo autor
2.6

TÉCNICAS DE ANÁLISE DO DESEMPENHO BURSÁTIL

Para Penteado (2003) a análise bursátil é a ciência dos registros de transações de
mercado, identificando tendências com os bancos de dados em forma de gráfico. Esta
previsão tem como objetivo tomar posições de compra e venda que resultem em lucro. A
análise técnica é como uma extensão da Teoria de Dow, criado por Charles Henry Dow e
Edward Jones em 1882. O objetivo de sua teoria era divulgar cotações de ações e notícias
econômicas do mercado de New York.
Desta forma, os princípios básicos para análise bursátil podem ser os mesmos da
Teoria de Dow, apresentados por Murphy (1986):
•

Os índices descontam tudo;

•

O mercado tem três tendências;

•

As tendências primárias têm três fases;

•

Uma tendência perdura até a confirmação do contrário;

•

O volume de títulos negociados confirma a tendência;

•

As médias devem confirmar umas as outras;
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O instrumento que estuda o comportamento dos preços e dos volumes operados é o
gráfico. O movimento do gráfico para o mercado de capitais tem sido comparado ao
movimento de marés compostas por ondas. As ondas são os movimentos, estes podem ser
interpretados como ciclo de acumulação, determinação, declínio e nova acumulação.
A figura a seguir mostra o gráfico do IBOVESPA de 30 de março de 2010 até 29 de
setembro de 2010. Nota-se a presença das ondas do mercado de ações.

Figura 3 - IBOVESPA
Fonte: Finance Yahoo
Objetivando confrontar a análise fundamentalista e a modelo KMV nas empresas
escolhidas para esse trabalho, faz-se necessário a utilização da análise técnica, para visualizar
uma tendência de default.
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2.7

MODELO DE BLACK-SCHOLES-MERTON

Entre os derivativos mais populares encontram-se as opções e, sobre estas, existem
diversos modelos teóricos de valorização. Dentre estes modelos, o Modelo de Black e Scholes
(1973) e Merton (1974) são os mais difundidos.
No início da década de 1970, Fischer Black e Myron Scholes formularam
matematicamente uma maneira de precificar as opções, basicamente as européias. Tal fórmula
foi fundamental no campo das finanças, sendo responsável por uma considerável evolução em
termos de precificação de ativos.
O Modelo de Merton, (1974) também conhecido como modelo estrutural de primeira
geração, utiliza os princípios de precificação de opções e emprega os modelos de Black &
Scholes (1973).
Conforme Paschoarelli (2007), o trabalho de Merton (1974) é o modelo estrutural mais
importante na pesquisa quantitativa de risco de crédito, produzindo como resultado uma
probabilidade de default para uma empresa em determinado momento de tempo. O processo
de default de uma firma está ligado ao valor do patrimônio líquido da empresa. O modelo de
Merton (1974) assume que a companhia entrará em default caso o valor de seus ativos se
tornar inferior ao valor do que é devido ao credor no instante T. Graficamente temos:

Figura 4 – Modelo Estrutural de default de Black-Scholes-Merton
Fonte: Kealhofer (2003)
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Carrete (2007) explica que o valor do patrimônio líquido da empresa será dado pelo
preço de uma opção de compra (call), isto é, uma opção sobre o valor da firma. Para explicar
esse conceito, a autora utiliza um exemplo de abertura de uma empresa com a existência do
credor e do acionista.
A empresa necessita de $150,00 de capital para investimento em máquinas e
equipamentos para produção e distribuição de seu produto. O proprietário investe $100,00 e
consegue um credor que empresta $50,00 que em contrapartida recebe uma nota promissória
no valor de $55,00. Os proprietários são os donos dos diretos da empresa após saldarem a
promessa financeira com os credores. Desta maneira, é possível concluir que se a empresa
apresentar valor dos ativos maior que as dívidas, na data de vencimento, os credores serão
pagos e os proprietários terão direito ao valor residual.
No entanto, se na data de vencimento da promessa financeira, o valor das dívidas
ultrapassarem o valor dos ativos, os credores receberão como forma de pagamento a firma,
isto é, a opção de vender os ativos da empresa a valor de mercado, excluindo os custos de
liquidação.

Figura 5 – Gráfico de ganhos e perdas de uma call
Fonte: Carrete (2007)
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Paschoarelli (2007) ressalta que o resultado acima é o mesmo de uma posição
comprada numa opção de compra. Desta maneira o valor do patrimônio líquido da firma é
dado pelo preço da call, com as características abaixo:
• Ativo objeto do estudo: Ativo da empresa;
• Objeto do estudo: Preço dos ativos da empresa;
• Preço do exercício: Valor de face da Dívida DT.
O valor de DT considera que os credores são compradores dos ativos da empresa,
sobre os quais lançam uma opção de compra. Carrete (2007) explica que o prejuízo do credor
é igual ao valor da dívida e, enquanto o valor do ativo for zero e esse prejuízo decrescerá à
medida que o valor do ativo aumentar até o ponto que se iguala ao valor da dívida. Após esse
ponto, o resultado mantém-se constante, independente do valor de mercado dos ativos,
conforme figura 6.

Figura 6 - Gráfico de ganhos e perdas do credor
Fonte: Carrete (2007)
Seja PL o valor do patrimônio líquido da empresa, empregando a forma do modelo de
precificação opções de Black e Scholes (1973), obtêm-se:
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Equação 9 – Black e Scholes (1973)
PL = At * N (d1 ) − BT * e rT *T * N (d 2 ) ,

PL = Opção de compra
Bt = Preço de exercício
T = Prazo do exercício
At = Valor do ativo
Com:

⎛ At * e rT *T
ln⎜⎜
⎝ BT
d1 =
σ* T

⎞
⎟
⎟
⎠

+

1
*σ * T
2

e

⎛ At * e rT *T
ln⎜⎜
BT
d2 = ⎝
σ* T

⎞
⎟⎟
⎠ − 1 *σ * T
2

Em que:
σ= é a volatilidade do valor do ativo da empresa, medido pelo desvio padrão da
variação desse valor;
= é a taxa contínua livre de risco e
N(d) = é a probabilidade com base na função normal.
Hull (2002) determina algumas premissas para a utilização do modelo Black e
Scholes:
1.

o preço do ativo à vista possui distribuição lognormal;
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2.

não existem custos operacionais, impostos e os ativos são perfeitamente

divisíveis;
3.

o ativo não receberá dividendos durante a vida da opção;

4.

não há oportunidade de arbitragem;

5.

a negociação com ativos é contínua;

6.

os investidores podem captar e aplicar à taxa de risco;

7.

a taxa livre de risco de curto prazo é constante.

Além disso, a fórmula de Black & Scholes (1973) depende de seis parâmetros de
mercado:
• Preço do ativo básico;
• Preço de exercício da opção;
• Volatilidade do ativo básico (desvio padrão da taxa de retorno do ativo básico);
• Período a que se refere o preço da opção ;
• Vencimento da opção ;
• A taxa de juros livre de risco ;
• A taxa de distribuição de dividendos do ativo básico.
Segundo Paschoarelli (2007), da observação do modelo de Black e Scholes adaptados
a condição de uma empresa, tem-se que:
•

O valor de PL , que corresponde ao preço da opção de compra (call), é obtido

pelo preço de mercado das ações da empresa. Desta maneira, o modelo é funcional para
empresas com negociações em bolsa.
•

Supor que a taxa de juros livre de risco r mantenha-se constante até o

vencimento da opção.
•

Supõe-se que o valor de face dos ativos da dívida Bt seja conhecido.

•

Supõe-se conhecida a data de vencimento da dívida.

Saunders (2000) argumenta que o modelo teórico de Merton (1974) estabelece uma
relação estrutural entre o valor de mercado das ações de uma companhia e o valor de mercado
de seus ativos. Desta maneira, utilizando a fórmula de Black e Scholes (1973), encontra-se o
valor do patrimônio líquido por:

39
Equação 10 – Valor do ativo total

Em que:
•
•
•
•

é o valor do patrimônio estudada no instante t;
σ é a volatilidade do valor da firma;
é o valor da empresa estudada no instante t
PD é o valor de face da dívida

•
•

r é a taxa de juros livre de risco

Sendo assim, ao analisar as relações acima, observa-se que restam duas variáveis a
serem determinadas: o valor ativo da empresa no instante t=0 (At) e sua volatilidade (σ) .
A probabilidade do valor do ativo
pela área hachurada conforme a figura IV:

Figura 7 – Representação de N( )
Fonte: Carrete (2007)

ser maior do que a dívida,

, está representada
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Como o valor do ativo (At) e sua volatilidade (σ) não são conhecidos, Securato (2002)
explica que a volatilidade do preço da ação negociada em mercado é equivalente à
volatilidade do patrimônio líquido, conforme segue abaixo:
Equação 11 – Volatilidade do patrimônio líquido

σ A = σ PL *

PL
1
*
At N (d1 )

Desta forma, temos duas equações e duas incógnitas, podendo-se calcular o valor de
(At) e, por conseqüência, (Bt ), o valor atual da dívida, pois:
Equação 12 - Valor Atual da Dívida
Bt = At − PL

2.8

MODELO KMV

KMV é o nome comercial que a empresa KMV Corporation, fundada em 1989 por
Stephen Kealhofer, John McQuown and Oldrich Vasicek. O modelo leva a primeira letra do
sobrenome dos três idealizadores. Em abril de 2002 a KMV Corporation foi vendida para o
Moody’s, uma das principais agências mundiais de avaliação de crédito, pesquisa e análise de
risco.
Para Chaia (2003), o KMV é a aplicação comercial mais famosa do modelo de Merton
(1974), sendo um modelo inovador na previsão de falência, muito utilizado na prática e na
academia para análise de crédito.
O desenvolvimento do KMV implica no conhecimento do modelo de Merton para
calcular a probabilidade de default da empresa em determinado instante de tempo. A
modelagem do KMV parte da premissa do modelo de Merton, utilizando o valor do ativo, do
risco e da “alavancagem” da empresa.
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2.8.1 Premissa do Modelo KMV
O modelo KMV necessita de informações do mercado acionário para precificar o risco
de default. Essas informações devem ser relevantes e compatíveis, tanto com o risco sistêmico
da atividade operacional da empresa, como com o desempenho extraído de demonstrações
financeiras e do mercado de capitais. O conjunto de informações relevantes utilizadas pelos
investidores em suas tomadas de decisões pode caracterizar as seguintes formas de eficiências
de mercado, destacadas por Fama (1970):
• Forma fraca da Hipótese de Eficiência de Mercado: os preços das ações refletem
toda a informação que pode estar contida no histórico passado de preços. Ou seja, se torna
impossível predizer preços futuros baseando-se em análises de preços históricos, já que
qualquer padrão reconhecido pelo mercado seria imediatamente precificado.
• Forma semi-forte da Hipótese de Eficiência de Mercado: toda a informação pública
disponível está refletida nos preços dos ativos; isso inclui informações sobre as séries de
preços das ações, balanços financeiros da empresa, os balanços de empresas competidoras,
informações sobre a economia em geral e qualquer outra informação pública que seja
relevante para a avaliação da empresa.
• Forma forte da Hipótese de Eficiência de Mercado: seria o extremo da hipótese de

eficiência de mercado; ou seja, toda a informação relevante está refletida no preço das ações,
inclusive informações privadas ou confidenciais ou internas à empresa, assim como
informações públicas. Sob essa forma, aqueles que adquirem a informação agem em cima
dela, ou seja, compram ou vendem ações; logo suas ações refletem no preço e este
rapidamente se ajusta para refletir a informação privada.
Para Crosbie e Bohn (2002) a modelagem KMV não assume eficiência forte do
mercado acionário, ou seja, a KMV não assume que todas as informações relevantes estão
refletidas nos preços correntes. Mas assume que é difícil obter sistematicamente retorno acima
do mercado e utiliza os dados do mercado acionário somente com a intenção de se obter as
informações que estão disponíveis no preço corrente. Assim a KMV se utiliza da HEM fraca.
2.8.2 Valor de mercado e volatidade dos ativos da firma
Crosbie e Bohn (2002) descrevem três tipos de informações disponíveis que são
relevantes para o cálculo da probabilidade de default de uma empresa: informações contábeis
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extraídas das demonstrações financeiras; estimativa do valor de mercado do patrimônio
líquido e passivo da empresa; e informações acerca das perspectivas e riscos do negócio.
Os demonstrativos contábeis fornecem informações do desempenho histórico da
empresa quanto à sua capacidade de pagamento, alavancagem, lucratividade, cobertura de
juros, rotatividade e rentabilidade. Já os valores de mercado precificados para o patrimônio
líquido e dívidas são dependentes de informações novas e expectativas dos investidores
quanto ao risco do negócio.
Além destas variáveis, Caouette, Altman e Narayanan (2009) destacam que, para a
determinação da probabilidade de inadimplência de uma empresa, devem ser feitas às
estimativas das seguintes variáveis:
• Valor dos Ativos (VA): O preço das ações no mercado de capitais;
• Volatilidade do Retorno sobre os Ativos (σ): Tendência de um ativo variar devido
ao micro e macro ambiente do mercado.
• Ponto de Default ou de Inadimplência (PD): O ponto de inadimplência (PD)
representa as dívidas ou exigíveis pendentes das empresas para o período em que a
probabilidade de inadimplência está sendo calculada.
Para facilitar o entendimento, segue abaixo a estrutura do Balanço Patrimonial
composta pelo Ativo Total (AT), Passivo Total (PT) e Patrimônio Líquido (PL):
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DÍVIDA DE CURTO PRAZO
ATIVOS

PONTODE DEFAULT
CAPITAL NEGATIVO
DÍVIDA DE LONGO PRAZO

Figura 8- Estrutura do Balanço Patrimonial
Fonte: Elaborada pelo autor
Crosbie e Bohn (2002) descrevem três tipos de informações disponíveis que são
relevantes para o cálculo da probabilidade de default de uma empresa:
• informações contábeis extraídas das demonstrações financeiras;
• estimativa do valor de mercado do patrimônio líquido;
• passivo da empresa; e informações acerca das perspectivas e riscos do negócio.
Crouhy, Galai e Mark (2000, pp. 88-90) constataram que o ponto de default (PD) mais
freqüente concentra-se num valor da empresa igual a sua Dívida de Curto Prazo (DCP) mais
um valor igual ou próximo a 50% das Dívidas de Longo Prazo (DLP). Para se arbitrar esse
valor, o pressuposto é que a totalidade das dívidas de longo prazo nunca seria amortizada
imediatamente.
Sendo assim, a probabilidade de inadimplência tende a ocorrer na prática quando o
valor de mercado dos ativos fica abaixo do valor contábil de todo o passivo, sendo que o
pedido de falência pelos credores costuma ocorrer antes do valor do ativo atingir um valor
abaixo do valor contábil do passivo de curto prazo.
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Para Crosbie e Bohn (2003) as empresas, geralmente, entram em falência quando seus
ativos atingem o Valor Crítico, que se situa entre o valor total do endividamento. Segundo os
autores, o Valor de Mercado da Empresa pode ser uma função matemática de A, B, τ e σA.
Equação 14 – Valor de mercado da Empresa
VMA = h(A, σA, r, B, τ)
Onde:
VMA:

valor de mercado da empresa;

A:

valor de seus ativos;

B:

valor da dívida;

τ:

prazo para liquidação das dívidas;

σA:

volatilidade dos ativos.

De acordo com o modelo, a contraparte entrará em default quando o valor de seus
ativos não for suficiente para honrar suas dívidas, atingindo o Nível Crítico”.

Figura 9 – Nível crítico
Fonte: Crosbie e Bohn (2003)
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O Ponto de Default do modelo KMV é dado pela soma dos valores de face de todos os
passivos de curto prazo mais uma fração de 50% do valor de face dos passivos de longo
prazo:
Equação 15 – Ponto de Default
Ponto de Default = Dívidas de Curto Prazo + Dívidas de Longo Prazo ÷ 2
Carrete (2007) argumenta que o ponto de inadimplência estabelecido pelo modelo
KMV é de que o Ponto de Default é igual a 60% do valor de face da dívida. O valor
apresentado acima decorre do fato de que a média histórica de recuperação dos ativos pelos
credores, detentores de títulos de dívida, é de 51% do valor de face e de uma estimativa de
que o custo de falência é, em média, 9%. Desta forma, a falência é decretada quando o ativo
atinge 60% do valor de face da dívida. Subtraindo 9% dos custos de falência, restam 51% do
valor de face da dívida em ativos para serem entregues aos credores.
Barath e Shumway (2004), apresentam a premissa que o modelo KMV produz como
resultado uma probabilidade de default de uma empresa para determinado tempo.
Paschoarelli (2007) também ressalta que, o modelo KMV calcula a probabilidade de default
da firma para cada período de tempo, isto é, o KMV estuda a probabilidade da empresa entrar
em default em um ano, dois anos e assim por diante, o que difere do modelo de Merton que
calcula a probabilidade de default da firma no vencimento da dívida.
2.8.3 Distância do Default
Concomitante ao valor da empresa e seu ponto de inadimplência estimado, o KMV
determina o ponto de inadimplência e a Distância ao Default ou Inadimplência (DD),
conforme fórmula abaixo:
Equação 16 – Distância do Default
Distância Default = (VEAAt+1 – PD) /σ
Em que:
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VEAAt+1 = Valor esperado do ativo para o ano 1;
PD = Ponto de default, calculado na fórmula 1;
σ = Volatilidade do Retorno sobre os Ativos.
Quanto maior a distância do default, melhor a situação financeira da empresa e,
conseqüentemente, maior a sua capacidade de gerar fluxos de caixa para pagar as dívidas.
Outra maneira de calcular o DD é utilizando a Teoria de Merton. Crouhy, Galai e
Mark (2000) ensinam que a distância de inadimplência para um período T considerará o
crescimento do ativo objeto a probabilidade do valor de mercado da empresa fique menor que
o valor crítico de default para um período T, conforme gráfico abaixo:

Figura 10 – Esquema do Modelo KMV
Fonte: KMV Corporation
A figura VI demonstra que a empresa entre em default quando os valores dos ativos
caem abaixo do ponto de default área marcada em negrito. Esta área destacada é denominada
de região de probabilidade de default (EDF).
2.8.4 Probabilidade de Default ou de Inadimplência (EDF)
O Modelo de previsão de default KMV produz como resultado uma probabilidade de
default para cada empresa para determinado horizonte de tempo. Após o cálculo das
quantidades de desvios-padrão para o ponto crítico (DD) será possível estimar sua
probabilidade de inadimplência utilizando uma tabela normal cumulativa.
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Desta maneira a probabilidade de inadimplência é dada por um escore z obtido na
função de distribuição acumulada, conforme equação abaixo:
Equação 18 – Probabilidade de Default

Para Paschoarelli (2007), os procedimentos para o cálculo da probabilidade de default
pelo KMV são:
• Identificar o ponto de default a ser usado nos cálculos.
• Usar o ponto de default em conjunto com o valor do patrimônio líquido da firma
bem como a volatilidade do patrimônio líquido para identificar o valor de Vt da firma e o
valor da volatilidade sigma dos ativos da firma, empregando o modelo de Merton.
• Identificar o número z de desvios padrões que faria com que o valor da firma
ficasse abaixo do ponto de default.
• Utilizar o banco de dados do KMV para identificar a proporção das firmas com
distância até default z que efetivamente entraram em default no horizonte de tempo que se
deseja calcular a probabilidade de default. Esta grandeza é chamada de Expected Default
Frequency ou EDF.
2.8.5 Restrições do Modelo KMV
Paschoarelli (2007) lista as seguintes restrições do modelo de Merton, apontadas em
diversos trabalhos de outros autores:
9

A dívida da empresa é formada por um título de zero cupom com valor de face

Dt, algo que não está de acordo com a realidade da empresa.
9

O passivo cíclico não é levado em consideração para fazer os cálculos.

9

De uma fração do valor de face dos passivos de longo prazo, isto é, uma fração

de 50% do valor das dívidas de longo prazo, de modo que se encaixe com o modelo
disponível.
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9

A metodologia não considera custos envolvidos na falência.

9

Ausência de impostos;

9

A metodologia não faz distinção entre as classes das dívidas segundo as

garantias oferecidas pelos credores.
9

Ponto fixo de inadimplência (valor dos ativos menor que a dívida);

9

Default ocorre apenas na maturidade.

As simplificações acima diminuem a complexidade da realidade encontrada nas
empresas, com o intuito de poder aplicar o modelo.
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3 PESQUISA – AMOSTRA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1

EMPRESAS SELECIONADAS

Os setores avaliados neste trabalho de pesquisa serão o de celulose e papel, siderurgia
e metalurgia, transporte aéreo e construção civil do Brasil. As empresas da amostra foram
escolhidas pela importância dentro do seu setor econômico e por fazerem parte do Índice
Bovespa.
O quadro 2 apresenta as empresas escolhidas para aplicação do modelo KMV:

Setor

Papel e Celulose

Empresas escolhidas para a aplicação do modelo

Suzano
Klabin

Transporte Aéreo

Tam
Gol

Construção Civil

Gafisa
Cyrela

Mineração e siderurgia

CSN
Usiminas

Quadro 2 - Empresas escolhidas para aplicação do modelo KMV
Fonte: Elaborada pelo autor
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É importante destacar que a escolha da amostra foi influenciada pela composição da
estrutura de capital das empresas caracterizada pela elevada presença de capital de terceiros
de longo prazo no financiamento das necessidades de capital de giro e de imobilizações.
3.2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Com base nos balanços das empresas da amostra, foram desenvolvidos e apresentados
os indicadores financeiros comumente utilizados para a análise das variáveis risco e retorno
contábil.
Os dados dos balanços foram fornecidos pelo site da Bovespa entre 2007 e 2009. A
modelagem foi simulada no Microsoft Office Excel 2007.
O próximo passo do trabalho foi à aplicação do modelo KMV para as empresas da
amostra, conforme o quando abaixo.
1. Empres a
2. Vencimento da Opção (dias )
3. Data Final

252
30/09/2010

4. Nº de Ações Ordinárias
5. Preço da Ação Ordinária em 30/09/2010
6. Valor de Mercado do PL em 30/09/2010
7. Pas s ivo Circulante em 30/09/2010
8. Exigível a Longo Prazo em 30/09/2010
9. Fator KMV
10.

0,5

Dt: Dívida Total

11. Taxa Livre de Ris co Dis creta p/ 252 dias

18,00%

12. Taxa Livre de Ris co Contínua p/ 252 dias

16,55%

Quadro 3 - Variáveis para a construção do modelo KMV
Fonte: Elaborada pelo autor

51

Seguem as explicações dos componentes do quadro:
•

Foi considerado que a opção tem 252 dias úteis;

•

Em 30/09/2010 da data de vencimento da opção;

•

O valor de mercado do patrimônio líquido em 30/09/2010 foi obtido pela

multiplicação do número de ações ordinárias e o preço da ação, nesta data.
•

O KMV adotará somar a dívida de curto e com 50% da de longo prazo, no

período de um ano.
•

A taxa livre de risco discreta para 252 dias úteis é de 18% ao ano, que em taxa

continua dá 16,55%.
Vale ressaltar, que a metodologia empregada não considera os custos envolvidos
em uma operação de crédito e não faz uma distinção entre as classes das dívidas segundo
as garantias ofertadas aos credores.
Para dar continuidade a aplicação do modelo, calculou-se a volatilidade das taxas de
retorno dos ativos da empresa. Obteve-se a taxa de retorno das empresas da amostra (ri),
utilizando a seguinte fórmula:

ri = ln( Pi+1 / Pi )
Pi = preço ao fim de cada intervalo.
ln = logaritmo neperiano.
Com todas as informações disponíveis, pode-se aplicar o modelo KMV, conforme
tabela abaixo:
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ITEM
Dívida Parâmetro

SIGLA
D (PC + 0,5xELP)

VALORES

OBSERVAÇÃO

FÓRMULA / FATOR

Sigma Estimado (SE)
Valor de Mercado do PL

Ve (Nº Ações Ord x Preço)

TLR discreta p/ 252 dias

r

16,550%

Tabela 1 - Valor de mercado do PL
Fonte: Elaborada pelo autor.
Sendo:
9

Dívida do parâmetro igual ao passivo circulante com 50% do passivo não

circulante, em 30/09/2010;
9

Valor de mercado do PL em 30/09/2009, calculado entre o número de ações

ordinárias multiplicado pelo preço da ação do ativo da empresa;
9

O sigma estimado é calculado com a divisão entre o valor de mercado do PL e

a divida do parâmetro, em 30/09/2010.
9

A taxa livre de risco discreta para 252 dias úteis é de 18% ao ano, que em taxa

continua dá 16,55%.
O próximo passo foi descobrir o Valor do Ativo Total da empresa por intermédio da
seguinte equação:

Utilizando o Microsoft Office Excel 2007 para fazer os cálculos, foram encontrados os
seguintes valores:
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ITEM
Valor Contábil do Ativo Total

SIGLA
VCat

FÓRMULA / FATOR
VCat = VC_PL + PC + ELP

Valor de Mercado do Ativo Total

VMat

VMat = VM_PL + PC + ELP
0,97712116

Valor do Ativo Total - SOLVER

Vt

Tabela 2 – Valor do Ativo Total
Fonte: Elaborada pelo autor
Sendo:
9

O valor de mercado do ativo total foi encontrado pelo valor de mercado do

Patrimônio Líquido mais os valores do Passivo Circulante e Exigível em Longo Prazo;
9

Deste modo, pode-se calcular o Valor do Ativo Total multiplicando o fator

solver e o valor de mercado do ativo total.
A partir do resultado do Ativo Total, analisou-se a distribuição normal de d.
ITEM
Valor do Ativo Total - SOLVER

Distribuição Normal de d (8,41)
Distribuição Normal

SIGLA
Vt

OBSERVAÇÃO
valor a ser achado pelo solver

FÓRMULA / FATOR

d

< fórmula

d = 1/SS x [LN(Vt/Dt) + r + (0,5 x SS^2)]

N(d)

< fórmula

1

N(d-sigma)

< fórmula

Tabela 3 - Distribuição normal de d.
Fonte: Desenvolvido pelo autor.
Por último, calculou-se o resultado do modelo KMV, denominado EDF.
SIGLA

OBSERVAÇÃO

FÓRMULA / FATOR

N(sigma-d)
z

Área Total
EDF: Expected Default Probabiliy

Tabela 4 – Probabilidade de default da empresa
Fonte: Elaborada pelo autor

z = (VTativo - VTdívida)/(SigmaS x VTativo)
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3.3

APLICAÇÃO DO MODELO PARA AS EMPRESAS DA AMOSTRA

3.3.1 Panorama do setor papel e celulose
O setor de papel e celulose engloba a produção de madeira, energia, papel e artefatos
de papel, como papelão e cartolina. A cadeia de produção de celulose é totalmente
verticalizada, isto é, as empresas detêm todas as etapas do processo produtivo, desde o plantio
florestal, passando pela produção de celulose e encerrando na produção de papel.
É importante salientar que as empresas de papel e celulose necessitam de
investimentos em avanços tecnológicos em genética, biotecnologia e na rotação das áreas
plantadas.
Segunda a Bracelpa, Associação Brasileira de Papel e Celulose, o Brasil é o 4° maior
produtor de celulose do mundo, produzindo mais de 13.315 mil toneladas. Na produção de
papel o Brasil está em 9° lugar, com uma produção de 9.428 mil toneladas. As principais
indústrias de celulose e papel brasileiro estão na tabela a seguir:

Tabela 5 – Maiores produtores de papel e celulose do Brasil
Fonte: Bracelpa
3.3.1.1 Aplicação do modelo para a Suzano
Os gestores das empresas, os acionistas atuais e os futuros e os analistas de mercado,
todos os dias, observam os gráficos das empresas que desejam comprar.
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A figura a seguir, demonstra o gráfico de histórico de preços para a empresa Suzano,
de 2007 a 2011.

Figura 11 - Gráfico de Histórico de Preços Suzano
Fonte: ComDinheiro
O histórico dos preços das ações passa a ser uma estimativa de volatilidade da
empresa. Utilizando os retornos históricos da empresa, obtém-se a volatilidade anual de
34,45%, conforme demonstrado na tabela abaixo:

56
Data
30/09/2010
29/09/2010
28/09/2010
27/09/2010
24/09/2010
23/09/2010
22/09/2010
21/09/2010
20/09/2010
17/09/2010
16/09/2010
15/09/2010
14/09/2010
13/09/2010
10/09/2010
09/09/2010
08/09/2010
06/09/2010
03/09/2010
02/09/2010
01/09/2010
31/08/2010
30/08/2010
27/08/2010
26/08/2010
25/08/2010
24/08/2010
23/08/2010
20/08/2010
19/08/2010
18/08/2010
17/08/2010
16/08/2010
13/08/2010
12/08/2010
11/08/2010
10/08/2010
09/08/2010
06/08/2010
05/08/2010
04/08/2010
03/08/2010
02/08/2010
30/07/2010
29/07/2010
28/07/2010
27/07/2010
26/07/2010
23/07/2010
22/07/2010
21/07/2010
20/07/2010
19/07/2010
16/07/2010
15/07/2010
14/07/2010
13/07/2010
12/07/2010
08/07/2010
07/07/2010
06/07/2010
05/07/2010
02/07/2010
01/07/2010
30/06/2010
29/06/2010
28/06/2010
25/06/2010
24/06/2010
23/06/2010
22/06/2010
21/06/2010
18/06/2010
17/06/2010
16/06/2010
15/06/2010
14/06/2010
11/06/2010
10/06/2010
09/06/2010
08/06/2010
07/06/2010
04/06/2010
02/06/2010
01/06/2010
31/05/2010
28/05/2010
27/05/2010
26/05/2010

His t.
16,05
16,25
16,35
16,05
15,87
15,97
16,01
16,06
16,26
16,52
16,5
16,75
16,62
16,75
16,6
16,52
16,57
16,24
16,5
16,99
16,79
15,96
15,7
16,3
15,58
15,58
15,81
16,45
16,58
16,65
16,61
16,5
16,32
16,35
16,1
16,05
16,84
17,01
17,05
16,88
16,69
16,55
17,12
16,8
16,42
16,4
16,75
16,59
16,3
15,86
15,42
15,61
15,4
14,8
15,4
14,75
14,85
14,73
15
15,12
14,98
14,9
14,92
15,15
15,21
15,75
17,14
17,29
17,11
16,94
16,4
16,3
15,85
15,79
15,75
15,85
15,8
16,1
16,14
15,3
15,51
15,2
15,4
15,96
15,7
16
15,8
15,81
14,65

Fech.
15,608349
15,802846
15,900094
15,608349
15,433302
15,53055
15,56945
15,618074
15,81257
16,065416
16,045966
16,289087
16,162664
16,289087
16,143215
16,065416
16,11404
15,793121
16,045966
16,522483
16,327986
15,520826
15,26798
15,85147
15,151282
15,151282
15,374953
15,997342
16,123765
16,191839
16,152939
16,045966
15,870919
15,900094
15,656973
15,608349
16,222209
16,385973
16,424505
16,260742
16,077712
15,942848
16,491937
16,183677
15,817617
15,798351
16,135511
15,981381
15,70202
15,278162
14,854303
15,037333
14,835037
14,257049
14,835037
14,208883
14,305214
14,189617
14,449711
14,565309
14,430445
14,35338
14,372646
14,594209
14,652007
15,172197
16,511204
16,655701
16,482304
16,318541
15,798351
15,70202
15,268528
15,21073
15,172197
15,268528
15,220363
15,509357
15,54789
14,738706
14,941002
14,642374
14,835037
15,374493
15,124031
15,413026
15,220363
15,229996
14,112552

Var(% )
-1,2307692
-0,6116208
1,8691589
1,1342155
-0,6261741
-0,2498438
-0,3113325
-1,2300123
-1,5738499
0,1212121
-1,4925373
0,7821901
-0,7761194
0,9036145
0,4842615
-0,3017502
2,0320197
-1,5757576
-2,8840494
1,1911852
5,2005013
1,656051
-3,6809816
4,6213094
0
-1,4547755
-3,8905775
-0,7840772
-0,4204204
0,2408188
0,6666667
1,1029412
-0,1834862
1,552795
0,3115265
-3,7840735
-0,9994121
-0,2346041
1,007109
1,1384062
0,8459215
-3,3294393
1,9047619
2,3142509
0,1219512
-2,0895522
0,9644364
1,7791411
2,7742749
2,8534371
-1,2171685
1,3636364
4,0540541
-3,8961039
4,4067797
-0,6734007
0,814664
-1,8
-0,7936508
0,9345794
0,5369128
-0,1340483
-1,5181518
-0,3944773
-3,4285714
-8,1096849
-0,8675535
1,0520164
1,0035419
3,2926829
0,6134969
2,8391167
0,3799873
0,2539683
-0,6309148
0,3164557
-1,863354
-0,2478315
5,4901961
-1,3539652
2,0394737
-1,2987013
-3,5087719
1,656051
-1,875
1,2658228
-0,0632511
7,9180887
-1,3468013

Abertura
15,686148
15,900094
15,520826
15,618074
15,695872
15,501376
15,637524
15,900094
16,045966
16,075141
16,259913
16,045966
16,347436
16,250188
16,007067
16,084866
15,744497
16,240463
16,726704
16,240463
15,656973
15,26798
15,85147
15,28743
15,26798
15,365228
15,85147
16,172389
16,045966
16,152939
15,958443
15,987617
16,036241
15,754221
15,579175
16,11404
16,328174
16,463038
16,280008
16,289641
16,03918
16,357073
16,183677
15,750185
15,759819
16,116245
15,991014
15,711653
15,326327
15,046966
15,124031
14,661641
14,401546
14,786871
14,305214
14,305214
14,295581
14,594209
14,69054
14,468978
14,574942
14,440078
14,806138
14,69054
15,432292
16,087345
16,511204
16,424505
16,231843
15,933215
15,711653
15,605688
15,384126
15,297428
15,345594
15,345594
15,67312
15,596055
14,854303
15,152931
14,902469
14,979534
15,316694
15,037333
15,114398
15,172197
15,316694
14,603842
14,738706

Mínimo
15,297155
15,627799
15,481926
15,413852
15,28743
15,452752
15,443027
15,56945
15,81257
15,793121
15,977893
16,045966
16,075141
16,240463
16,007067
15,958443
15,725047
15,754221
16,045966
16,123765
15,656973
15,26798
15,26798
15,122108
14,820638
15,024859
15,355504
15,909819
15,948718
15,81257
15,861195
15,861195
15,491651
15,608349
15,579175
15,511101
16,077712
16,357073
16,154777
15,942848
15,807984
15,894683
16,183677
15,567156
15,682753
15,538256
15,991014
15,682753
15,191463
15,0277
14,854303
14,53641
14,363013
14,257049
14,17035
14,208883
14,151084
14,093285
14,401546
14,334114
14,314847
14,305214
14,305214
14,266682
14,642374
15,046966
16,472671
16,270375
16,019913
15,894683
15,67312
15,54789
15,21073
15,133664
15,172197
15,172197
15,075866
15,220363
14,854303
14,738706
14,738706
14,642374
14,835037
15,037333
14,652007
14,950635
14,941002
14,603842
14,093285

Médio
15,520826
15,793121
15,744497
15,588899
15,462477
15,637524
15,618074
15,647248
15,958443
16,11404
16,172389
16,201564
16,269637
16,37661
16,230738
16,211288
16,007067
15,958443
16,522483
16,37661
16,007067
15,501376
15,695872
15,627799
15,161007
15,122108
15,579175
16,143215
16,13349
16,065416
16,055691
16,045966
15,734772
15,822295
15,676423
15,763946
16,212576
16,463038
16,34744
16,19331
16,048813
16,135511
16,569002
15,942848
15,827251
15,769452
16,222209
15,904316
15,538256
15,239629
15,066232
14,969901
14,632741
14,652007
14,555676
14,324481
14,237782
14,430445
14,517143
14,546043
14,478611
14,449711
14,440078
14,574942
14,960268
15,557523
16,617168
16,482304
16,491937
16,048813
15,894683
15,817617
15,451558
15,287795
15,297428
15,355227
15,432292
15,480458
15,287795
15,172197
14,931368
15,124031
15,152931
15,36486
15,258895
15,201096
15,191463
14,960268
14,449711

Tabela 6 – Preço histórico da ação da Suzano
Fonte: Elaborada pelo autor

Máximo
15,968168
15,997342
15,900094
15,666698
15,773671
15,802846
15,900094
15,948718
16,279362
16,318261
16,279362
16,289087
16,493308
16,580832
16,41551
16,337711
16,13349
16,240463
16,862852
16,580832
16,327986
15,676423
16,075141
16,143215
15,413852
15,365228
15,948718
16,434959
16,347436
16,191839
16,191839
16,279362
16,036241
16,123765
15,841745
16,11404
16,463038
16,597902
16,434138
16,472671
16,318541
16,511204
16,761665
16,183677
16,03918
16,116245
16,37634
16,03918
15,721286
15,393759
15,220363
15,095132
14,892836
15,143298
14,835037
14,440078
14,411179
14,69054
14,69054
14,652007
14,796505
14,594209
15,0277
14,921735
15,605688
16,357073
16,963961
16,665334
16,742399
16,318541
16,077712
16,000647
15,596055
15,441925
15,499724
15,596055
15,750185
15,798351
15,54789
15,528623
15,124031
15,499724
15,413026
15,586422
15,596055
15,480458
15,451558
15,278162
14,87357

Volume
17668710
12887160
8995950
6536760
15573030
17287810
18029330
19771010
8697720
10631930
10518480
6542690
14343680
13499340
9462290
6376630
9834170
7829320
11691860
28017870
22842300
9756850
16678130
20078130
9735330
8406140
16798020
7571060
14878950
11909030
8928850
13043900
34963480
17451170
12256600
20339960
9935150
19125820
7240840
10619620
23924050
19423800
14836130
19499570
16247550
19350410
28423190
37765580
17879420
21891120
22009270
24752440
22777770
29292610
26020820
16265360
26145450
27751230
23705460
25817930
26086210
5425480
14519740
32408430
40884300
45051800
25730660
18055550
36080820
32487020
30189340
25785920
20553340
25107950
22396320
20146390
19390510
21689090
43656980
31682800
17149610
21913430
12238990
15700260
24500850
14898670
16810180
18816580
21820740

RetLN
-1,238%
-0,613%
1,852%
1,128%
-0,628%
-0,250%
-0,312%
-1,238%
-1,586%
0,121%
-1,504%
0,779%
-0,779%
0,900%
0,483%
-0,302%
2,012%
-1,588%
-2,926%
1,184%
5,070%
1,642%
-3,750%
4,518%
0,000%
-1,465%
-3,968%
-0,787%
-0,421%
0,241%
0,664%
1,097%
-0,184%
1,541%
0,311%
-3,858%
-1,004%
-0,235%
1,002%
1,132%
0,842%
-3,386%
1,887%
2,288%
0,122%
-2,112%
0,960%
1,763%
2,736%
2,813%
-1,225%
1,354%
3,974%
-3,974%
4,312%
-0,676%
0,811%
-1,816%
-0,797%
0,930%
0,535%
-0,134%
-1,530%
-0,395%
-3,489%
-8,457%
-0,871%
1,047%
0,999%
3,240%
0,612%
2,800%
0,379%
0,254%
-0,633%
0,316%
-1,881%
-0,248%
5,345%
-1,363%
2,019%
-1,307%
-3,572%
1,642%
-1,893%
1,258%
-0,063%
Des v. Pad
Sigma E
2,170% 34,4539%
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Após a distribuição da volatilidade, foram utilizados os balanços patrimoniais e
demonstrações de resultados dos exercícios de 2007 a 2009 para a elaboração da tabela dos
principais indicadores financeiros para análise de risco.
ÍNDICES
1. Liquidez Corrente

dez/07 dez/08
dez/09
2,29862 1,869952 1,938394

2. Endividamento Total

62%

71%

66%

3. Endividamento Bancário de Curto Prazo

52%

72%

60%

4. Margem EBTDA

24%

-16%

23%

5. Margem Líquida

17%

-11%

22%

6. ROI

5%

-3%

7%

7. RPL

13%

-12%

20%

8. LPA

1,72

-1,44

2,79

Quadro 4 - Principais indicadores utilizados empresa Suzano
Fonte: Elaborada pelo autor.
Os índices contábeis da empresa mostram oscilações de desempenho no período de
2007 a 2009, principalmente decorrentes do impacto negativo da crise subprime no nível de
atividades e margens de lucratividade e rentabilidade da empresa, em 2008. Em 2009,
constatou-se a recuperação da predominância dos índices de desempenho da empresa,
notadamente os relacionados à capacidade de pagamento de curto prazo, a estrutura de capital,
margem de lucratividade (bruta e líquida) e o lucro por ação que contribui para gerar
expectativas favoráveis dos investidores quanto à capacidade futura de geração de fluxos de
caixa operacionais da empresa.
As informações dos relatórios financeiros foram utilizadas para a aplicação do modelo
KMV, conforme demonstrado na tabela abaixo:
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1. Empresa

Suzano

2. Vencimento da Opção (dias)
3. Data Final

252
30/09/2010

4. Nº de Ações Ordinárias

134,78

5. Preço da Ação Ordinária em 30/09/2010

15,60

6. Valor de Mercado do PL em 30/09/2010

2102,57

7. Passivo Circulante em 30/09/2010

1826,83

8. Exigível a Longo Prazo em 30/09/2010

8677,59

9. Fator KMV

0,5

10. Dt: Dívida Total

6165,63

11. Taxa Livre de Risco Discreta p/ 252 dias

18,00%

12. Taxa Livre de Risco Contínua p/ 252 dias

16,55%

Quadro 5 – Componentes para aplicação do modelo KMV Suzano.
Fonte: Elaborada pelo autor.
Utilizando-se as variáveis descritas, calculou-se o valor do Ponto de Default (PD):
Ponto de default = $1.826.830,00 + ($8.677.590,00/ 2) = $6.165.630,00
O próximo passo foi descobrir o valor dos ativos da empresa (Vt) por intermédio da
seguinte equação:
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Segue o detalhamento do cálculo do Valor dos Ativos da empresa Suzano:
ITEM
Dívida Parâmetro

SIGLA
VALORES
D (PC + 0,5xELP)
6.165,63

OBSERVAÇÃO

FÓRMULA / FATOR

Sigma Estimado (SE)

34,454%

0,34

Valor de Mercado do PL

Ve (Nº Ações Ord x Preço)

2.102,57

TLR discreta p/ 252 dias

r

16,550%

Sigma Estimado (SE)

34,454%

Sigma Solver (SS)

32,8009%

valor a ser achado pelo solver

0,952022

Valor Contábil do Ativo Total

VCat

18.799,91

valor extraído do Balanço

VCat = VC_PL + PC + ELP

Valor de Mercado do Ativo Total

VMat

12.606,99

VMat = VM_PL + PC + ELP
0,97712116

Valor do Ativo Total - SOLVER

Vt

12.318,55

valor a ser achado pelo solver

Tabela 7 – Cálculo do valor dos ativos da empresa Suzano.
Fonte: Elaborada pelo autor
Em seguida, calculou-se a Probabilidade de Default (EDF):
ITEM

SIGLA

VALORES

OBSERVAÇÃO

FÓRMULA / FATOR

d

2,78

< fórmula

d = 1/SS x [LN(Vt/Dt) + r + (0,5 x SS^2)]

Distribuição Normal de d (8,41)

N(d)

1,00

< fórmula

1

Distribuição Normal

N(d-sigma)

0,99

< fórmula

Vt*Sigma Solver*N(d) 4.029,5697

< tem que resultar em:

724,4176

< tem que resultar em:

2.102,57

Vt*N(d)-D*N(d-sigma)/e^r

7.097,01

N(sigma-d) 0,00713074
z

1,5228
0,9001

Área Total

1,0000

EDF: Expected Default Probabiliy
EDF: Expected Default Probabiliy

0,099906
9,9906%

Tabela 8 – Probabilidade de default da empresa Suzano
Fonte: Elaborada pelo autor

z = (VTativo - VTdívida)/(SigmaS x VTativo)
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Os valores de mercados extraídos da Tabela caracterizam um elevado nível de
“alavancagem” da empresa, com a predominância de capital de terceiros, principalmente de
financiamentos de longo prazo investidos em ativos fixos. Essa modalidade de dívida é
considerada favorável à gestão de fluxos de caixa, em decorrência das baixas taxas de juros
cobradas, da carência e dos prazos dilatados para amortização.
Quando tais recursos são fornecidos por instituições de fomento industrial, como o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), os benefícios são ainda maiores,
inclusive servindo como carta de recomendação de crédito às empresas tomadoras. Isto
porque, a política de concessão de crédito do BNDES é considerada conservadora e, quando o
financiamento é aprovado, o mercado reage favoravelmente, em virtude do diagnóstico de
capacidade de pagamento do tomador, mesmo em cenários projetados adversos.
No caso específico da empresa Suzano, a probabilidade de default foi de 9,99%. O
ideal seria uma probabilidade menor, de preferência muito próxima de zero. Como a dívida é
majoritariamente de longo prazo, esse risco é reduzido. Além disso, não se deve esquecer que
a empresa comercializa produtos indispensáveis à atividade econômica e de rotatividade
constante, principalmente em cenários projetados de estabilidade e crescimento econômico.
Com isso, tende a gerar movimentações de fluxos de caixa suficientes para amortização
contínua de contratos de dívida.
Embora não fosse o foco dessa pesquisa calcular as probabilidades históricas de
default, intuitivamente, assumiu-se que a melhora do desempenho contábil da empresa, em
2009, contribuiu parcialmente para a redução do risco de insolvência.
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3.3.1.2 Aplicação do modelo para a Klabin
A figura abaixo demonstra o histórico de preços para a ação da Klabin (KLBN4).

Figura 12 – Gráfico Histórico de preços Klabin.
Fonte: ComDinheiro
Utilizando os retornos históricos da empresa, obtém-se a volatilidade anual de 24,81%.
ÍNDICES
1. Liquidez Corrente

dez/07
dez/08
dez/09
2,708168 3,771093 2,330719

2. Endividamento Total

66%

73%

70%

3. Endividamento Bancário de Curto Prazo

22%

57%

48%

4. Margem EBTDA

18%

24%

25%

5. Margem Líquida

22%

-11%

11%

6. ROI

8%

-4%

4%

7. RPL

23%

-16%

14%

8. LPA

0,68

-0,38

0,36

Quadro 6 - Principais indicadores utilizados para medir risco de inadimplência Klabin
Fonte: Elaborada pelo autor
Os índices contábeis da empresa mostram oscilações de desempenho no período de
2007 a 2009, principalmente decorrentes do impacto negativo da crise subprime no nível de
atividades e margens de lucratividade e rentabilidade da empresa, em 2008. Em 2009,
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constatou-se a recuperação da predominância dos índices de desempenho da empresa,
notadamente os relacionados à capacidade de pagamento de curto prazo, a estrutura de capital,
margem de lucratividade (bruta e líquida) e o lucro por ação que contribui para gerar
expectativas favoráveis dos investidores quanto à capacidade futura de geração de fluxos de
caixa operacionais da empresa.
As informações dos relatórios financeiros foram utilizadas para a aplicação do modelo
KMV, conforme demonstrado na tabela abaixo:
ITEM
Dívida Parâmetro

SIGLA
D (PC + 0,5xELP)

VALORES
4.453,51

Sigma Estimado (SE)

24,808%

Valor de Mercado do PL

Ve (Nº Ações Ord x Preço)

1.489,10

TLR discreta p/ 252 dias

r

16,550%

Sigma Estimado (SE)

24,808%

Sigma Solver (SS)

23,6175%

Valor Contábil do Ativo Total

VCat

Valor de Mercado do Ativo Total

VMat

8.730,87

Vt

8.531,12

d

3,57

Valor do Ativo Total - SOLVER

Distribuição Normal de d (8,41)

N(d)

1,00

Distribuição Normal

N(d-sigma)

1,00

Vt*Sigma Solver*N(d)

2.014,4790

Vt*N(d)-D*N(d-sigma)/e^r

4.757,00

N(sigma-d)
z

Área Total
EDF: Expected Default Probabiliy
EDF: Expected Default Probabiliy

Tabela 9 – Probabilidade de default da empresa Klabin.
Fonte: Elaborada pelo autor

0,000426529
2,0238
0,9986
1,0000
0,001418
0,1418%
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Os valores de mercado extraídos da Tabela caracterizam um elevado nível de
“alavancagem” da empresa, com a predominância de capital de terceiros, principalmente de
financiamentos de longo prazo investidos em ativos fixos. Essa modalidade de dívida é
considerada favorável à gestão de fluxos de caixa, em decorrência das baixas taxas de juros
cobradas, da carência e dos prazos dilatados para amortização.
Quando tais recursos são fornecidos por instituições de fomento industrial, como o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), os benefícios são ainda maiores,
inclusive servindo como carta de recomendação de crédito às empresas tomadoras. Isto
porque, a política de concessão de crédito do BNDES é considerada conservadora e, quando o
financiamento é aprovado, o mercado reage favoravelmente, em virtude do diagnóstico de
capacidade de pagamento do tomador, mesmo em cenários projetados adversos.
No caso específico da Klabin, a probabilidade de default foi muito baixa (0,1418%),
situando-se próxima do ideal. Como a dívida é majoritariamente de longo prazo, esse risco é
reduzido ainda mais. Além disso, não se deve esquecer que a empresa comercializa produtos
indispensáveis à atividade econômica e de rotatividade constante, principalmente em cenários
projetados de estabilidade e crescimento econômico. Com isso, tende a gerar movimentações
de fluxos de caixa suficientes para amortização contínua de contratos de dívida.
Embora não fosse o foco dessa pesquisa calcular as probabilidades históricas de
default, intuitivamente, assumiu-se que a melhora do desempenho contábil da empresa, em
2009, contribuiu parcialmente para a redução do risco de insolvência.
3.3.2 Panorama do setor de transporte aéreo
O volume de passageiros transportados no mercado aéreo doméstico brasileiro vem
crescendo significativamente nos últimos anos, sendo resultado do cenário econômico
favorável, que tem contribuído para o aumento da oferta de emprego e da geração de renda.
Os dados ta Tabela evidenciam esse desempenho, com o aumento do nível de
atividades de 18,62% em dezembro de 2010 em relação a igual período do ano anterior.
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MERCADO DOMESTICO (voos regulares e não regulares)
DEZEMBRO
EMPRESA

ASK

RPK

DEZEMBRO
%

ASK

ABAETÊ

158

103

65,15%

AIR MINAS

2601

1539

59,17%

336

RPK

%

VARIAÇÃO
2010X2009
ASK

138 41,08%

PARTICIPAÇÃO
ASK

RPK

RPK

2009

2010

2009

2010

113,45%

34,58%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

‐100%

‐100%

0,03%

0

0,00%

0,00%

AVIANCA

180.257 133.690

74% 231.890 173.070 74,63%

28,64%

29,46%

2,20%

2,44%

2,27%

2,48%

AZUL

357.093 278.644

78% 665.293 521.891 79,64%

83,51%

87,30%

4,36%

6,88%

4,73%

7,48%

‐100,00% ‐100,00%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

CRUISER

490

GOL

266

3.356.732 2.569.732

54%
76,26% 3.644.140 2.644.140 72,65%

8,56%

3,43%

40,98%

38,28%

43,50%

37,93%

META

1.637

1.179

72,01%

1.306

818 62,67%

‐20,23%

‐30,57%

0,02%

0,01%

0,02%

0,01%

NHT

3.059

1.292

42,25%

2.577

1.183 45,89%

‐15,75%

‐8,50%

0,04%

0,03%

0,02%

0,02%

2.233

1.149 51,46%

0,00%

0,02%

0,00%

0,02%

0,14%

0,00%

0,12%

0,00%

53,32%

0,49%

0,69%

0,48%

0,62%

44,44% 33.499 21.053 62,85% 648351,97% 648351,97%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

66,41% 4.112.799 3.019.494 73,42%

12,76%

24,66%

44,53%

43,20%

41,16%

43,25%

NOAR
PANTANAL

11.704

PASSAREDO

39.734 28.257

PUMA AIR
TAM

5

7.033
2

3.647.478 2.442.150

60,09%
71,12% 65.457 43.325 66,18%

‐100,00% ‐100,00%
64,76%

TRIP

155.932
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67,40% 269.316 189.025 70,19%

72,71%

79,84%

1,90%

2,83%

1,79%

2,71%

WEBJET

424.179 308.919

79,90% 489.198 353.865 72,34%

15,33%

4,41%

5,18%

5,14%

5,76%

5,07%

INDUSTRIA

8181059 5772873

71,85% 9518044 6969151 73,33%

16,22%

18,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabela 10 -Setor Aéreo Brasileiro – Mercado Doméstico.
Fonte: Anac
Seguem abaixo as siglas das tabelas 10 e 11.
• ASK - Reflete a capacidade da empresa de ofertar assentos por quilômetro
transportado. Available Seat Kilometre. Corresponde ao produto da multiplicação da
quantidade de assentos disponíveis em todas as aeronaves pela distância dos vôos da
Companhia.
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• RPK - Indicador que indica os passageiros pagantes por quilômetro transportado.
Revenue Passenger Kilometre. Quantidade de quilômetros voados por passageiro pagante.
A TAM aparece na liderança do setor, com 43,25% do mercado doméstico, seguida
pelo Gol/Varig, que possui 37,93%. As demais empresas ampliaram sua participação e
representam 18,88% do mercado doméstico.
O mercado de vôos internacionais operados por empresas brasileiras também
apresentaram crescimento em relação a fevereiro de 2010. A oferta aumentou 13,28% e a
demanda, 12,19%, o que indica um setor aquecido.

DEZEMBRO
EMPRESA

ASK

RPK

AVIANCA
GOL
343.762 215.955
META
1.185
636
GRUPO TAM 2.118.775 1.601.682
INDÚSTRIA 2.463.722 1.818.273

MERCADO INTERNACIONAL (voos regulares e não regulares)
DEZEMBRO
VARIAÇÃO
PARTICIPAÇÃO
2010X2009
ASK
RPK
%
ASK
RPK
%
ASK
RPK
2009
2010
2009
2010
33.193 21.252 62,89%
0,00% 1,22% 0,00% 0,99%
62,82% 429.534 307.597 71,61% 24,96% 42,44% 12,95% 15,50% 11,88% 14,38%
53,59%
153
175
63,09 36,44% 25,31% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02%
75,59% 2.307.663 1.810.135 78,44% 8,91% 13,01% 86,00% 83,26% 88,09% 84,61%
73,80% 2.770.543 2.139.159 77,19% 12,50% 17,66%
100%
100%
100%
100%

Tabela 11 – Setor Aéreo Brasileiro: Mercado Internacional.
Fonte: Anac
Nas rotas internacionais operadas por empresas brasileiras, a TAM manteve-se isolada
na liderança do setor, com 84,61% do mercado. A Gol/Varig possui 14,38%.
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3.3.2.1 Resultados dos testes para a TAM.
Segue a apresentação gráfica do desempenho das ações da Tam no período
pesquisado:

Figura 13 – Gráfico Histórico de preços da TAM.
Fonte: ComDinheiro
Utilizando os retornos históricos da empresa, obtém-se a volatilidade anual de 28,87%.
Seguem os índices contábeis:
ÍNDICES
1. Liquidez Corrente

dez/07
1,827644096

dez/08
dez/09
0,962444 0,977818

2. Endividamento Total

77%

95%

88%

3. Endividamento Bancário de Curto Prazo

36%

5%

19%

4. Margem EBTDA

3%

7%

9%

5. Margem Líquida

2%

-13%

14%

6. ROI

1,97%

-10%

10,22%

7. RPL

8,6%

-217%

82,1%

8. LPA

0,86

-9,03

8,92

Quadro 7 – Principais indicadores utilizados para TAM.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Os índices contábeis da empresa mostram oscilações de desempenho no período de
2007 a 2009, principalmente decorrentes do impacto negativo da crise subprime no nível de
atividades e margens de lucratividade e rentabilidade da empresa, em 2008. Em 2009,
constatou-se a recuperação da predominância dos índices de desempenho da empresa,
notadamente os relacionados à capacidade de pagamento de curto prazo, a estrutura de capital,
margem de lucratividade (bruta e líquida) e o lucro por ação que contribui para gerar
expectativas favoráveis dos investidores quanto à capacidade futura de geração de fluxos de
caixa operacionais da empresa.
As informações dos relatórios financeiros foram utilizadas para a aplicação do modelo
KMV, conforme demonstrado na tabela abaixo:
ITEM

SIGLA
D (PC + 0,5xELP)

VALORES
8.002,62

Sigma Estimado (SE)

28,870%

Valor de Mercado do PL

Ve (Nº Ações Ord x Preço)

1.923,16

TLR discreta p/ 252 dias

r

16,550%

Sigma Estimado (SE)

28,870%

Sigma Solver (SS)

27,4852%

Dívida Parâmetro

Valor Contábil do Ativo Total

VCat

Valor de Mercado do Ativo Total

VMat

13.409,41

Valor do Ativo Total - SOLVER

Vt

13.102,62

d

2,53

Distribuição Normal de d (8,41)

N(d)

0,99

Distribuição Normal

N(d-sigma)

0,99

Vt*Sigma Solver*N(d)

3.580,9450

Vt*N(d)-D*N(d-sigma)/e^r

6.327,72

N(sigma-d)
z

1,4162
0,8972

Área Total

1,0000

EDF: Expected Default Probabiliy
EDF: Expected Default Probabiliy

0,102764
10,2764%

Tabela 12 – Probabilidade de default da TAM.
Fonte: Elaborada pelo autor

0,011955186
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Os valores de mercados extraídos da Tabela caracterizam um elevado nível de
“alavancagem” da empresa, com a predominância de capital de terceiros, principalmente de
financiamentos de longo prazo investidos em ativos fixos. Essa modalidade de dívida é
considerada favorável à gestão de fluxos de caixa, em decorrência das baixas taxas de juros
cobradas, da carência e dos prazos dilatados para amortização.
Quando tais recursos são fornecidos por instituições de fomento industrial, como o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), os benefícios são ainda maiores,
inclusive servindo como carta de recomendação de crédito às empresas tomadoras. Isto
porque, a política de concessão de crédito do BNDES é considerada conservadora e, quando o
financiamento é aprovado, o mercado reage favoravelmente, em virtude do diagnóstico de
capacidade de pagamento do tomador, mesmo em cenários projetados adversos.
No caso específico da Tam, a probabilidade de default foi de 10,28%. O ideal seria
uma probabilidade menor, de preferência muito próxima de zero. Como a dívida é
majoritariamente de longo prazo, esse risco é reduzido. Além disso, não se deve esquecer que
a empresa vem sendo favorecida pelas condições favoráveis da economia, especialmente pelo
aumento da renda, que tem impulsionado o aumento da demanda por viagens aéreas. Com
isso, tende a gerar movimentações de fluxos de caixa suficientes para amortização contínua de
contratos de dívida.
Embora não fosse o foco dessa pesquisa calcular as probabilidades históricas de
default, intuitivamente, assumiu-se que a melhora do desempenho contábil da empresa, em
2009, contribuiu parcialmente para a redução do risco de insolvência.
3.3.2.2 Resultados da empresa Gol
Segue a apresentação gráfica do desempenho das ações da empresa Gol no período
pesquisado:
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Figura 14 – Gráfico Histórico de preços da Gol
Fonte: ComDinheiro
Utilizando os retornos históricos da empresa, obtém-se a volatilidade anual de 35,52%.
ÍNDICES
1. Liquidez Corrente

dez/07
dez/08
dez/09
1,418514 0,621994 1,019927

2. Endividamento Total

58%

81%

66%

3. Endividamento Bancário de Curto Prazo

38%

32%

100%

4. Margem EBTDA

-1%

0%

9%

6. Margem Líquida

5%

-19%

14%

7. ROI

5%

-18%

10%

8. RPL

11%

-93%

30%

9. LPA

1,33

-6,12

3,24

Quadro 8 - Principais indicadores utilizados empresa GOL.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Os índices contábeis da empresa mostram oscilações de desempenho no período de
2007 a 2009, principalmente decorrentes do impacto negativo da crise subprime no nível de
atividades e margens de lucratividade e rentabilidade da empresa, em 2008. Em 2009,
constatou-se a recuperação da predominância dos índices de desempenho da empresa,
notadamente os relacionados à capacidade de pagamento de curto prazo, a estrutura de capital,
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margem de lucratividade (bruta e líquida) e o lucro por ação que contribui para gerar
expectativas favoráveis dos investidores quanto à capacidade futura de geração de fluxos de
caixa operacionais da empresa.
As informações dos relatórios financeiros foram utilizadas para a aplicação do modelo
KMV, conforme demonstrado na tabela abaixo:
ITEM

SIGLA
D (PC + 0,5xELP)

VALORES
3.761,05

Sigma Estimado (SE)

35,517%

Valor de Mercado do PL

Ve (Nº Ações Ord x Preço)

3.555,93

TLR discreta p/ 252 dias

r

16,550%

Sigma Estimado (SE)

35,517%

Sigma Solver (SS)

33,8127%

Dívida Parâmetro

Valor Contábil do Ativo Total

VCat

Valor de Mercado do Ativo Total

VMat

9.514,42

Valor do Ativo Total - SOLVER

Vt

9.296,74

d

3,33

Distribuição Normal de d (8,41)

N(d)

1,00

Distribuição Normal

N(d-sigma)

1,00

Vt*Sigma Solver*N(d)

3.142,1372

Vt*N(d)-D*N(d-sigma)/e^r

6.109,75

N(sigma-d)
z

1,7610
0,9529

Área Total

1,0000

EDF: Expected Default Probabiliy
EDF: Expected Default Probabiliy

0,047105
4,7105%

Tabela 13 – Probabilidade de default da empresa GOL
Fonte: Elaborada pelo autor

0,001364106
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Os valores de mercados extraídos da Tabela caracterizam um elevado nível de
alavancagem da empresa, com a predominância de capital de terceiros, principalmente de
financiamentos de longo prazo investidos em ativos fixos. Essa modalidade de dívida é
considerada favorável à gestão de fluxos de caixa, em decorrência das baixas taxas de juros
cobradas, da carência e dos prazos dilatados para amortização.
Quando tais recursos são fornecidos por instituições de fomento industrial, como o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), os benefícios são ainda maiores,
inclusive servindo como carta de recomendação de crédito às empresas tomadoras. Isto
porque, a política de concessão de crédito do BNDES é considerada conservadora e, quando o
financiamento é aprovado, o mercado reage favoravelmente, em virtude do diagnóstico de
capacidade de pagamento do tomador, mesmo em cenários projetados adversos.
No caso específico da empresa Gol, a probabilidade de default foi de 4,71%, bem
inferior a probabilidade de seu principal concorrente (Tam com 10,28%) . O ideal seria uma
probabilidade menor, de preferência muito próxima de zero. Como a dívida é
majoritariamente de longo prazo, esse risco é reduzido. Além disso, não se deve esquecer que
a empresa vem sendo favorecida pelas condições favoráveis da economia, especialmente pelo
aumento da renda, que tem impulsionado o aumento da demanda por viagens aéreas. Com
isso, tende a gerar movimentações de fluxos de caixa suficientes para amortização contínua de
contratos de dívida.
Embora não fosse o foco dessa pesquisa calcular as probabilidades históricas de
default, intuitivamente, assumiu-se que a melhora do desempenho contábil da empresa, em
2009, contribuiu parcialmente para a redução do risco de insolvência.
3.3.3 Panorama do setor de construção civil
Conforme estudo da Ernest Young e FGV, o Brasil é avaliado internacionalmente
como um grande mercado na área imobiliária, colocando-se na rota dos grandes investidores
do setor. Nesse contexto, a crise externa desencadeada nos Estados Unidos pode até mesmo se
tornar um fator positivo, pois no mercado brasileiro encontram-se grandes oportunidades de
investimento.
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O cenário de referência permite estimar a dimensão desse mercado na rota rumo a
2030. As estimativas do Banco Central para o crédito imobiliário são as de que o volume de
financiamentos aumentará de R$ 25,3 bilhões, em 2007, para R$ 290,4 bilhões, em 2030.
A Figura mostra dados do setor da construção civil, considerando o período de 2007 a
2030:

Figura 15 – O mercado de real state no Brasil – 2007 e em 2030.
Fonte: Ernest Young e FGV
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3.3.3.1 Resultados da empresa Gafisa
Segue a apresentação gráfica do desempenho das ações da empresa Gafisa no período
pesquisado:

Figura 16 – Gráfico do histórico de preços da empresa Gafisa.
Fonte: Com Dinheiro
Utilizando os retornos históricos da empresa, obtém-se a volatilidade anual de 31,93%.
ÍNDICES
1. Liquidez Corrente

dez/07
dez/08
3,397887 1,900026

dez/09
2,3414

2. Endividamento Total

48%

71%

70%

3. Endividamento Bancário de Curto Prazo

12%

23%

32%

4. Margem EBTDA

13%

15%

14%

4

0

2,35

6. Margem Líquida

8%

6%

7%

7. ROI

3%

2%

3%

8. RPL

6%

7%

9%

9. LPA

0,86

0,83

1,28

5. Cobertura de Juros c/ EBTDA

Quadro 9 - Principais indicadores utilizados para Gafisa.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os índices contábeis da empresa mostram oscilações não significativas de desempenho
no período de 2007 a 2009, principalmente decorrentes do impacto negativo da crise subprime
no nível de atividades e margens de lucratividade e rentabilidade da empresa, em 2008. Em
2009, constatou-se a recuperação da predominância dos índices de desempenho da empresa,
notadamente os relacionados à capacidade de pagamento de curto prazo, a estrutura de capital,
margem de lucratividade (bruta e líquida) e o lucro por ação que contribui para gerar
expectativas favoráveis dos investidores quanto a capacidade futura de geração de fluxos de
caixa operacionais da empresa.
As informações dos relatórios financeiros foram utilizadas para a aplicação do modelo
KMV, conforme demonstrado na tabela abaixo:
ITEM
Dívida Parâmetro

SIGLA
D (PC + 0,5xELP)

VALORES
3.902,46

Sigma Estimado (SE)

31,928%

Valor de Mercado do PL

Ve (Nº Ações Ord x Preço)

5.631,21

TLR discreta p/ 252 dias

r

16,550%

Sigma Estimado (SE)

31,928%

Sigma Solver (SS)

30,3963%

Valor Contábil do Ativo Total

VCat

Valor de Mercado do Ativo Total

VMat

11.143,63

Valor do Ativo Total - SOLVER

Vt

10.888,67

d

4,07

Distribuição Normal de d (8,41)

N(d)

1,00

Distribuição Normal

N(d-sigma)

1,00

Vt*Sigma Solver*N(d)

3.309,6775

Vt*N(d)-D*N(d-sigma)/e^r

7.581,47

N(sigma-d)
z

Área Total
EDF: Expected Default Probabiliy
EDF: Expected Default Probabiliy

Tabela 14 – Probabilidade de default da empresa Gafisa.
Fonte: Elaborada pelo autor.

8,2187E-05
2,1108
0,9930
1,0000
0,006991
0,6991%
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Os valores de mercados extraídos da Tabela caracterizam um elevado nível de
“alavancagem” da empresa, com a predominância de capital de terceiros, principalmente de
financiamentos de longo prazo investidos em ativos fixos. Essa modalidade de dívida é
considerada favorável à gestão de fluxos de caixa, em decorrência das baixas taxas de juros
cobradas, da carência e dos prazos dilatados para amortização.
Quando tais recursos são fornecidos por instituições de fomento industrial, como o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), os benefícios são ainda maiores,
inclusive servindo como carta de recomendação de crédito às empresas tomadoras. Isto
porque, a política de concessão de crédito do BNDES é considerada conservadora e, quando o
financiamento é aprovado, o mercado reage favoravelmente, em virtude do diagnóstico de
capacidade de pagamento do tomador, mesmo em cenários projetados adversos.
No caso específico da Gafisa, a probabilidade de default foi muito baixa (0,6991%),
situando-se próxima do ideal. Como a dívida é majoritariamente de longo prazo, esse risco é
reduzido ainda mais. Além disso, deve-se destacar que a empresa vem sendo beneficiada pelo
aumento da renda e por programas governamentais de investimentos na área habitacional que
visam reduzir o elevado déficit habitacional no país, principalmente para as classes sociais de
baixa renda. O aumento da demanda por bens imóveis residenciais, impulsionado pelas
condições favoráveis da economia, tende a melhorar os resultados das empresas do setor,
especialmente a liquidez e as margens de lucratividade e rentabilidade.
Embora não fosse o foco dessa pesquisa calcular as probabilidades históricas de
default, intuitivamente, assumiu-se que a melhora do desempenho contábil da empresa, em
2009, contribuiu parcialmente para a redução do risco de insolvência.
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3.3.3.2 Resultados da empresa Cyrela
Segue a apresentação gráfica do desempenho das ações da Cyrela no período
pesquisado:

Figura 17 - Gráfico do histórico de preços da empresa Cyrela.
Fonte: Com Dinheiro
Utilizando os retornos históricos da empresa, obtém-se a volatilidade anual de 32,58%.
ÍNDICES
1. Liquidez Corrente

dez/07
dez/08
dez/09
2,535986 1,727937 1,765467

2. Endividamento Total

56%

72%

63%

3. Endividamento Bancário de Curto Prazo

10%

7%

10%

4. Margem EBTDA

28%

18%

24%

5. Margem Líquida

25%

10%

18%

6. ROI

9%

4%

7%

7. RPL

20%

13%

19%

8. LPA

1,19

0,78

1,73

Quadro 10 – Principais indicadores utilizados para a empresa Cyrela.
Fonte: Elaborada pelo autor.
Os índices contábeis da empresa mostram um desempenho contínuo favorável, no
período de 2007 a 2009. Nem o a deflagração da crise subprime prejudicou o volume de
atividades da empresa. Em 2009, constatou-se a melhora de todos os índices de desempenho
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da empresa, notadamente os relacionados a capacidade de pagamento de curto prazo, a
estrutura de capital, margem de lucratividade (bruta e líquida) e o lucro por ação que contribui
para gerar expectativas favoráveis dos investidores quanto a capacidade futura de geração de
fluxos de caixa operacionais da empresa.
As informações dos relatórios financeiros foram utilizadas para a aplicação do modelo
KMV, conforme demonstrado na tabela abaixo:
ITEM
Dívida Parâmetro

SIGLA
D (PC + 0,5xELP)

VALORES
5.383,00

Sigma Estimado (SE)

32,576%

Valor de Mercado do PL

Ve (Nº Ações Ord x Preço)

10.129,65

TLR discreta p/ 252 dias

r

16,550%

Sigma Estimado (SE)

32,576%

Sigma Solver (SS)

31,0128%

Valor Contábil do Ativo Total

VCat

Valor de Mercado do Ativo Total

VMat

17.030,65

Valor do Ativo Total - SOLVER

Vt

16.641,01

d

4,33

Distribuição Normal de d (8,41)

N(d)

1,00

Distribuição Normal

N(d-sigma)

1,00

Vt*Sigma Solver*N(d)

5.160,8053

Vt*N(d)-D*N(d-sigma)/e^r

12.079,09

N(sigma-d)
z

Área Total
EDF: Expected Default Probabiliy
EDF: Expected Default Probabiliy

Tabela 15 - Probabilidade de default da empresa Cyrela.
Fonte: Elaborada pelo autor.

2,93711E-05
2,1814
0,9940
1,0000
0,005951
0,5951%
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Os valores de mercados extraídos da Tabela mostram a predominância de capital
patrimonial no financiamento das necessidades de curto e longo prazo da empresa. Embora
tratasse de modalidade de financiamento mais cara, em face de maior exposição de risco
assumida pelos investidores, deve-se destacar a contrapartida favorável para a empresa
evidenciada pela melhora de seus indicadores de desempenho.
No caso específico da empresa Cyrela, a probabilidade de default foi muito baixa
(0,5951%), situando-se próxima do ideal. Como a dívida é majoritariamente de longo prazo,
esse risco é reduzido ainda mais. Além disso, deve-se destacar que a empresa vem sendo
beneficiada pelo aumento da renda e por programas governamentais de investimentos na área
habitacional que visam reduzir o elevado déficit habitacional no país, principalmente para as
classes sociais de baixa renda. O aumento da demanda por bens imóveis residenciais,
impulsionado pelas condições favoráveis da economia, tende a melhorar os resultados das
empresas do setor, especialmente a liquidez e as margens de lucratividade e rentabilidade.
Embora não fosse o foco dessa pesquisa calcular as probabilidades históricas de
default, intuitivamente, assumiu-se que a melhora do desempenho contábil da empresa, em
2009, contribuiu parcialmente para a redução do risco de insolvência.
3.3.4 Panorama do setor de siderurgia e metalurgia.
A mineração de ferro vem experimentando uma expansão vertiginosa nos últimos
anos, fruto da grande escalada de produção e consumo de aço nos países asiáticos, em geral,
e, na China, em particular. O crescimento acelerado da riqueza nessa região, expressa pelo
produto interno bruto, leva ao maior consumo de aço, em vista de grandes investimentos
governamentais em infra-estrutura, desenvolvimento da indústria de bens de capital e
consumo de bens duráveis.
Em produção de ferro, destacam-se os seguintes países:
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Tabela 16 - Principais países produtores de ferro.
Fonte: José Murilo Mourão
3.3.4.1 Resultados da empresa CSN
Segue a apresentação gráfica do desempenho das ações da CSN no período
pesquisado:

Figura 18: Gráfico de histórico de preços CSN.
Fonte: Com Dinheiro
Utilizando os retornos históricos da empresa, obtém-se a volatilidade anual de 21,15%
Seguem os índices contábeis do período:
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ÍNDICES
1. Liquidez Corrente

dez/07
dez/08
dez/09
1,226762 1,902654 2,645881

2. Endividamento Total

72%

79%

81%

3. Endividamento Bancário de Curto Prazo

17%

31%

36%

4. Margem EBTDA

31%

75%

40%

5. Margem Líquida

26%

41%

24%

6. ROI

11%

18%

9%

7. RPL

39%

87%

47%

8. LPA

10,74

7,28

3,44

Quadro 11 - Principais indicadores utilizados empresa CSN
Fonte: Elaborado pelo autor
Os índices contábeis da empresa mostram oscilações de desempenho no período de
2007 a 2009, principalmente no período pós-crise subprime, em 2009, quando se observou
involução da predominância dos índices de desempenho da empresa. Todavia, sua situação
ainda manteve-se favorável em termos de capacidade de pagamento e margens de
lucratividade e rentabilidade.
As informações dos relatórios financeiros foram utilizadas para a aplicação do modelo
KMV, conforme demonstrado na tabela abaixo:
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ITEM
Dívida Parâmetro

SIGLA
D (PC + 0,5xELP)

VALORES
17.220,50

Sigma Estimado (SE)

21,152%

Valor de Mercado do PL

Ve (Nº Ações Ord x Preço)

44.288,30

TLR discreta p/ 252 dias

r

16,550%

Sigma Estimado (SE)

21,152%

Sigma Solver (SS)

20,1370%

Valor Contábil do Ativo Total

VCat

Valor de Mercado do Ativo Total

VMat

73.020,30

Valor do Ativo Total - SOLVER

Vt

71.349,68

d

7,98

Distribuição Normal de d
Distribuição Normal

N(d)

1,00

N(d-sigma)

1,00

Vt*Sigma Solver*N(d)

14.367,6577

Vt*N(d)-D*N(d-sigma)/e^r

56.755,83

N(sigma-d)
z

Área Total
EDF: Expected Default Probabiliy
EDF: Expected Default Probabiliy

3,61743E-15
3,7674
1,0000
1,0000
0,000000
0,0000%

Tabela 17 - Probabilidade de default da empresa CSN.
Fonte: Elaborada pelo autor.
Os valores de mercados extraídos da Tabela mostram a predominância de capital
patrimonial no financiamento das necessidades de curto e longo prazo da empresa. Embora
tratasse de modalidade de financiamento mais cara, em face de maior exposição de risco
assumida pelos investidores, deve-se destacar a contrapartida favorável para a empresa
evidenciada pela melhora de seus indicadores de desempenho.
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No caso específico da CSN, a probabilidade de default foi nula. Considerou-se
inesperado esse resultado, confrontado com

deterioração dos principais indicadores de

desempenho da empresa no último ano do período analisado. Em parte, poder-se-ia justificar a
situação de plena solvência da empresa, pelos benefícios que vem obtendo no cenário
econômico interno com o crescimento da construção civil, tanto na esfera residencial, como
empresarial, impulsionado pelo aumento da renda e nível de atividades de diferentes
segmentos setoriais.
Embora não fosse o foco dessa pesquisa calcular as probabilidades históricas de
default, intuitivamente, assumiu-se que a melhora do desempenho contábil da empresa, em
2009, contribuiu parcialmente para a redução do risco de insolvência.
3.3.4.2 Resultados da empresa Usiminas
Segue a apresentação gráfica do desempenho das ações da Usiminas no período
pesquisado:

Figura 19 - Gráfico de histórico de preços Usiminas.
Fonte: Com Dinheiro
Utilizando os retornos históricos da empresa, obtém-se a volatilidade anual de 33,09%
Seguem os índices contábeis do período analisado:
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ÍNDICES
1. Liquidez Corrente

dez/07
dez/08
dez/09
2,377819 2,692164 2,881183

2. Endividamento Total

40%

46%

40%

3. Endividamento Bancário de Curto Prazo

15%

25%

23%

4. Margem EBTDA

0%

0%

0%

5. Margem Líquida

23%

21%

12%

6. ROI

15%

12%

5%

7. RPL

25%

21%

9%

8. LPA

9,39

6,36

2,65

Quadro 12- Principais indicadores utilizados empresa Usiminas.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Os índices contábeis da empresa mostram oscilações de desempenho no período de
2007 a 2009, principalmente no período pós-crise subprime, em 2009, quando se observou
involução da predominância dos índices de desempenho da empresa. Todavia, sua situação
ainda manteve-se favorável em termos de capacidade de pagamento e margens de
lucratividade e rentabilidade.
As informações dos relatórios financeiros foram utilizadas para a aplicação do modelo
KMV, conforme demonstrado na tabela abaixo:
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ITEM
Dívida Parâmetro

SIGLA
D (PC + 0,5xELP)

VALORES
8.391,00

Sigma Estimado (SE)

33,090%

Valor de Mercado do PL

Ve (Nº Ações Ord x Preço)

13.020,55

TLR discreta p/ 252 dias

r

16,550%

Sigma Estimado (SE)

33,090%

Sigma Solver (SS)

31,5024%

Valor Contábil do Ativo Total

VCat

Valor de Mercado do Ativo Total

VMat

26.328,55

Valor do Ativo Total - SOLVER

Vt

25.726,18

d

4,24

Distribuição Normal de d )

N(d)

1,00

Distribuição Normal

N(d-sigma)

1,00

Vt*Sigma Solver*N(d)

8.104,2764

Vt*N(d)-D*N(d-sigma)/e^r

18.615,08

N(sigma-d)
z

Área Total
EDF: Expected Default Probabiliy
EDF: Expected Default Probabiliy

4,35023E-05
2,1390
0,9921
1,0000
0,007898
0,7898%

Tabela 18 - Probabilidade de default da empresa Usiminas.
Figura: Elaborada pelo autor
Os valores de mercados extraídos da Tabela mostram equilíbrio de capital patrimonial
e recursos de terceiros no financiamento das necessidades de curto e longo prazo da empresa.
No caso específico da empresa Usiminas, a probabilidade de default foi muito baixa
(0,79%), situando-se próxima do ideal. Em parte, poder-se-ia justificar a situação de plena
solvência da empresa, pelos benefícios que vem obtendo no cenário econômico interno com o
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crescimento da construção civil, tanto na esfera residencial, como empresarial, impulsionado
pelo aumento da renda e nível de atividades de diferentes segmentos setoriais.
Embora não fosse o foco dessa pesquisa calcular as probabilidades históricas de
default, intuitivamente, assumiu-se que a melhora do desempenho contábil da empresa, em
2009, contribuiu parcialmente para a redução do risco de insolvência.
3.4

RESUMO DOS RESULTADOS SETORIAIS

A Tabela, a seguir, apresenta um resumo dos resultados obtidos pelas empresas da
amostra:

Item
Suzano
Volatilidade ao ano %
34,40%
Vencimento das opções
252
Patrimônio líquido ao mercado
2101
VP Dívida
6165
Tx a.a.
16,50%
Probabilidade de default
0,09

Klabin
24,80%
252
1489
4453
16,50%
0,0014

Tam
28,90%
252
1923
8002
16,50%
0,1027

Gol
35,50%
252
3555
3761
16,50%
0,0471

Gafisa
31,90%
252
5631
3902
16,50%
0,0069

Cyrela CSN Usinimas
31,01% 21,20% 31,50%
252
252
252
10129 44288 13020
5383 17220 8391
16,50% 16,50% 16,50%
0,0059
0 0,0079

Tabela 19 – Analise comparativa das empresas da amostra.
Fonte: Elaborada pelo autor.
Para os setores de papel e celulose e transporte aéreo, foi constatado resultado
contrário ao esperado, tendo em vista a probabilidade de default concentrada nas empresas
que apresentaram os melhores indicadores de desempenho. Tais divergências podem ser
consideradas significativas do ponto de vista de distanciamento entre as taxas de default, ou
seja, de 9,99% para 0,14% para o setor de papel e celulose; e de 10,27% para 4,71% para o
setor de transporte aéreo. Para os setores da construção civil e siderurgia e metalurgia, os
resultados foram coerentes com o esperado, em virtude das menores probabilidades
concentradas nas empresas de melhor desempenho contábil.
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No capítulo 1 deste trabalho, foi estabelecida a importância da gestão de risco de
inadimplência de empresas que utilizam capital de terceiros para financiar seus ativos.
As mudanças ocorridas nas últimas décadas alinhavadas as novas recomendações dos
Acordos da Basiléia, reforçaram a importância dos novos modelos de risco de crédito como
ferramentas indispensáveis para a minimização do risco de crédito.
Entre diversas linhas de estudo do risco de crédito, a pesquisa selecionou o modelo de
probabilidade de default KMV, utilizando como ponto de partida o modelo de Black e
Scholes (1973) e Merton (1974).
Em síntese, procurou-se analisar a contribuição do Modelo KMV como ferramenta
acessória na identificação de clientes com elevado probabilidade de inadimplência futura.
Paralelamente, foi confrontado o desempenho de índices contábeis com o resultado do
Modelo KMV, visando identificar se empresas com melhor desempenho no período
apresentariam menores probabilidades de default. As empresas representaram os setores de
papel e celulose, transporte aéreo, construção civil, mineração e metalurgia, analisados no
período de 2007 a 2009.

Para os setores de papel e celulose e transporte aéreo, foi constatado resultado
contrário ao esperado, frente a uma maior probabilidade de default concentrada nas empresas
que apresentaram os melhores indicadores de desempenho. Tais divergências podem ser
consideradas significativas do ponto de vista de distanciamento entre as taxas de default, ou
seja, de 9,99% para 0,14% para o setor de papel e celulose; e de 10,27% para 4,71% para o
setor de transporte aéreo. Para os setores da construção civil e siderurgia e metalurgia, os
resultados foram coerentes com o esperado, em virtude das menores probabilidades
concentradas nas empresas de melhor desempenho contábil.
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Devem-se destacar as limitações do modelo que considera o mercado de capitais como
parâmetro de desempenho e a condição de que metade da dívida de longo prazo seria
amortizada juntamente com a dívida de curto prazo. Além disso, o Modelo KMV não leva em
consideração a natureza, a procedência e os custos da dívida que podem ser favoráveis a
gestão de fluxo de caixa das empresas.
Para uma análise mais criteriosa, recomenda-se:
- a confrontação de probabilidades históricas de default para verificar até que ponto
estão colado com o desempenho contábil e bursátil das empresas;
- ampliação da amostra e do período de análise;
- confrontação entre resultados de empresas nacionais e estrangeiras;
- seleção de outras métricas de desempenho contábil, como, por exemplo, o EVA;
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