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Resumo

Pela forma como são estruturados, o spread ou prêmio dos contratos CDS (credit default swaps) são 
comumente utilizados como indicadores da percepção do mercado a respeito da capacidade da entidade 
objeto de honrar com seus compromissos. Por conta disto, estes instrumentos possuem enorme potencial 
para o monitoramento da saúde financeira de companhias objetos destes contratos. Neste artigo, 
investigamos os efeitos de inúmeras variáveis (tanto idiossincráticas quanto sistêmicas) nos prêmios 
(spreads) dos contratos CDS de seguradores e resseguradores. Baseado nestas relações, será possível 
reconciliar qual seria a percepção de mercado a respeito do risco de insolvência de companhias (res)
seguradoras com base nestas variáveis explicativas. Dentre as idiossincráticas, utilizamos volatilidades 
implícitas, retornos de ações, rating, e variáveis de demonstrativos financeiros. Algumas variáveis 
relacionadas ao comportamento sistêmico foram consideradas na análise, por exemplo, níveis e 
inclinação da estrutura a termo de taxas de juros, fatores que controlam a chamada demanda por liquidez 
e um índice de volatilidade de mercado (VIX). Nossos resultados indicam que a volatilidade implícita é o 
maior “drive” do nível e variação das cotações de CDS. Cabe destacar o papel dos retornos das ações, 
e, em menor escala, de fatores contábeis referentes à lucratividade e alavancagem. Estes resultados 
são de grande relevância e interesse se aplicados para o monitoramento contínuo do risco de default 
ou de insolvência de uma (res)seguradora.
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Summary

In the manner in which they are structured, the spread or premium of CDS contracts (Credit Default Swaps) 
are commonly used as market perception indicators of a entity’s ability to honour its commitments. Because 
of this, these instruments have enormous potential for monitoring the financial health of companies 
objects of these contracts. In this article, we investigated the effects of several variables (both systemic 
and idiosyncratic) in premiums (spreads) of the CDS contracts of insurers and reinsurers. Based on these 
relationships, it is possible to reconcile what would be the market perception as to the risk of insolvency 
of (re) insurance companies on the basis of these explanatory variables. Among the idiosyncrases, we 
use implied volatility, stock returns, rating, and variables in the financial statements. Some systemic 
behavior-related variables were considered in the analysis, for example, levels and inclination of the 
term structure of interest rates, factors that control the demand for liquidity and a market volatility index 
(VIX). Our results indicate that implied volatility is the major driving force behind the level and variation of 
the prices of CDS. It is worth mentioning the role of stock returns, and, to a lesser extent, of accounting 
factors relating to profitability and leverage. These results are of great importance and interest if applied 
to the continuous monitoring of risk of default risk or insolvency of a (re) insurer.
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Resumen

Por la manera en que están estructurados, el spread o prima de los contratos CDS (credit default 
swaps) son comúnmente utilizados como indicadores de la percepción del mercado con respecto a la 
capacidad de la identidad sujeta a cumplir con sus compromisos. Por este motivo, dichos instrumentos 
cuentan con un enorme potencial para monitorear la salud financiera de las compañías sujetas a estos 
contratos. En este artículo, investigamos los efectos de innumerables variables (tanto idiosincrásicas 
como sistemáticas) en las primas (spreads) de los contratos CDS de las aseguradoras y reaseguradoras. 
Basándose en dichas relaciones, será posible compatibilizar la percepción del mercado respecto 
al riesgo de insolvencia de las compañías (re) aseguradoras a partir de estas variables explicitas.  
Dentro de las idiosincrásicas, utilizamos volatilidades implícitas, devolución de acciones, rating, así como 
variables de comprobantes financieros. Algunas variables relacionadas al comportamiento sistémico 
fueron considerados en el análisis, por ejemplo, niveles de inclinación de la estructura en base a tasas 
de interés, factores que controlan la llamada demanda por liquidez y un índice de volatilidad del mercado 
(VIX). Nuestros resultados indican que la volatilidad implícita es el mayor “drive” del nivel de variación 
en las cotizaciones de los CDS. Cabe mencionar el papel de las devoluciones de acciones, y, en menor 
escala, el de factores contables referentes al lucro y el apalancamiento. Estos resultados son de gran 
relevancia e interés, siempre y cuando sean aplicados dentro del monitoreo continuo del riesgo de 
default o de insolvencia de una (re) aseguradora. 
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1. Introdução Pela forma como são estruturados, o spread ou prêmio dos contratos 
CDS (credit default swaps) são comumente utilizados como indicadores 
da percepção do mercado a respeito da capacidade da entidade objeto 
de honrar com seus compromissos. Por conta disto, estes instrumentos 
possuem enorme potencial para o monitoramento da saúde financeira 
de companhias objetos destes contratos. Neste artigo, investigamos os 
efeitos de inúmeras variáveis (tanto idiossincráticas quanto sistêmicas) 
nos prêmios (spread) dos contratos CDS (credit default swaps) de 
seguradores e resseguradores.

 O objetivo é utilizar estes resultados para monitorar o risco de default 
de uma (res)seguradora. Com base nos efeitos estimados, é possível 
reconciliar as variáveis de uma determinada companhia de interesse e 
predizer qual seria sua qualidade de crédito percebida pelo mercado.

 Para isto foram usadas variáveis idiossincráticas e sistêmicas.  
Dentro do primeiro grupo, utilizamos volatilidades implícitas, retornos 
de ações, rating e variáveis de demonstrativos financeiros. Dentre as 
variáveis relacionadas ao comportamento sistêmico foram consideradas 
na análise, por exemplo, níveis e inclinação da estrutura a termo de taxas 
de juros, fatores que controlam a chamada demanda por liquidez e um 
índice de volatilidade de mercado (VIX). Nossos resultados indicam que 
a volatilidade implícita é o maior “drive” do nível e variação das cotações 
de CDS. Cabe destacar o papel dos retornos das ações, e, em menor 
escala, de fatores contábeis referentes à lucratividade e alavancagem. 
Estes resultados são de grande relevância e interesse se aplicados 
para o monitoramento contínuo do risco de default ou de insolvência 
de uma (res)seguradora.

 Há muito poucos trabalhos empíricos na literatura que tratam sobre risco 
de default por meio de contratos CDS. Com aplicação no mercado de 
(res)seguro, não encontramos nenhum artigo na literatura. Os modelos 
utilizados para precificação do risco de default (ou de insolvência) 
podem ser simplificadamente decompostos em duas categorias: os 
estruturais e os reduzidos. A raíz dos modelos estruturais certamente é 
o trabalho de Merton (1974). Baseados no valor da firma, estes modelos 
assumem premissas em relação à equação diferencial estocástica que 
governa este valor. Supõe-se que uma empresa emite uma dívida, cuja 
maturidade é T, para financiar suas atividades. Em T, se a empresa não 
for capaz de reembolsar todos os debenturistas/credores, pode-se afirmar 
que ocorre um evento de default. Neste contexto, o default pode ocorrer 
apenas no final do prazo T e é disparado quando o valor da firma é menor 
que o valor da dívida. Para mensurar o valor da firma, basta calcular o 
valor de opções tradicionais europeias.

 Em uma abordagem mais realista e sofisticada para modelos estruturais, 
Black e Cox (1976) consideram que o default pode acontecer também 
antes da maturidade T. Neste sentido, o valor da firma é visto como um 
ativo também e os modelos utilizam a mesma matemática dos modelos 
de precificação de opções com barreiras.
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 O problema fundamental destes tipos de abordagens é que os parâmetros 
de entradas destas equações não são diretamente observáveis. Em sua 
versão mais simples, no modelo original de Merton, o valor da firma à 
vista e sua volatilidade não são observáveis. Neste ponto, os trabalhos 
costumam recorrer a aproximações para estas variáveis. Os modelos 
estruturais por vezes não produzem spreads realistas, isto depende 
da estrutura de capital da firma, conforme estudo de Eom, Hewwege e 
Huang (2002).

 Modelos reduzidos, também chamados de modelos de intensidade, 
descrevem o default por meio de um processo de salto exógeno.  
O tempo para o default é o tempo para o primeiro salto de um processo 
estocástico: o processo de Poisson. Este processo pode ter uma 
intensidade determinística ou estocástica. Para estes modelos, o default 
não é disparado por variáveis observáveis no mercado, mas possui 
um componente exógeno que é independente de toda informação 
no mercado. Algumas referências sobre modelos de intensidade são 
Bielecki e Rutkowski (2001), Duffie e Singleton (1999), Lando (1998) e 
Brigo e Alfonsi (2003, 2005). A calibragem de modelos de intensidade 
baseados em prêmios de CDS diretamente é prejudicada pela escassez 
de dados, ao menos para especificações significativas dos processos 
da taxa de default. Para um determinado número de entidades objeto, 
as séries temporais não são longas o suficiente.

 Diferentemente dos trabalhos citados acima, neste artigo, nosso objetivo 
não é a precificação de contratos CDS per se. De fato, o intuito é 
verificar se há relações entre a percepção do risco de default, explícito 
nas cotações destes contratos, com variáveis específicas e sistêmicas.  
E, caso seja observada esta relação, estimaremos qual é. Neste tipo 
de abordagem, o trabalho de Benkert (2004) propõe uma forma de 
explicar o prêmio de contratos CDS, investigando, principalmente, os 
efeitos de volatilidades históricas e implícitas na formação das cotações.  
Campbell et al (2001) e Goyal e Santa-Clara (2002) ressaltam a 
relevância de volatilidade idiossincráticas, que têm recebido pouca 
atenção em pesquisas empíricas sobre risco de default.

 Uma solução possível para o problema de mensuração que evita 
as questões específicas levantadas acima, enquanto modelamos 
o prêmio dos CDS diretamente, pode ser encontrada na análise 
de regressão aplicada, por exemplo, por Collin-Dufresne (2001) e, 
mais recentemente, por Campbell e Taksler (2002). Estes autores 
tentam identificar e medir os determinantes dos spreads corporativos. 
A vantagem destes modelos é dupla. A estrutura econômica é mantida 
a um nível que parece ser apropriado para o montante e qualidade 
dos dados disponíveis. Adicionalmente, o uso de dados em painel 
mitiga problemas específicos de dados, por exemplo, gaps nas séries 
temporais das companhias objeto.
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 Conforme Campbell e Taksler (2002), executaremos análises de regressão 
que demandam uma estrutura econômica menor que os modelos 
estruturais. Por outro lado, nossa abordagem tem raízes na teoria do valor 
da firma para modelagem do risco de default e incorpora volatilidades 
para explicar o prêmio de CDS, o que representa uma conexão com a 
lógica de Merton (1974). Um investimento em um título emitido por uma 
companhia pode ser considerado uma combinação de um título livre de 
risco e uma venda de uma opção de venda (put) sobre o valor da firma. 
Assim, um aumento na volatilidade deslocará a massa de probabilidade 
em direção às caudas da distriuição do valor da companhia. Isto aumenta 
a probabilidade de default. Em termos do portfólio replicante, este fato 
econômico é refletido por um aumento no preço da opção de venda, 
piorando a posição dos credores. Em tal cenário, o aumento da volatilidade 
é acompanhado pelo aumento dos spreads.

 Para o mercado de (res)seguros, também podemos identificar as opções 
de venda características da possibilidade de default das companhias. 
Para negócios não vida, a analogia com o trabalho de Merton (1974) é 
direta. No Brasil, para os produtos e negócios do ramo vida, Melo (2007) 
identificou estas opções. As regressões conduzidas por Campbell e 
Taksler (2002) incluem aproximações para a estrutura a termo de taxas 
de juros, liquidez e características específicas de títulos. Os regressores 
que são utilizados para examinar o risco de default consistem de índices 
financeiros, informação de rating e medidas de mercado de retorno.

 Controlando a variação na seção cross-section das firmas, utilizando 
efeitos fixos, Campbell e Taksler (2002) examinaram o poder explanatório 
das respectivas aproximações incluindo-as em diferentes combinações 
em suas regressões. A razão para aplicação do esquema básico do 
estudo conduzido pelos autores aos dados de CDS é encontrada na 
ideia teórica de que, sob condições ideais, o prêmio que o comprador 
de proteção tem que pagar em um acordo de CDS equivale ao spread 
que um título com risco oferece sobre um instrumento equivalente livre 
de risco.

 Há um número de vantagens distintas em se usar dados de CDS em 
vez de spreads de títulos de renda fixa. Não é necessário corrigir pela 
maturidade nas regressões. Os dados disponíveis impõem uma restrição 
natural a CDS com maturidades de cinco anos, que são os contratos 
mais líquidos. Todas as cotações referem-se à mesma maturidade. Além 
disso, não há preocupação com efeitos de cupons. CDS, como todos os 
swaps, são desenhados de forma a não prover fluxos de caixa no início 
do contrato. Em outros termos, lidar com cotações de CDS é comparável 
a ter uma amostra de títulos de renda fixa que são negociados ao par 
em cada dia. Tamanho da emissão é outra variável peculiar a títulos 
de renda fixa que não é aplicável a CDS. Portanto, as diferenças de 
liquidez em relação a diferentes títulos de um mesmo emissor não é 
uma questão neste artigo.

 O artigo está estruturado da seguinte forma: na seção 2, descrevemos 
a dinâmica dos contratos CDS. Na seção 3 são apresentados os dados 
utilizados no estudo. Nas seções 4 e 5, são apresentados a metodologia 
e os resultados, respectivamente. Por fim, na seção 6, o artigo é 
finalizado.
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2. Contratos  Tendo em vista ser um contrato possivelmente pouco conhecido
de CDS no mercado de seguros brasileiro, entendemos ser relevante uma 

explanação sobre as características dos CDS – credit default swaps. 
Este contrato é uma troca (swap) financeira onde o vendedor do CDS 
compensa o comprador no caso de um default em um título, emitido por 
uma empresa (ou país) objeto do contrato, ou outro evento de crédito.  
O comprador do CDS faz uma série de pagamentos (prêmio do CDS ou 
spread) ao vendedor e, em troca, recebe um pagamento em caso de default 
de um título emitido por uma empresa (ou país) objeto do contrato.

 
 Ao ocorrer o default, o comprador do CDS recebe uma compensação 

(geralmente o valor de face do título emitido pela empresa objeto do 
contrato), e o vendedor do CDS toma posse do títutlo em default. 
Entretanto, qualquer um pode comprar um CDS, mesmo companhias/
indivíduos que não tenham posse do título de crédito e quem não tem 
interesse direto no título (são chamados naked CDS). Se houver mais 
contratos de CDS do que títulos emitidos, um protocolo é iniciado: o 
pagamento recebido é substancialmente inferior ao valor de face do 
empréstimo1. O Parlamento Europeu aprovou o banimento dos naked 
CDS, desde Dezembro/2011, mas só se aplica a dívidas de nações2. 
A Figura 1 ilustra o funcionamento dos CDS.

Figura 1 – Fluxos de caixa dos contratos de credit default swap nos cenários (i) sem e (ii) com default

1  Ver Pollack, Lisa (5 de Janeiro de 2012). “Credit event auctions: Why do they exist?”. FT Alphaville. 
http://ftalphaville.ft.com/blog/2012/01/05/779501/why-do-they-exist/.
2  Ver “Euro-Parliament bans “naked” Credit Default Swaps”. EUbusiness. Nov 16, 2011. http://www.eubusiness.
com/news-eu/finance-economy-cds.dij.
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 Os credit default swaps existem desde o início dos anos 90, e seu uso 
aumentou nos anos 2000. Ao fim do ano 2007, o valor nocional dos CDS 
era de 62,2 trilhões de dólares, caindo para 26,3 trilhões no meio de 
2010 e 25,5 trilhões de dólares no início de 20123. No contexto da gestão 
de riscos, um exemplo de como dados de CDS podem ser utilizados é 
no monitoramento de como o mercado enxerga o risco através de uma 
ampla gama de entidades. Estas entidades incluem nações/países 
(tais como Brasil, EUA, Grécia etc), empresas, instituições financeiras 
e bancos. Os dados são registrados em bps (pontos base) e podem ser 
usados como indicador de um potencial risco de insolvência da entidade 
objeto, como visto pelo mercado. Os dados podem também ser utilizados 
para prover um rating de crédito implícito à frente dos ratings tradicionais 
emitidos por agências.

 
 Os contratos CDS têm sido comparados com seguro, por conta do fato 

do comprador pagar um prêmio e, em retorno, receber um montante de 
dinheiro se um evento, especificado no contrato, ocorrer. Entretanto, há 
uma série de diferenças entre um contrato de CDS e uma apólice de 
seguro, por exemplo:

• O comprador do CDS não precisa possuir o título objeto ou outra 
forma de exposição, ou seja, o comprador não precisa nem sofrer 
uma perda por conta do default.

• O vendedor não precisa ser uma entidade regulada.

• O vendedor não é requerido a manter recursos financeiros para pagar 
os compradores, embora a maioria dos negociadores de CDS esteja 
sujeita a requerimentos de capital.

• Seguradores gerem os riscos basicamente baseados na lei dos 
grandes números, enquanto negociadores de CDS gerem riscos 
fazendo hedge com outros negociadores e com transações no 
mercado de títulos de renda fixa.

• Em caso de ocorrência do evento gerador, a apólice de seguro 
provê uma indenização que cobre as perdas realmente sofridas 
pelo segurado, enquanto que o CDS provê um pagamento igual a 
todos os compradores, calculado utilizando um método acordado 
e de mercado.

• A forma comum de precificação é diferenciada. O custo de seguros 
é baseado em modelos atuariais. CDS são derivativos cujo custo é 
determinado pela utilização de modelos financeiros e por relações 
de arbitragem com outros instrumentos de mercado de crédito, de 
mesmo emissor a qual o contrato de CDS se refere.

• Para cancelar um contrato de seguros, basta o segurado parar de 
pagar prêmios. No caso de CDS, o comprador, ao sair do contrato, 
pode ter uma perda ou um lucro.

3  Ver dados no sítio eletrônico da ISDA – www.isda.org.
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3. Dados  O banco de dados inicialmente utilizado neste artigo consiste de cotações
utilizados diárias de contratos CDS denominados em dólares de nove companhias 

(res)seguradoras: ACE, AIG, AEGON, ALLIANZ, MUNICH RE, CHUBB, 
ZURICH, TRAVELERS e XL Group. Todos possuem maturidade de cinco 
anos e foram observados entre 01/01/2002 e 31/12/2011. As estatísticas 
que resumem as amostras estão na Tabela 1, assim como as séries 
temporais das cotações de cada companhia (Gráfico 1). Todos os dados 
foram conseguidos junto à Bloomberg.

Gráfico 1 – Séries temporais das cotações diárias de CDS (prazo de cinco anos) das companhias (res)
seguradoras ACE, AIG, AEGON, ALLIANZ, MUNICH RE, CHUBB, ZURICH, TRAVELERS e XL Group. 
A série mais longa (ALLIANZ) se inicia em Setembro/2001

Tabela 1 – Estatísticas de resumo de cada uma das séries de cotações de contratos CDS (prazo de 
cinco anos)

Tamanho 
amostra 

(dias)
Mínimo 1º 

quartil Mediana Média 3º 
quartil Máximo Desvio 

Padrão

ACE 2.333 15,91 42,18 67,14 70,77 95,30 297,50 37,51

AIG 2.400 8,16 21,91 46,25 265,45 301,62 3.758,99 477,48

AEGON 2.288 8,88 23,69 55,55 108,77 172,03 608,25 109,35

ALLIANZ 2.579 5,66 20,68 47,07 51,87 78,22 190,81 36,27

MUNICH Re 2.503 5,56 22,37 38,38 41,33 58,67 128,24 23,74

CHUBB 2.266 9,86 24,66 42,38 50,55 78,66 180,51 31,13

ZURICH 2.087 8,00 27,75 56,42 68,27 105,40 207,84 46,32

TRAVELERS 1.133 16,22 30,75 41,82 53,90 87,63 130,49 30,17

XL Group 2.271 16,98 44,77 78,83 158,63 171,05 1.163,65 207,33
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 As variáveis contábeis são reportadas trimestralmente. Seus sumários 
estão na Tabela 2. Três variáveis são incluídas em algumas análises de 
regressão de forma a representar em parte as condições da economia 
e para controlar a liquidez. De forma correspondente à maturidade  
dos CDS na amostra, utilizamos as taxas de juros de cinco anos dos 
títulos do tesouro norte-americano como uma aproximação do nível  
da estrutura a termo de taxa livre de risco. Como representante da inclinação 
da estrutura a termo de taxa livre de risco, escolhemos a diferença entre 
as taxas de cinco anos e de três meses dos Treasury bills.

Tabela 2 – Estatísticas de resumo de cada uma das variáveis contábeis para todas as companhias 
do banco de dados

Termo – Bloomberg Mínimo 1º 
quartil Mediana Média 3º 

quartil Máximo Desvio 
Padrão

ROA -10,40 0,56 1,03 1,27 2,24 5,57 2,05

ROE -227,58 6,10 11,57 5,89 14,86 24,59 24,97

Rec. Financeiro/Invest. -10,49 3,00 4,43 3,94 5,15 10,39 2,72

Ativo/PL 3,20 4,80 8,80 9,80 13,70 34,90 6,00

Dívida/Capital Total 8,60 19,30 23,70 32,90 38,40 94,00 21,20

Dívida/Ativo Total 0,70 3,30 5,20 8,30 7,90 60,20 9,30

Prem. Ganho Líq./
Receita Total -319,40 67,40 79,30 92,50 87,50 2.653,40 194,60

Rec. Financeira/Receita 
Total -149,20 12,00 14,50 21,20 21,70 1.017,60 60,70

Rec. Operac./Vendas 
Líq. -2.882,90 6,20 12,40 3,70 20,60 170,80 160,70

LAIR/Vendas Líq. -3.138,60 4,50 9,90 -0,10 18,20 208,50 175,00

Desp. Impostos/Vendas 
Líq. -387,50 0,90 2,50 0,70 4,00 26,90 22,60

Margem Lucro -2.274,70 3,00 7,40 -5,90 13,70 113,70 169,60

 Duffee (1998) documentou uma relação inversa entre os spreads de 
crédito de títulos de renda fixa e o nível da taxa de juros livre de risco. 
Uma explicação para este fato empírico associa baixas taxas com um 
estado de recessão da economia. Default corportativos ocorrem mais 
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frequentemente durante ciclos de baixa da economia do que durante 
fases de ascenção, e a ocorrência de uma recessão pode causar um 
declínio na qualidade de crédito que leva a um maior número de defaults 
no futuro. De acordo com esta linha de raciocínio, a compensação pelo 
risco de default aumentaria, e um sinal negativo deste coeficiente seria 
esperado. Collin-Dufresne, Goldstein e Martin (2001) argumentam 
que a inclinação da estrutura a termo provê alguma medida de 
incerteza a respeito da economia assim como uma expectativa sobre o 
comportamento futuro das taxas de curto prazo.

 Em adição às taxas de juros, uma variável é necessária para controlar 
a variação na demanda por liquidez durante o período amostral.  
Após os atentados terrositas de 11 de setembro de 2001, uma “procura 
por qualidade” foi observada nos mercados financeiros, e tentamos 
capturar este efeito, conforme Benkert (2004), incluindo a diferença entre 
as taxas de três meses dos swaps de taxas de juros em dólar e as taxas 
dos Treasury bills. Uma abertura desta diferença indica uma diminuição 
na confiança dos participantes do mercado na estabilidade do sistema 
bancário. Para esta variável, um coeficiente positivo é esperado, pois em 
tempos de estresse, quando o preço de um contrato swap padrão sobre 
taxas de títulos públicos americanos sobe, investidores vão requerer 
um preço maior para aceitar o risco de default de títulos corporativos.  
Na Gráfico 2 é apresentado o comportamento desta variável ao longo 
do tempo. Destacamos, no gráfico, o período da crise dos subprime.

Gráfico 2 – Série temporal da diferença entre as taxas dos Treasury bills de três meses e do swap de 
taxa de juros em dólar para o prazo de três meses. Tal série ilustra a procura por liquidez. Está destacado 
no gráfico o período mais agudo da crise dos subprime
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 Foram utilizadas também as classificações (ratings) emitidas por 
agências classificadoras de risco. As companhias foram classificadas 
por diferentes agências de risco. Seguindo os passos de Campbell e 
Taksler (2002), para aquelas companhias que possuíam classificação 
emitida por mais de uma agência, foi escolhida a pior nota. Variáveis 
dummy foram utilizadas para identificar as notas. A nota mínima da 
amostra foi BBB e a máxima foi AAA.

 Em relação às variáveis contábeis, utilizamos índices de lucratividade, 
alavancagem e razões sobre a produção (vendas). Inicialmente, 
utilizamos para o grupo de lucratividade: Retorno sobre o Ativo, Retorno 
sobre Patrimônio, Receitas financeiras sobre Ativos de Investimento. 
Para o grupo de alavancagem: Ativo sobre Patrimônio, Total de Dívida 
em relação ao total de Capital, Total de Dívida sobre Total de Ativo. Para 
o terceiro grupo foram considerados: Prêmio ganho líquido sobre total 
de Receitas, Receitas financeiras sobre Receitas securitárias, Lucro 
operacional sobre Receita Líquida, Lucro antes de Impostos sobre 
Receita Líquida, Despesas de Impostos sobre Receita Líquida e Margem 
de Lucro. 

 A interpretação econômica destes componentes é direta. Uma 
companhia capaz de produzir com sucesso é mais provável de pagar 
sua dívida. Quando o montante de dívida é alto, a (res)seguradora 
pode dar default, ainda que seja lucrativa. Isto motiva a inclusão de 
medidas de alavancagem, estabelecendo uma ligação com a lógica 
fundamental dos modelos de crédito estruturais. Basta lembrarmos 
que o montante em dívida representa o preço de exercício de uma 
opção de venda no portfólio replicante da dívida. Fixando as demais 
variantes, o valor da opção de venda aumenta em função do preço 
de exercício. Espera-se que o coeficiente sobre as aproximações 
a respeito de alavancagem seja positivo. Já em relação ao terceiro 
grupo de variáveis, o estabelecimento de uma relação não é tão direta. 
Afinal, há variáveis que de fato representam eficiência da companhia 
seguradora como lucro operacional sobre receita líquida, mas há outras 
que podem ter perspectiva negativa pelo mercado, como receitas 
financeiras sobre receitas securitárias. Um alto índice aqui indicaria 
sobreposição da atividade de investimento sobre o negócio principal da 
companhia que deveria ser obter lucro sobre a venda de (res)seguros.  
Embora os números contábeis nem sempre reflitam isto, esperamos 
que a informação contábil esteja bem ligada à performance econômica 
das firmas na amostra.

 Com relação à volatilidade das ações das companhias, é muito difícil sua 
separação em componente idiossincrática e sistêmica. Isto demandaria 
dados de vários índices de ações e abriria uma discussão a respeito de 
com qual benchmark os prêmios de risco das (res)seguradoras seriam 
mensurados. Embora possamos lamentar este fato, entendemos que não 
afetará em nada na investigação do impacto da volatilidade das ações 
nos spreads dos CDS, já que, neste caso, a quantia de interesse é a 
volatilidade total. A volatilidade implícita foi calculada invertendo-se os 
preços das opções de compra, das ações das companhias, negociadas 
em mercado. As opções usadas estavam no dinheiro (at-the-money).
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 É importante ressaltar que não temos interesse em discutir a utilidade 
de volatilidade implícitas como estimadoras de volatilidade futura. 
Apenas tentamos ter vantagem da informação contida na volatilidade 
implícita, o que de certa forma, nos leva a considerar a influência do 
preço das opções nos CDS. Um aumento na volatilidade implícita 
pode refletir expectativas de mercado sobre oscilações futuras. Pode 
também representar mudanças em outros aspectos, como liquidez, 
risco de modelagem, ou outros momentos (3º e/ou 4º) a respeito da 
distribuição do preço da ação. Independentemente do que causa 
mudanças na volatilidade implícita de opções, este dado pode ser útil 
para a mensuração dos spreads dos CDS.

 Entendemos que um aumento desta volatilidade representa uma má 
notícia para credores e, portanto, resulte em maiores prêmios nos 
contratos de swap de default de crédito. No modelo de Merton (1974), um 
aumento da volatilidade está associado a um aumento da probabilidade 
de default. Evidências do mercado financeiro suportam esta crença, já 
que durante épocas de tormentas financeiras, é observado um relevante 
aumento dos spreads e das volatilidades implícitas.

Gráfico 3 – Séries temporais das volatilidades implícitas das companhias (res)seguradoras ACE, AIG, 
AEGON, ALLIANZ, MUNICH RE, CHUBB, ZURICH, TRAVELERS e XL Group
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 Além das volatilidades implíticas de cada companhia, incluímos em 
nossas análises um índice de volatilidade de mercado, o VIX (Chicago 
Board Options Exchange Market Volatility Index). O VIX é uma medida 
popular de volatilidade implícita de opções do índice S&P 500. Costuma 
ser referenciado como índice de aversão ao risco, representa uma 
medida de expectativa de mercado da variabiliadade do mercado de 
ações para os próximos 30 dias. O VIX é cotado em pontos percentuais 
e traduz, de forma geral, o movimento esperado no índice S&P500 
no período de 30 dias seguintes, no qual é então anualizado. Ele é 
calculado como uma média ponderada de um leque de opções sobre 
o índice S&P500. Atualmente, há instrumentos financeiros negociados 
cujo “ativo objeto” é o VIX. Na Gráfico 4, mostramos o comportamento 
desta variável entre Jan/2000 e Dez/2011.

Gráfico 4 – Série temporal do VIX entre as datas 03/01/2000 e 31/12/2011

4. Metodologia Nesta seção, reportamos à metodologia para as análises de regressão. 
Primeiramente, tendo em vista o grande número de variáveis contábeis, 
executamos uma análise de fatores4, colhendo os três primeiros que 
explicaram 70% da variância total. Os três primeiros fatores possuem as 
cargas descritas na Tabela 3. As cargas cujos módulos eram inferiores 
a 0,40 foram omitidas.

4  A rotação usada foi Varimax.
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Tabela 3 – Cargas dos três primeiros fatores resultantes da análise fatorial executada nas variáveis 
contábeis/financeiras

Fator 1 Fator 2 Fator 3

ROA -0,40

ROE 

Rec. Financeiro/Invest.

Ativo/PL 0,65

Dívida/Capital Total 0,99

Dívida/Ativo Total 0,89

Prem. Ganho Líq./Receita Total -0,49 0,86

Rec. Financeira/Receita Total 0,99

Rec. Operac./Vendas Líq. 0,98

LAIR/Vendas Líq. 0,98

Desp. Impostos/Vendas Líq. 0,94

Margem Lucro 0,84

 Com base nos resultados desta análise fatorial, podemos interpretar 
os fatores como sendo (1) Índice de Lucratividade; (2) Alavancagem e  
(3) Índice sobre Receita. A identificação deste último fator não é tão 
clara quanto a dos demais. Reunidos todos os regressores, passamos 
às análises de regressão. Trabalhamos com dois cenários. No primeiro, 
o objetivo é explicar o nível de CDS com o uso dos regressores, ou 
seja, a variável dependente foi a própria cotação de CDS. No segundo 
cenário, a variável resposta foi a variação na cotação do CDS. Por conta 
disto, aplicamos a primeira diferença em alguns regressores também. 
Neste cenário, o interesse reside na explicação da variação (positiva ou 
negativa) na percepção de risco de crédito do mercado.

1º cenário: V.a. resposta → cotações de CDS

 O modelo mais completo neste cenário pode ser denotado por:

 

   (1)
 

onde:

•  – cotações dos CDS da firma i no tempo t, em seu estado 
original (em pontos base).

•  – fator j ( j = 1, 2, 3) resultante da análise fatorial referente à 
companhia i no tempo t.
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•  – dummy referente à classificação de risco AA da firma i no 
tempo t.

•  – dummy referente à classificação de risco A da firma i no 
tempo t.

•  – dummy referente à classificação de risco BBB da firma 
i no tempo t.

•  – valor da ação da companhia i no tempo t.

•  – volatilidade implícita (em %) da companhia i no tempo t.

•	 VIXt – índíce de volatilidade no tempo t.

•	 Liqt – demanda por liquidez (diferença entre a taxa do swap de Libor 3 
meses e a taxa dos T-bills de 3 meses, ambas em %) no tempo t.

•	 Nivelt – proxy para o nível da estrutura a termo de taxa de juros (em 
%) em dólar no tempo t.

•	 Inclt –proxy para a inclinação da estrutura a termo de taxa de juros 
(em %) no tempo t.

•  – erro.

 Os demais modelos executados são variações do modelo completo 
descrito acima. Alguns testes de robustez serão executados, dentre 
estes utilizaremos variáveis dummies referentes ao período de tempo 
(tipo trimestre/ano) – timedummyt e também referentes às companhias 
firmdummy i.

2º cenário: V.a. resposta → primeira diferença das cotações de CDS

 O modelo mais completo neste cenário pode ser denotado por:

 
   (2)
  

onde  é o erro. Aqui cabe destacar que  representa a variável 
indicadora de piora de rating, assumindo os seguintes valores: 

• 1 – para piora da classificação em relação à anterior para firma i;
• 0 – inalteração; e
• -1 – melhora da classificação em relação à anterior para firma i.

 Alguns testes de robustez serão executados, dentre estes utilizaremos 
variáveis dummies referentes ao período de tempo (tipo trimestre/ano) 
– timedummyt.  foi calculado aplicando-se a primeira diferença 
no log das cotações originais, em base centesimal, somada de uma 
unidade. O mesmo procedimento foi usado para a volatilidade implícita 
e para o VIX.  são os retornos das ações na base logarítimica. 
Para as demais variáveis foi aplicada apenas a primeira diferença.
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5. Resultados Os resultados dos modelos de regressão estão dipostos nas Tabelas 
4 e 5 abaixo. No modelo completo M0*, incluímos as variáveis dummy 
referentes às companhias e aos períodos. Em relação às variáveis 
que denotam as companhias, apenas AIG (224,13, p-valor = 0%) foi 
significativa. Os trimestres 04/2010 e 02/2011 foram significativos com 
p-valores iguais a 0,2% e 0,3%, respectivamente.

Tabela 4 – Resultados, estimativa e (p-valor), dos modelos de regressão considerando a estrutura 
(e suas variações) disposta na equação (1)

M0* M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6

Intercepto -271,08
(86,2%)

-70,26
(32,8%)

-5,27
(93,9%)

215,51
(0,1%)

130,48
(0,1%)

-131,18
(13,5%)

-51,15
(46,4%)

148,64
(0,0%)

Lucratividade -13,57
(0,9%)

-20,57
(0,0%)

-62,04
(0,0%)

-22,13
(0,0%)

Alavancagem 11,16
(40,4%)

23,93
(4,4%)

49,45
(0,0%)

7,43
(19,0%)

Receita 3,03
(52,4%)

4,48
(41,3%)

14,30
(7,9%)

3,34
(54,3%)

Rating AA 16,76
(62,7%)

74,33
(3,5%)

9,14
(85,7%)

10,36
(81,6%)

Rating A 91,91
(4,4%)

136,40
(0,3%)

63,42
(18,3%)

85,45
(4,5%)

Rating BBB 94,76
(8,1%)

183,20
(0,0%)

183,44
(0,0%)

207,61
(0,0%)

Ações* _
_

_
_

_
_

Vol. Imp. 7,43
(0,0%)

7,02
(0,0%)

7,31
(0,0%)

6,85
(0,0%)

VIX -13,23
(71,2%)

-5,42
(0,0%)

5,60
(0,0%)

4,34
(0,3%)

-6,79
(0,0%)

6,87
(0,0%)

5,54
(0,0%)

-6,47
(0,0%)

Liquidez 789,25
(55,6%)

-13,77
(30,0%)

43,88
(5,3%)

53,14
(0,9%)

-7,80
(55,6%)

47,75
(3,1%)

40,53
(3,8%)

-6,53
(61,7%)

Nível 198,04
(53,4%)

-40,68
(0,0%)

-18,97
(12,8%)

-3,38
(76,7%)

-38,55
(0,0%)

-9,40
(44,0%)

-23,26
(3,3%)

-41,03
(0,0%)

Inclinação -373,31
(60,9%)

-10,53
(17,5%)

15,86
(23,8%)

3,85
(74,9%)

-12,91
(10,1%)

14,85
(25,5%)

2,14
(85,3%)

-14,47
(6,2%)

R2 86,4% 76,6% 19,4% 38,6% 73,0% 26,9% 43,8% 74,3%

SER 78,65 95,60 173,00 153,20 100,30 165,50 145,8 98,39

* Tendo em vista tratarem-se de vários regressores, omitimos os resultados na Tabela. Entretanto, há 
indicação se elas foram incluídas na regressão e seus resultados estão comentados no texto.
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 A variável Equity se mostrou significativa (p-valor = 0,2%) e com valor 
de coeficiente estimado positivo (3,16). Os valores das ações não 
foram significativos de forma geral. Suas interações com as variáveis 
dummies indicativas das companhias mostraram-se significativas paras 
as companhias ACE, AIG, CHUBB e ZURICH. Todos os coeficientes 
estimados foram negativos e superiores, em módulo, ao coeficiente de 
Equity, indicando que, para estas (res)seguradoras, quanto maior o valor 
da ação, menor a cotação do CDS.

 O modelo M0 é igual ao modelo M0*, à exceção da retirada das variáveis 
dummy. Os fatores de lucratividade e alavancagem possuem sinal 
negativo e positivo, respectivamente, corroborando com a expectativa 
inicial. As dummies referentes ao ratings possuem sinais positivos e 
relação conforme esperado: quanto pior o rating, maior o nível da cotação 
de CDS. Estas variáveis foram significativas apenas para o modelo M0. 
A volatilidade implítica é fortemente significativa em todos os modelos 
que participa. Seus coeficientes estimados estão conforme o esperado: 
todos com sinal positivo.

 O VIX, na presença da volatilidade implícita de cada companhia, possui 
sinal negativo. A variável que representa a demanda por liquidez 
não foi significativa em nenhum modelo, assim como a inclinação da 
Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ). O nível da ETTJ foi, em 
geral, significativo com sinal negativo. Este resultado está de acordo 
com Duffee (1998). 

 Observa-se também o relevante aumento no R2 quando a variável 
volatilidade implícita é incluída no modelo. O aumento no R2 comparado 
às especificações que não usam informação sobre a volatilidade é  
de aproximadamente 30 a 35 pontos percentuais. Os resultados 
expressam a influência substancial no prêmio de CDS. Para que se 
tenha uma ideia do efeito quantitativo da volatilidade, podemos tomar o 
exemplo do modelo M3. Um aumento na volatilidade implícita de 1 ponto 
percentual levará a um aumento no prêmio estimado de CDS da ordem 
de 7,31 pontos base. Nos outros modelos, a variação também seria da 
ordem de 7 pontos base, o que é também bastante significativo.

 Com relação aos fatores contábeis, podemos observar que o fator 
“Lucratividade” foi significativo e com coeficiente estimado negativo.  
O fator Alavancagem foi significativo no modelo M5 e também apresentou 
resultado esperado (coeficiente positivo). O fator referente à receita não 
foi significativo.
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Tabela 5 – Resultados, estimativa e (p-valor), dos modelos de regressão considerando a estrutura 
(e suas variações) disposta na equação (2)

M0* M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6

Intercepto -0,30
(39,6%)

0,03
(0,3%)

0,03
(6,6%)

0,02
(5,6%)

0,04
(0,4%)

0,03
(12,3%)

0,03
(3,3%)

0,03
(0,2%)

∆Lucratividade -0,08
(0,0%)

-0,08
(0,0%)

-0,11
(0,0%)

-0,07
(0,0%)

∆Alavancagem 0,10
(2,3%)

0,09
(2,5%)

0,15
(0,5%)

0,13
(0,4%)

∆Receita 0,02
(2,0%)

0,02
(0,2%)

0,03
(0,2%)

0,02
(0,9%)

∆Rating 0,02
(74,9%)

-0,01
(89,6%)

0,30
(0,0%)

0,14
(2,5%)

Retorno Ações -0,49
(0,0%)

-0,53
(0,0%)

-0,84
(0,0%)

∆Vol. Imp. 0,01
(0,0%)

0,01
(0,0%)

0,01
(0,0%)

0,01
(0,0%)

∆VIX 0,16
(51,0%)

0,00
(99,5%)

0,01
(0,0%)

0,01
(0,2%)

-0,01
(3,4%)

0,01
(0,0%)

0,01
(0,0%)

-0,01
(51,6%)

∆Liquidez 0,57
(46,4%)

-0,02
(46,2%)

-0,05
(27,9%)

-0,06
(10,1%)

-0,01
(84,7%)

-0,06
(22,9%)

-0,03
(46,2%)

-0,01
(88,3%)

∆Nível 1,09
(46,4%)

-0,10
(0,0%)

-0,16
(0,0%)

-0,09
(0,5%)

-0,11
(0,0%)

-0,15
(0,0%)

-0,17
(0,0%)

-0,13
(0,0%)

∆Inclinação 0,42
(57,8%)

0,08
(0,2%)

0.15
(0,0%)

0,10
(0,2%)

0,12
(0,0%)

0,13
(0,1%)

0,10
(0,3%)

0,10
(0,0%)

R2 79,5% 72,5% 19,3% 50,6% 55,4% 23,1% 51,0% 64,3%

RSE 0,160 0.171 0.291 0,228 0,216 0.285 0,228 0,195

 Na tabela 5, os modelos referem-se à variação da cotação de CDS. 
Apenas para fins de teste, no modelo completo M0*, incluímos as 
variáveis dummy referentes às companhias e aos períodos. Nenhuma 
delas foi significativa. O modelo M0 é igual ao modelo M0*, à exceção da 
retirada das variáveis dummy. Como ponto de observação, verifica-se que 
a retirada das variáveis dummy torna ∆Inclinação e ∆Nível significativas. 
A variação na volatilidade implícita é significativa e sua inclusão nos 
modelos torna a variação do VIX não significativa.
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 Assim como nos modelos utilizados com as séries integradas, a variação 
da demanda por Liquidez não foi significativa em nenhum dos casos.  
A variação do nível da Estrutura a Termo de Taxa de Juros é, em geral, 
significativa e com sinal negativo, conforme esperado. Também foi 
esperado o comportamento da variação da inclinação (sinal positivo). 
O retorno das ações foi sempre significativo e com sinal negativo, 
indicando uma íntima relação entre o mercado acionário e do CDS. 
Retornos positivos são acompanhados de baixas nas cotações de 
CDS. A piora no rating (o downgrade) também é indicativo de aumento 
na cotação dos CDS.

 Os fatores contábeis são significativos e possuem sinais esperados: 
lucratividade com sinal negativo e alavancagem com sinal positivo.  
O fator de receita também possui um sinal positivo significativo.  
Como pode ser visto na Tabela 3, este fator possui um forte componente 
de índice de receita financeira. Possivelmente, o mercado pode não 
considerar saudável uma companhia de seguros com índice de receita 
financeira muito forte, afinal indicaria que uma relevante parcela da 
receita estaria sendo dominada pelos investimentos financeiros e não 
pelo negócio principal da companhia, que é vender seguros.

 Baseados em dados trimestrais, podemos ver que, sob o ponto de 
vista sistêmico, as mudanças na estrutura a termo de taxa de juros 
desempenham papel importante nas mudanças no risco de crédito 
das (res)seguradoras. Outro ponto muito significativo foi o papel 
da volatilidade implícita na mensuração do risco de default destas 
companhias. Aliás, outros trabalhos têm sido desenvolvidos para analisar 
exatamente esta relação por meio de modelos econométricos (ver Melo 
e Mendes, 2012). Dentro deste conjunto de variáveis idiossincráticas, 
podemos destacar também alguns fatores contábeis, além dos retornos 
das ações. O ganho no R2 foi bastante relevante com a inclusão dos 
retornos, além do uso da volatilidade implícita.

6. Considerações CDS são comumente utilizados como indicadores da percepção do 
finais mercado a respeito da capacidade de uma entidade objeto específica 

de cumprir com suas obrigações. Devido a isto, estes instrumentos 
possuem um enorme potencial para monitorar a saúde financeira 
destas entidades. Neste artigo, investigamos os efeitos de um número 
de varíaveis (tanto idiossincráticas quanto sistêmicas) nos prêmios 
de swaps de crédito (credit default swap – CDS) de seguradores e 
resseguradores. 

 Entre as variáveis idiossincráticas, utilizamos volatilidades implícitas, 
retornos de ações, índices contábeis e financeiros. Algumas variáveis 
relacionadas ao comportamento sistêmico foram consideradas na 
análise, por exemplo taxas de juros (livre de risco), índice de volatilidade 
de mercado e um fator para controlar a demanda por liquidez.  
Os resultados são de grande interesse em diferentes aplicações, tais 
como avaliação do risco de contraparte presente em contratos de (res)
seguro, para fins de supervisão de solvência, tanto micro quanto macro 
prudencial.
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 Nossos resultados indicam que a volatilidade implícita é o maior “drive” 
do nível e variação das cotações de CDS. Cabe destacar o papel dos 
retornos das ações, e, em menor escala, de fatores contábeis referentes 
à lucratividade e alavancagem. Estes resultados são de grande 
relevância e interesse se aplicados para o monitoramento contínuo 
do risco de default em uma abordagem de supervisão baseada em 
riscos. Os resultados referentes às variáveis sistêmicas foram conforme 
esperado inicialmente e podem ser utilizadas, em conjunto com outras 
ferramentas, para uma opinião a respeito do risco de default percebido 
para o mercado de seguros como um todo.
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