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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo analisar se emissões públicas de debêntures 

realizadas por companhias brasileiras de capital aberto implicam em retornos 

extraordinários nas ações das respectivas emissoras no dia do registro da emissão.  

Para esta finalidade foi utilizada a técnica de estudo de evento (Event Study) 

considerando uma amostra de 255 emissões de debêntures realizadas no mercado 

brasileiro, no período de 1995 a agosto de 2012. Os testes não encontraram 

subsídios estatísticos para rejeitar a hipótese nula e afirmar que os retornos das 

ações respondem extraordinariamente na data do evento. 

Posteriormente, o estudo também avaliou variáveis ligadas às emissões e às 

emissoras que poderiam ser consideradas determinantes nos retornos 

extraordinários, utilizando dados em cross-section.  

Dentre as variáveis que se apresentaram como significativas, destacam-se a 

classificação de agência de rating, a existência de cláusula de conversibilidade em 

ações e, em menor medida, o porte da emissora.  
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ABSTRACT 

 

The primary objective of this study is to examine whether public issuances of 

debentures held by publicly traded Brazilian companies may generate stocks’ 

abnormal returns considering the registration date of the issue.  

For this purpose the Event Study technique was taken in place, considering a 

sample of 255 debentures issuances held in Brazil, from 1995 to August 2012 .This 

paper found no statistical evidences to reject the null hypothesis and state whether 

stock returns respond abnormally in the event. 

Subsequently, this study also evaluated which variables related to the 

issuances and issuers may be significant in determining the abnormal returns, using 

the Cross-Sectional Study.  

Among the variables considered significant were issuances that presented 

rating valuation, convertibility clause into issuer’s stocks and, to a lesser extent, the 

size of the issuer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Caracterização do Problema 

A literatura concernente ao tema de estrutura de capital, desde Modigliani e 

Miller (1958) concentra os estudos sobre a discussão primeiramente se a forma 

como a companhia financia suas atividades afeta o seu valor. Com a evolução das 

teorias de estrutura de capital, principalmente Trade-off Estático e Pecking Order, 

Myers (1984), os administradores encontraram embasamento teórico para a atenção 

que dedicavam ao passivo das companhias, uma vez que a política de 

endividamento faz parte do processo de gestão corporativa. 

Em meio a este contexto, novos questionamentos surgem sobre as formas 

mais eficientes de financiar as atividades das companhias maximizando o valor para 

os acionistas.  

Dentre estes questionamentos, Smith (1986) observou que, entre 1980 e 

1984, as ações das companhias norte-americanas que realizaram emissões de 

novas ações tiveram retornos considerados extraordinários significativamente 

negativos nas datas de emissão. Paralelamente, as companhias da mesma região, 

no mesmo intervalo de tempo, que realizaram emissões de títulos de divida não 

apresentaram retornos extraordinários com significância estatística clara.  

Outros autores utilizaram o mesmo foco para ampliar a pesquisa, partindo do 

questionamento comum, a saber, como o mercado acionário reage às emissões de 

novas ações e novas dividas realizaras pelas companhias.  

Mais especificamente concentrando atenção nas emissões de novas dívidas 

sobre o valor das companhias, as pesquisas variaram por região, períodos e 

métodos sendo valido citar os trabalhos realizados por Dann e Mikkelson (1984) e 

Eckbo (1986) nos Estados Unidos, Kang e Stulz (1996) no mercado Japonês como 

os mais citados pelas pesquisas relacionadas, os quais realizam estudos de eventos 

para determinar a existência de retornos extraordinários nas ações de companhias 

emissoras de bonds conversíveis no mercado internacional. 
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No Brasil, as principais referências são Sanvicente (2001) e Santos, Lustosa e 

Ferreto. Sanvicente considera como amostra de seu estudo 60 emissões de 

debêntures, tanto conversíveis quanto não conversíveis realizadas por companhias 

de capital aberto do mercado brasileiro entre 1997 e 2001. Os demais autores 

levaram em conta em sua pesquisa 39 eventos, separados em emissões de 

debêntures e contratação de outros financiamentos de longo prazo, realizados por 

companhias do mercado brasileiro entre 1995 e 2005. Ambos os autores não 

encontraram evidencias estatísticas fortes para afirmar que a emissão de 

debêntures no mercado brasileiro esta associada a retornos extraordinários 

diferentes de zero. 

 

1.2. Hipótese de Estudo 

As duas hipóteses básicas testadas neste estudo são: 

1) As emissões de debêntures realizadas no Brasil geram retornos 

extraordinários diferentes de zero nas ações das companhias emissoras nos 

eventos determinados; e 

2) As variáveis propostas pela análise cross-section são significativas na 

determinação dos retornos extraordinários das ações nos eventos 

determinados. As variáveis selecionadas para este estudo foram: 

a) Classificação de agência de rating na emissão; 

b) Emissão sob Instrução Normativa CVM n° 476 ou n° 400; 

c) Emissão oferecer ao debenturista qualquer garantia; 

d) Debênture possuir cláusula de conversibilidade; 

e) Nacionalidade do banco coordenador líder da oferta; 

f) Prazo final da emissão; 

g) Setor de atuação da companhia emissora; 

h) Tamanho do ativo da companhia emissora; 



13 
 

  

i) Endividamento prévio da emissora (medido primeiramente como a relação 

entre Passivo Total e Patrimônio Líquido da Emissora, quanto também 

uma segunda interpretação como Dívida Líquida sobre EBITDA de 12 

Meses). 

 

1.3. Objetivos da Pesquisa 

O trabalho possui dois objetivos principais. O primeiro é analisar se emissões de 

debêntures realizadas por companhias de capital aberto geram retornos 

extraordinários nas cotações de suas ações nos períodos abaixo: 

a) Janela 1: Retorno extraordinário (Abnormal Return - AR) na data do registro 

de emissão da debênture - AR [0] 

b) Janela 2: Retorno extraordinário acumulado (Cumulative Abnormal Return - 

CAR) na data do registro de emissão da debênture mais o dia subseqüente - 

CAR [0,+1]. 

O segundo objetivo é realizar estudo em cross-section para avaliar se as 

variáveis listadas abaixo têm capacidade de explicar os retornos extraordinários 

determinados nas janelas acima.  

 

1.4. Relevância  

O presente estudo busca contribuir com a literatura existente nos seguintes 

aspectos: 

a) Atualização da base de dados: As principais referências nacionais sobre o 

tema, Sanvicente (2001) e Santos, Lustosa e Ferreto (2005), contaram com 

base de dados entre 1997-2001 e 1995-2005, respectivamente. Logo, o 

presente estudo renova as pesquisas com a base de dados ampliada entre 

1995-2012. 

b) Ampliação do numero de eventos analisados: Com a atualização da base de 

dados, conseqüentemente o numero de eventos analisados foi ampliado. Os 
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estudos de Sanvicente (2001) e Santos et al. (2005), possuíam a sua 

disposição 60 e 39 eventos, respectivamente, ao passo que esta pesquisa se 

baseia em 255 eventos. 

c) Desenvolvimento da legislação brasileira: Publicação da Instrução Normativa 

CVM n° 476 de 2009 - Comissão de Valores Mobiliários simplificou a forma de 

distribuição de títulos, fornecendo formas alternativas de captação para as 

companhias do mercado. Este efeito para debêntures foi considerado no 

escopo deste estudo. 

  

1.5. Estrutura do Trabalho 

A dissertação foi estruturada em seis capítulos, divididos da seguinte forma: 

a) Capítulo 1: Introdução do tema, identificação do problema, objetivos de 

pesquisa, relevância acadêmica e de mercado do tema, delimitação do 

estudo e estrutura do trabalho. 

b) Capítulo 2: Abordagem sobre o desenvolvimento histórico do mercado de 

capitais brasileiro, concentrando maior foco sobre o desenvolvimento do 

mercado privado de renda fixa e do principal instrumento de captação 

utilizado pelas companhias nacionais, as debêntures e, a partir de 2009, as 

debêntures distribuídas com esforços restritos. 

c) Capítulo 3: Revisão da literatura que estuda teorias de estrutura de capital, 

assim como outros trabalhos acadêmicos, tanto internacionais quanto 

nacionais, que buscaram empiricamente avaliar a existência de retornos 

extraordinários gerados por emissões de dívidas, tomando como base 

diferentes tipos de amostras (variando período, região, setores, entre outros). 

d) Capítulo 4: Descrição da base de dados, de sua fonte de origem e dos 

critérios de seleção para alcançar a amostra que embasa esta dissertação. 

e) Capítulo 5: Descrição da metodologia do estudo de eventos e cross-section, 

utilizados para determinar a existência de retornos extraordinários e as 

variáveis que poderiam influenciar sua determinação. 
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f) Capítulo 6: Resultados consolidados dos estudos de eventos e cross-section. 

g) Capítulo 7: Conclusão e recomendações de pesquisas futuras. 
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2. MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO 

 

O cenário atual do mercado de capitais brasileiro mostra um nível de evolução 

sem precedentes quando comparado com seu subdesenvolvido passado. Os 

volumes emitidos e em circulação nos últimos anos, tanto no mercado de renda 

variável quanto de renda fixa, mostram que houve uma mudança estrutural na forma 

que as companhias nacionais financiam suas atividades. 

 

Gráfico 1: Mercado de Capitais e Proporção de Renda Fixa Privada (1995-2012) 

 

Fonte: Anbima - www.debentures.com.br 

 

As alternativas de financiamento do mercado de capitais somente 

encontraram relativa evolução no Brasil nos períodos mais recentes, principalmente 

a partir de 2005, como pode ser observado no Gráfico 1.  

Estas alternativas precisavam se tornar viáveis do ponto de vista de captação 

para as companhias tomadoras quanto do ponto de vista de aplicação dos 

investidores, considerando diversas óticas como embasamento legal, formalização 

de garantias, processos de execução judiciais, fiscalização e especificação de 

produtos. 
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Em panorama histórico, até a década de 70, os grandes grupos empresariais 

nacionais contavam com formas bilaterais para financiar suas atividades. Estruturas 

familiares fortemente capitalizadas, aliadas a geração própria de caixa, 

acompanhadas do acesso a programas de financiamento governamentais eram 

suficientes para sanar investimentos, capital giro e outras necessidades.  

Em conjunto com as fontes de financiamento do Poder Público Federal, os 

grupos empresariais nacionais passaram por momento histórico de proteção de 

mercado propício para seu crescimento, uma vez que os grupos internacionais não 

consideravam o Brasil como mercado consumidor estratégico, desfavorecendo a 

concorrência naquele momento. 

A partir de 1974, implementação do II Plano Nacional de Desenvolvimento, 

Lessa (1977), até a crise da dívida culminada pelo ajuste externo de 1982, Batista 

Jr. (1983), as companhias privadas do país não encontravam formas de rentabilizar 

seu capital na atividade econômica real, frente aos altos níveis de inflação e juros 

vigentes, tendo assim estímulos para retirar capital da esfera produtiva e alocá-lo na 

esfera financeira, rendendo os ganhos de arbitragem gerados pelo fenômeno 

conhecido como “Ciranda Financeira”. Dentro do contexto de baixo crescimento 

econômico, desvalorizações cambiais, inflação incipiente e curto horizonte de 

investimento, as companhias privadas decidiam alocar recursos em títulos da dívida 

pública, os quais pagavam altas taxas de juros nominais e, adicionalmente, 

forneciam proteção contra a inflação.  

O racional de governança corporativa, apesar de incipiente neste contexto, 

explica por quais razões os grupos nacionais não optaram por acessar o mercado de 

capitais. Em uma situação onde a companhia foge de sua atividade produtiva 

original para se manter no mercado de títulos públicos, contar com uma estrutura de 

capital fechado propicia aos administradores um raio de ação mais ágil, sem a 

necessidade de consultar conselhos de administração, votos de acionistas ordinários 

e a conseqüente prestação de contas.  

A década de 70, também foi marcada pela criação do Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia - SELIC - iniciativa conjunta entre ANDIMA e o Banco Central 

Brasileiro para simplificar e promover maior segurança na liquidação das operações 

com estes mesmos títulos de dívida pública.  



18 
 

  

Após seqüenciais planos de ajuste econômico, uma mudança no cenário 

internacional fez com que os países emergentes conseguissem estabilizar suas 

economias.  

Na década de 90, as nações que uniam esforços para a formação do 

Euromercado, Eichengreen (2000), alinhando metas de taxas de juros e faixas de 

inflação, gerou implicou em baixo crescimento de seus produtos internos e redução 

das atividades econômicas.  

Em paralelo, o Japão apresentava estagnação, gerado pelo Acordo de Plaza - 

firmado em 1985 - Medeiros (1997). Com o objetivo de retomar o nível de atividade 

econômica deste país, através da ampliação do consumo e investimento, a política 

adotada foi a redução dos juros básicos. 

Sob o cenário exibido pelos países centrais no início da década de 90, os 

fluxos de capital internacional passavam a analisar novas nações para alocar 

investimentos. Assim, ao passo que as taxas de juros e a atividade econômica nos 

países do centro foram reduzidas, os países periféricos apresentavam-se ao 

restante do mundo com taxas de juros elevadas, claramente com seus inerentes 

riscos.  

Os países emergentes possuíam histórico de insegurança, altas taxas de 

inflação, desconfiança atrelada a qualquer novo mercado e instabilidade política, 

como no caso do Brasil onde ocorria o impeachment do Presidente eleito Fernando 

Collor de Mello. Apesar de tais aspectos negativos, os rendimentos reais eram 

atrativos e as opções alternativas escassas.   

A partir do momento em que o investimento internacional direcionou parte dos 

fluxos de capital à periferia, os países subdesenvolvidos passaram a dispor da 

capacidade de arbitrar a taxa de cambio e efetuar medidas econômicas que se 

apresentaram exitosas no que se propuseram, como controlar a inflação acelerada.  

No caso do Brasil, o arbitramento do câmbio, aliado à abertura econômica, 

possibilitou a entrada de produtos importados com preços competitivos. Desta 

forma, os produtores nacionais se depararam com concorrência direta de importados 

que, além da maior qualidade do que os nacionais, não eram afetados pela inflação 

do mercado interno e nem tinham variação de preço devido à âncora cambial. 
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Apesar dos demais efeitos colaterais de tais medidas (como baixo 

crescimento econômico, falência de indústrias nacionais e aumento no nível de 

desemprego) a economia brasileira encontrou formas de manter a estabilidade.  

Aliando medidas para estabilização da economia, contenção da inflação, altas 

taxas de juros e desregulamentação à entrada e saída de fluxos internacionais de 

capital no país, assim como a necessidade de modernização financeira das 

companhias nacionais, surgiu ambiente necessário ao desenvolvimento do mercado 

de capitais brasileiro, assim como em demais mercados emergentes.  

 

2.1. Mercado Privado de Renda Fixa  

Dentre as alternativas que o mercado de capitais apresenta às companhias 

para financiar suas atividades, as debêntures são historicamente mais utilizadas, 

como pode ser observado no Gráfico 2.  

 

Gráfico 2: Emissões Mercado Privado de Renda Fixa e Debêntures (1995-2012) 

 

Fonte: Anbima - www.debentures.com.br 

 

Debênture é um valor mobiliário que representa fração ideal de empréstimo 

contratado entre devedores (companhias emissoras) e credores (investidores ou 

debenturistas) os quais são representados pelo agente fiduciário. A Comissão de 
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Valores Mobiliários somente aprova como emissores as sociedades anônimas, 

mesmo que de capital fechado. Paralelamente, os investidores que podem atuar 

como credor destes papéis podem variar entre fundos de pensão, bancos, gestoras 

de fundos privados até pessoas físicas. 

Mesmo com o desenvolvimento de novos instrumentos de captação e 

securitização de recebíveis, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), do 

Agronegócio (CRA) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), as 

debêntures historicamente permanecem como a alternativa mais utilizada pelas 

companhias, dado o volume histórico de emissões, para sanar suas necessidades 

de financiamento.  

Apesar desta alternativa de captação representar a maior proporção dos 

volumes emitidos no mercado privado de renda fixa historicamente, em 

determinados períodos alguns fatores fizeram com que as emissões de debêntures 

diminuíssem. Como exemplo, os anos iniciais da crise financeira internacional 

culminada pela quebra do banco americano Lehman Brothers - 2008 e 2009 - 

apresentaram níveis de captação através de debêntures relativamente inferiores em 

comparação aos anos anteriores, ao passo que as captações através de Notas 

Promissórias foram expandidas. Este fato pode ter relação com as características de 

prazos de vencimento médio de ambos os instrumentos.  

Segundo a Instrução Normativa CVM n° 134 de 1990, companhias de capital 

fechado podem emitir Notas Promissórias com prazo mínimo de 30 dias, e máximo 

de 180 dias, ao passo que as companhias de capital aberto podem alcançar até 360 

dias. As debêntures não possuem prazo máximo estipulado por legislação, contudo 

são historicamente utilizadas como financiamento de prazos longos como pode ser 

visto no Gráfico 3:  
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Gráfico 3: Prazo Final Médio de Debêntures (1995-2012) 

 

Fonte: Anbima - www.debentures.com.br 

 

Nos anos iniciais desta mencionada crise financeira internacional, as 

companhias brasileiras que possuíam necessidades imediatas de financiamento - 

por vencimentos de dívidas ou outra razão - terem encontrado dificuldade para se 

refinanciar. As companhias podem ter optado por financiamentos de curto prazo 

(Notas Promissórias), buscando se submeterem por menor tempo a spreads 

maiores - inerentes ao momento de incerteza.  
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Gráfico 4: Taxa SELIC Meta (2000 - 2012) 

 

Fonte: Banco Central do Brasil - www.bcb.gov.br  

 

Portanto, mesmo levando em consideração os vales de menores volumes 

emitidos em debêntures no mercado brasileiro nos períodos mencionados, é 

possível afirmar que sua representatividade como alternativa de financiamento tenha 

sempre sido relevante no mercado recente de capitais brasileiro. 

 

2.2. Processos de Emissão de Debêntures 

O processo de emissão de debêntures pode ser dividido em dois formatos, 

emissões públicas e privadas.  

As emissões com caráter privado são casos peculiares, onde em grande parte 

dos casos os envolvidos, como credores e devedores, são a companhia emissora e 

seu próprio acionista, ou ainda outra pessoa vinculada à companhia ou à oferta. 

Nesta situação específica não há esforço de distribuição do papel no mercado de 

capitais, sendo um contrato de empréstimo fechado.  

As emissões públicas de debêntures, por sua vez, são aquelas que possuem 

objetivo claro de serem ofertadas ao público investidor no mercado de capitais. Ou 

seja, torna-se um instrumento de intermediação, levando os recursos disponíveis 
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dos credores, que têm interesse pelo risco e remuneração oferecidos, para o caixa 

da companhia devedora/emissora do papel. 

A Comissão de Valores Mobiliários regulamentou, principalmente através da 

Instrução Normativa n° 400 de 2003, o procedimento a que devem ser submetidas 

às emissões públicas de debêntures, tendo sempre como objetivo principal a 

transparência e completude de informações, resultando em segurança aos 

investidores, sejam estes pequenos ou de grande porte. 

Sumariamente, a companhia emissora deve, através do banco coordenador, 

fornecer à CVM o conjunto de documentação para registro da oferta, incluindo o 

Registro de Companhia Aberta, os Atos Societários (Atas de Assembléias Gerais) 

assinados por representantes legais aprovando a tomada de recursos através do 

determinado valor mobiliário, as características principais da oferta, como prazo e 

volume objetivado.  

Após protocolar o pedido de análise da oferta na CVM e terem a aprovação, 

os bancos coordenadores da oferta podem efetivamente começar os trabalhos de 

apresentação e distribuição dos papéis aos potenciais investidores - road show - 

inclusive publicando o Anúncio de Início de Distribuição em meios de comunicação 

como jornais de grande circulação.  

Os investidores que tiverem interesse irão se manifestar em adquirir, em 

determinada data, certa quantidade de debêntures, podendo inclusive discriminar o 

preço mínimo a que aceitariam entrar na oferta.  

Nesta referida data - definida como book building - os bancos coordenadores 

recolhem as propostas em que os investidores formalizam suas ordens de compra, 

compondo um livro com a alocação final de quantidades e taxas de remuneração. 

Por fim, na data de liquidação, os recursos são transferidos através das 

câmaras de compensação (CETIP ou BovespaFix) das contas dos Investidores para 

os emissores, criando assim um ativo financeiro com seu código de identificação 

internacional (International Security Identification Number - ISIN).  
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Após a liquidação, os bancos coordenadores devem protocolar na CVM os 

termos finais da distribuição e publicar o Anúncio Encerramento de Distribuição das 

debêntures para conhecimento público. 

 

2.3. ICVM n° 476 - Esforços Restritos de Distribuição 

A partir da publicação da Instrução Normativa CVM n° 476 de 2009, a 

Comissão de Valores Mobiliários buscou moldar um novo formato de emissão 

pública que buscasse redução de custos, agilidade, sem perder a segurança e 

transparência para os investidores. Foi criado então o processo de Emissão Pública 

com Esforços Restritos de Distribuição.  

Neste novo formato, os bancos coordenadores somente ofertam o papel da 

companhia emissora para no máximo 50 potenciais investidores, dentre os quais 

somente 20 podem ser escolhidos e efetivamente comprar o papel. Além do número 

máximo de investidores compradores, o Preço Unitário mínimo de qualquer ativo 

deve respeitar o limite de um milhão de Reais. Desta forma, a CVM se assegura de 

que os investidores que estão aptos a participar da compra destes ativos sob o 

arcabouço da ICVM n° 476 são necessariamente considerados qualificados, os 

quais se presume que possuem capacidade de avaliar os riscos da oferta, do 

emissor e de mercado, com muito mais eficácia do que o pequeno investidor. 

Para estes tipos de emissões, a CVM dispensa o registro inicial de 

documentação, assim como procedimentos de anúncios de distribuição e publicação 

em mídia sobre a oferta, cabendo apenas protocolar a documentação de 

encerramento após a liquidação. O resultado são operações com processos 

comparativamente mais curtos e com custos menores do que emissões públicas.  
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Gráfico 5: Evolução Emissões de Debêntures ICVM 400 vs. ICVM 476 

 

Fonte: Anbima - www.debentures.com.br 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Referencial Teórico - Estrutura de Capital 

A forma como as companhias financiam suas atividades, balanceando capital 

de terceiros e capital próprio é ponto central de estudo em finanças corporativas 

desde que Modigliani e Miller (1958) propuseram que a escolha de estrutura de 

capital de uma companhia é irrelevante para determinar seu valor em um mundo 

sem impostos, com informações simétricas entre agentes, sem imperfeições de 

mercado e entre empresas com mesma classificação de risco.  

Segundo estes autores o custo de capital de uma companhia, sob estas 

premissas, seria idêntico independente da forma de financiar seu ativo, seja 

totalmente através de capital próprio ou alavancado por capital de terceiros. 

A lógica a ser absorvida, segundo Myers (1993), não seria que os 

administradores devessem abrir mão das políticas de endividamento e não se 

observar a estrutura de capital de suas companhias. Isto seria irracional frente ao 

real uso da alavancagem em operações como leveraged buyouts, reestruturações, 

programas de financiamento de bancos de desenvolvimento entre outros. Além 

disso, estas premissas somente se sustentam no plano teórico. 

Myers sugere que, baseando-se nas proposições de Modigliani e Miller, 

qualquer estudo que objetive estudar a existência de uma estrutura de capital ótima, 

deve se concentrar em pontos como imperfeições de mercado, efeitos tributários e 

custos de falência para seu desenvolvimento e testes empíricos. 

Neste contexto, três teorias concorrem entre si em busca de resultados mais 

conclusivos sobre a existência de estruturas ótimas de capital. Segundo Shyam-

Sunder e Myers (1999) e Baker e Wurgler (2002), são estas: 

“Trade-off Estático” - A companhia busca uma estrutura de capital ideal, 

determina uma proporção ótima de “debt-to-value” e gradualmente se move em 

direção a esta situação. Nesta hipótese, a companhia faz a ponderação entre o 

benefício do tax-shield gerado pelas despesas financeiras de juros, e o malefício do 
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custo de falência. O ponto onde esta relação é maximizada, apesar de difícil 

mensuração, seria considerado o ponto ótimo de estrutura de capital. 

“Pecking Order” - A companhia não estipula nem persegue uma proporção 

ideal de “debt-to-value”. Ao invés disso, tem uma ordem de preferência de recursos 

para sanar suas necessidades de investimento. Primeiramente a companhia prefere 

aproveitar-se de recursos próprios e fluxos de caixa gerados internamente para se 

financiar.  

Entretanto, aliando rigidez de políticas de dividendos, flutuações de 

rentabilidade e oportunidades incertas de investimentos em projetos com valor 

presente líquido positivo, a companhia pode se deparar com momentos em que seus 

recursos e sua geração de caixa não sejam suficientes para aproveitar estas 

oportunidades de investimento, necessitando acessar fontes externas. 

Nestas situações a companhia teria uma ordem de preferência para acessar 

capital externo, começando com dívidas, na seqüência partindo para instrumentos 

híbridos (com características tanto de dívida como de capital) e, por fim, emissão de 

novas ações. 

“Market Timing” - A companhia não tem uma preferência definida quanto a 

financiar suas atividades através de dívida ou capital. Em contraste às demais 

teorias, as decisões de financiamento são tomadas pela firma sempre observando 

as condições de mercado. Logo, não há uma estrutura ótima de capital a ser 

perseguida. 

Caso o momento econômico propicie uma melhor avaliação ou demanda dos 

investidores por instrumentos de dívida, a companhia optaria por este caminho. O 

contrario também seria verdade se observasse maior valor às vistas do mercado 

para emissão de novas ações. 

Myers (1984) afirma que a assimetria de informação desenvolve um papel 

relevante para elevar a teoria do Pecking Order pelo menos ao mesmo nível de 

importância do Trade-Off Estático quanto à lógica e evidências empíricas. Por 

possuírem mais informações do que o mercado, os administradores das companhias 

poderiam preferir realizar captações através de novas ações por acreditarem que as 

atuais ações no mercado estão sobre avaliadas. Nesta linha, acompanhando um 
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processo de emissão secundaria de ações (follow-on), o mercado deveria reagir 

penalizando as cotações das ações em circulação desta companhia, por acreditar 

que os próprios acionistas observam as ações como sobre avaliadas. 

Paralelamente, o processo de recompra de ações poderia estar atrelado a uma 

reação positiva na cotação vigente das ações da companhia que fez o anúncio, pelo 

fato do mercado entender esta informação como sinalização de que o administrador 

acredita que as ações em circulação estejam subavaliadas. 

 

3.2. Estudo de Evento - Referencial Teórico Internacional 

Autores como Smith (1986) e Dann e Mikkelson (1984) buscaram avaliar 

efeitos no valor para os acionistas frente às diversas decisões de financiamento 

acessíveis às companhias. Neste campo, a utilização de estudo de eventos, 

Campbell, Lo e Mackinlay (1997), mostra-se como a forma comumente utilizada para 

avaliar se a ocorrência de um determinado evento, como a emissão de uma nova 

dívida, ação ou instrumento híbrido, implica em retornos extraordinários nas 

cotações das ações das companhias emissoras. Em outras palavras, caso o retorno 

observado de uma determinada ação no mesmo período de um evento estipulado 

seja estatisticamente diferente do retorno esperado para aquele mesmo período, 

pode-se afirmar que o evento influenciou a cotação do ativo gerando um retorno 

extraordinário, seja ele positivo ou negativo. 

Diversos autores realizaram testes modificando país/região de análise, 

período e tipos de emissão de dívida, inclusive concentrando esforços em 

instrumentos híbridos como bonds conversíveis e warrant bonds, os quais podem ter 

em parte caráter de capital, levando a possíveis retornos extraordinários também 

negativos. Neste âmbito, ressalta-se o trabalho de Rahim, Goodacre, Veld (2011) 

que sumariza os principais estudos de eventos, conforme Tabela 1, realizados 

internacionalmente que buscaram relacionar a existência de retornos extraordinários 

pela emissão de instrumentos de divida, assim como o foco desta pesquisa. 
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Tabela 1: Referências Bibliográficas Internacionais Relacionadas  

 

Fonte: Rahim, Goodacre, Veld (2011). 

 

Rahim et al. (2011) identificam que os retornos extraordinários observados 

nos estudos de eventos internacionais são em média negativos, com vantagem 

(retornos extraordinários menos negativos) para warrant bonds, que possuem 

menos teor de capital que bonds conversíveis.  Entretanto, a diversidade de fatores 

como períodos, regiões e setores de companhias emissoras analisadas trazem 

resultados divergentes, assim como muitos estatisticamente não significativos. 

Um exemplo de divergência de resultados é a comparação feita por Kang e 

Stulz (1996). Ao passo Dann e Mikkelson (1984) encontraram evidências de retornos 

extraordinários negativos de -2,3% no mercado Norte Americano frente a emissões 

de bonds, resultado este significativo a 1%, Kang e Stulz realizaram estudo com 
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base no mercado Japonês e encontraram evidências de retornos extraordinários 

positivos na data de emissão de bonds conversíveis.  

A hipótese levantada pelos autores deste último estudo para explicar os 

resultados divergentes entre as regiões, faz relação à forma de organização entre as 

companhias japonesas (retornos extraordinários positivos) e americanas (retornos 

extraordinários negativos).  

O mercado americano, segundo os autores, tem como objetivo principal 

aumentar a riqueza do acionista, o que estaria alinhado com retornos extraordinários 

negativos gerados por novos endividamentos. Caso uma companhia americana 

anunciasse uma nova emissão de dívida, poderia significar que uma parcela ainda 

maior do fluxo de caixa futuro da companhia seria destinada ao pagamento de 

credores, ao invés de ser destinado à distribuição aos acionistas. Paralelamente, o 

mercado japonês tem como principal meta investir em projetos com valor presente 

líquido positivo. Logo, as emissões de novas dívidas estariam mostrando ao 

mercado novas oportunidades de investimento que a companhia possui e, 

necessariamente, ampliariam seu valor presente.  

Em complemento, os resultados encontrados nos estudos de evento, 

chamados de Cumulative Average Abnormal Returns - CAAR - são utilizados como 

variáveis dependentes em cross-section. O objetivo é buscar quais fatores atrelados 

à emissão, às companhias emissoras ou ao mercado poderiam explicar os Retornos 

Anormais observados. 

Myers e Majluf (1984) concluíram, por exemplo, que a variável “Tamanho da 

Companhia” (Firm Size) amplia retornos extraordinários, tanto positivamente quanto 

negativamente. Kang e Stulz (1996) reportaram retornos extraordinários positivos de 

+2,7% e +2,9% para grandes e pequenas companhias, respectivamente, do 

mercado Japonês. Stein (1992) conclui que a variável “Endividamento Prévio” 

(Leverage), não traz evidências para explicar o nível dos retornos extraordinários. 

Por fim, Rahim et al. (2011) concluem que as variáveis utilizadas em cross-

section não chegam a resultados uniformes internacionalmente, sendo mais 

influenciadas do que os CAAR pela peculiaridade de cada estudo. 
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3.3. Estudo de Evento - Referencial Teórico Brasileiro 

Enquanto a mencionada literatura internacional da seção anterior utiliza como 

matéria prima instrumentos de dívida como bonds conversíveis e Warrants, a 

realidade nacional deve se adaptar às peculiaridades das companhias brasileiras, as 

quais acessam em maior medida alternativas de financiamento local, através de 

bancos de desenvolvimento, bancos comerciais e instrumentos do mercado de 

capitais local. 

Sanvicente (2001) realizou estudo de evento com estrutura teórica similar aos 

internacionais, entretanto tomando como base emissões de debêntures no mercado 

local. Considerando 39 companhias abertas com ações listadas à época na 

Bovespa, totalizando 55 emissões de debêntures simples e conversíveis em ações. 

Como algumas companhias possuíam negociações tanto de ações de classe 

ordinárias quanto preferenciais, o estudo considerou um evento para cada classe de 

ação, totalizando em média 60 eventos. O período selecionado foi de janeiro de 

1997 a junho de 2001.  

Entretanto, diferentemente da maior parte dos estudos listados na Tabela 1, 

onde a janela do evento e o retorno extraordinário acumulado compreendem, em 

maioria, o próprio dia da emissão e os dias ao seu redor - CAR [-1,0], AR [0] ou CAR 

[0,+1] - Sanvicente definiu como janela do evento, e seu respectivo retorno 

extraordinário acumulado, o intervalo de dois meses anteriores à data de registro da 

emissão - CAR [-60,0].  

Na determinação dos retornos esperados para cada ação, necessários para 

concluir qual seria o efeito considerado extraordinário, Sanvicente tomou como 

premissa que os coeficientes de correlação (Beta) entre os retornos de cada ativo 

frente ao Índice de Mercado (Ibovespa) seriam iguais a 1, ao invés de realizar 

regressão linear com os retornos históricos de cada cotação frente ao índice. 

Em continuidade, este autor propôs três variáveis em regressão seguindo 

método dos Mínimos Quadrados Ordinários em cross-section para explicar os 

retornos extraordinários: “Tipo” da emissão (simples ou conversíveis), “Volume” 

emitido, “Endividamento” prévio e “Lucro”.  



32 
 

  

Sanvicente (2001) conclui que não é possível afirmar que o evento por ele 

definido gerou retornos extraordinários acumulados nos dois meses nas ações das 

companhias emissoras. Entretanto, no estudo em cross-section, as duas últimas 

variáveis apresentaram significância estatística, sendo que os retornos 

extraordinários mostraram relação negativa com “Lucros” e relação positiva com 

“Endividamento”.  

Em relação à variável “Lucros”, a interpretação atribuída é que o mercado 

observa desfavoravelmente a emissão de debêntures realizada por uma companhia 

com baixa lucratividade, como um sinal de insuficiência de geração de lucros e 

retenção futura de caixa para se financiar. Paralelamente, o coeficiente positivo de 

“Endividamento” foi interpretado como favorável, pois a mensagem que a companhia 

fornece ao mercado é que sua expectativa de geração de lucros futuros é ainda 

maior, suficientes inclusive para honrar encargos dos financiamentos antigos e dos 

novos contratados. 

Santos, Lustosa e Ferreto (2005) propuseram estudo de eventos com escopo 

maior do que registro de emissões de Debêntures no mercado local. Incluíram 

também na base de eventos outras modalidades de financiamento de longo prazo 

contratadas pelas companhias de capital aberto. A fonte de informações destes 

contratos, para determinação da data do evento, foi o dia informado nas Notas 

Explicativas das Demonstrações Financeiras publicadas e fornecidas à Comissão de 

Valores Mobiliários.  

Consideraram 40 companhias emissoras, com 48 eventos possíveis 

(debêntures e financiamentos de longo prazo) e, considerando certas limitações de 

escopo, selecionaram 39 eventos foco do estudo no período de 1995 a 2005. 

Para determinar o coeficiente de correlação entre cada ativo selecionado com 

o retorno de mercado - Ibovespa, Santos et al. (2005) utilizaram a metodologia de 

estimação via Market Model sugerido por Campbell et al. (1997), com um ano de 

janela de estimação. 

A definição da duração do evento se limitou ao dia específico de registro na 

CVM das debêntures ou da contratação do financiamento de longo prazo. Por tanto, 

o retorno extraordinário considerado no estudo não tem bases acumuladas - AR [0]. 
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Santos et al. (2005) testaram as estatísticas para os retornos extraordinários 

nas datas “t-1”, “t” e “t+1”, ressaltando que, apesar de não apresentarem conclusões 

definitivas e com baixa significância estatística, os resultados oferecem algum 

suporte às hipóteses previamente levantadas pelos autores de que: (1) os novos 

endividamentos têm efeito positivo sobre o retorno das ações das empresas 

brasileiras e (2) a média dos retornos não esperados na data dos eventos é diferente 

das médias dos dias anteriores e posteriores aos eventos. 

 

Tabela 2: Comparação Estudo de Eventos - Referencial Teórico Brasileiro 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4. DADOS E AMOSTRA 

 

4.1. Dados 

A base de dados utilizada neste trabalho provém do Sistema Nacional de 

debêntures (SND), acessível através do site vinculado à Associação Brasileira dos 

Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA - www.debentures.com.br, e tem como 

data-base agosto de 2012. 

O SND possui registros desde 1981, com atualização diária. Até o 

desenvolvimento deste trabalho o mercado acumulava 889 companhias emissoras 

distintas, totalizando 2.397 séries diferentes de debêntures, das quais 834 

permaneciam com registros “ativos”, e 1.563 com registros “excluídos”, sendo estes 

últimos por vencimento, resgate, liquidação antecipada ou outros motivos.  

 

4.2. Amostra 

Tendo em mente que os testes empíricos devem ser feitos sobre as variações 

de cotação das ações de companhias emissoras, de início foram excluídas as 

Sociedades Anônimas que, à época de sua emissão de debênture, tinham capital 

fechado. Esta premissa é diferente de afirmar que foram excluídas da base todas as 

companhias de capital fechado à época deste estudo. Exemplos claros desta 

diferenciação são companhias como TAM Transportes Aéreos S.A. e Telemar 

Participações S.A.. Considerando a data-base deste estudo (agosto/2012), estas 

companhias por motivos de fusão (TAM/LAN) e reorganização societária (Telemar) 

possuíam capital fechado. Entretanto, realizaram emissões de debêntures enquanto 

possuíam ações listadas e com relevante liquidez no mercado, devendo, portanto 

compor a base de dados do estudo. Sendo assim, foram excluídas 1.076 das 2.397 

séries iniciais de debêntures. 

Em seguida, foram retiradas da amostra 338 séries realizadas por Instituições 

Financeiras como, por exemplo, companhias de leasing. Tal exclusão se considera 

padrão na literatura pelo fato deste segmento ter riscos e atividade peculiares. 
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Foi então selecionando o período de 01/12/1994 até 31/07/2012 para este 

estudo. A data inicial fez-se necessária, pois a partir deste período, e gradualmente 

a partir de então, pode-se observar maior e crescente liquidez na cotação das ações 

das companhias na Bolsa de Valores de São Paulo. Com este ajuste, 153 séries 

foram excluídas devido ao corte temporal. 

 

Gráfico 6: Evolução Mensal - Ibovespa (Dez/1994 - Jul/2012) 

 

Fonte: BMF&Bovespa - www.bmfbovespa.com.br 

 

A pré-seleção feita até este ponto, totaliza 830 séries de debêntures e 

representa o universo de emissões realizadas por companhias de capital aberto, 

mas não necessariamente o alvo do estudo de eventos. 

Deste residual, foram excluídas todas as emissões de debêntures que não 

possuíam data de vencimento definida, assim como também foram excluídas da 

análise as emissões de companhias que não apresentavam liquidez relevante de 

suas ações no período para realizar a estimação dos parâmetros dos testes.  

As emissões realizadas pela mesma companhia, que contavam com mais de 

uma série na mesma data, como por exemplo, uma tranche emitida atrelada ao 
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Certificado de Depósitos Interbancários (CDI) e uma segunda tranche atrelada a um 

Índice de Preços (como o IPCA, por exemplo) foram consideradas como um único 

evento, não como eventos distintos, consolidando volumes emitidos e ponderando 

os prazos de cada série. 

Seguindo a literatura internacional, a ordem de preferência para análise dos 

retornos foi realizada sobre as ações ordinárias. Foram usados como foco os 

retornos das ações preferenciais em companhias que não tivessem ordinárias com 

liquidez. 

Cabe ressaltar que, para este trabalho, considerou-se como premissa que 

emissões realizadas por companhias controladas podem ter conteúdo informacional 

relevante e gerar efeito no retorno das ações de sua controladora. Como exemplo é 

possível citar as debêntures da empresa de concessões rodoviárias Autovias 

(AVIA12) podendo afetar os retornos das ações de sua controladora OHL (OHLB3). 

O total de eventos filtrados pelas premissas listadas acima totalizam 255. 

Sumariamente, o mesmo processo descrito previamente foi listado na tabela abaixo. 

 

Tabela 3: Estudo de Evento - Critérios de Seleção Amostra 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base na Tabela 4 abaixo, podem ser compreendidas as características 

principais das 255 emissões selecionadas para embasar a pesquisa. 



37 
 

  

 

Tabela 4: Descrição da Amostra 

 
 
Fonte: Elaboração própria. 



38 
 

  

5. METODOLOGIA 

 

5.1. Estudo de Evento 

Após a seleção da amostra, com suas respectivas premissas, este trabalho 

segue a formalização de estudo de eventos proposta por Campbell et al. (1997):  

 

Definição do Evento 

Conforme exposto na Seção 2, as referências teóricas internacionais buscam 

avaliar a existência de retornos extraordinários definindo como evento a data de 

“emissão” de instrumentos de dívida. Outros autores também consideram a data de 

“publicação” da emissão, o que não necessariamente representa a mesma 

avaliação. 

 

Tabela 5: Cronologia de Emissão - Datas Possíveis para Estudo de Evento 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Cada data da cronologia do processo de emissão, seja ela estruturada sob o 

regime de Distribuição Pública (400) ou Pública com Esforços Restritos de 

Distribuição (476), poderia ser utilizada como base para um estudo de evento.  

Algumas datas possuem vantagens por terem mais repercussão, como é o 

caso dos “Anúncios de Início e Encerramento de Distribuição”, obrigatórios somente 
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no caso das Distribuições Públicas (400). Estes anúncios são realizados em mídias 

de grande circulação, o que levaria ao conhecimento do mercado de forma uniforme 

as informações da oferta. 

Adicionalmente, especificamente o Anúncio de Encerramento, também tem 

vantagens do ponto de vista de quantidade de informações, uma vez que este 

informativo publica as condições em que a oferta foi finalizada no mercado. Caso ela 

tenha sido bem aceita, por exemplo, com excesso de demanda, redução de taxa de 

remuneração via processo de book building, as informações seriam publicadas nesta 

data. 

Entretanto, estas datas também possuem desvantagens. Dentre elas, está o 

fato de que as emissões de debêntures realizadas sob a sistemática da ICMV 476 

serem dispensadas de realizar este processo burocrático de publicação. Ou seja, 

caso um estudo deseje realizar análise sobre o dia destes anúncios, terá o benefício 

de contar com um mecanismo de informação uniforme ao mercado, mas irá 

descartar as emissões com Esforços Restritos de Distribuição, as quais se mostram 

extremamente relevantes de 2009 em diante, como exibido no Gráfico 5 

anteriormente. 

Tendo em vista a participação crescente desta modalidade de emissões, este 

estudo optou por escolher a efetiva “Data de Registro da Emissão”, a qual é 

existente para ambos os tipos de distribuição, possui mecanismos de comunicação 

ao mercado (através de mídias eletrônicas, Bloomberg, Anbima e Portal de 

Investidores das Emissoras), além do fato de estar em linha com a literatura nacional 

e internacional.  
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Gráfico 7: Amostra Estudo de Evento: ICVM 400 Vs. ICVM 476 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico acima ajuda a corroborar a justificativa de que as debêntures sob a 

Instrução Normativa ICVM n° 476 são relevantes para o estudo. Além de terem peso 

importante no universo total de emissões, especificamente dentro dos 255 eventos 

selecionados para este estudo também possuem uma participação relevante. 

 

Definição da Janela do Evento 

Com base na determinação do evento como o dia de “Registro da Emissão” 

do ativo, Campbell et al. (1997) colocam como próximo procedimento definir a janela 

de duração do evento.  

A literatura internacional utiliza diversas durações de janela com diferentes 

justificativas. Dentre elas estão o intervalo entre o dia anterior ate o dia do evento [-

1,0], o dia do evento e o subseqüente [0,+1], entre outras alternativas.  

Na experiência brasileira, Santos et al. (2005) determinaram a duração de 1 

dia, sendo a Janela definida como [0] e Sanvicente (2001) determinou como 

aproximadamente [-60,0]. 

Este estudo teve como base duas janelas de eventos distintas para teste: 
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1) Janela 1 - [0] - Data do Registro da Emissão (Duração idêntica à de 

Santos et al. (2005)). 

2) Janela 2 - [0,+1] - Data do Registro da Emissão mais o dia 

subseqüente.  

A justificativa para testar a segunda janela está na lógica prática do processo 

de emissão. Por mais que seja determinado um dia específico para a emissão, não 

necessariamente esta informação atingirá o mercado na mesma data-calendário.  

Logo, considerou-se apropriado incluir, além do próprio dia de registro da 

emissão, também o dia subseqüente para incluir o efeito de comunicação ao 

mercado. 

 

Modelos de Determinação de Retornos Normais e Anormais 

Inicialmente, todas as companhias emissoras selecionados tiveram suas 

respectivas cotações de fechamento segregadas para determinar o efetivo retorno 

diário. Para evitar distorções causadas por diferentes níveis de preço de cada ação, 

os retornos foram modelados sob log-normalidade, para assim representarem 

variações percentuais, conforme abaixo: 











1- ti 

 ti 
 ti Fechamento Cotação

Fechamento Cotação
R LN  

Equação (1) 

 

De forma similar ao procedimento utilizado com os retornos por ação, a log-

normalidade também foi aplicada ao retorno de mercado. Para tanto, o Índice 

Ibovespa dia-a-dia de fechamento foi apurado para representar o parâmetro de 

comparação de todos os ativos: 
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Equação (2) 

 



42 
 

  

 

Com base nestes procedimentos, foram apurados os retornos percentuais 

diários observados de cada ativo, assim como o retorno percentual diário do Índice 

de Mercado selecionado, considerando as cotações de fechamento.  

O retorno extraordinário de uma ação i, em uma data t, portanto, é o 

diferencial entre o retorno observado (Rit) e o retorno estimado, ou esperado, dado o 

retorno de mercado na mesma data t (E [Rit | Rmt ]), traduzindo-se na fórmula: 

  tm  ti  ti R RRRA E  Equação (3) 

 

Sendo: 

t = período/janela de observação; 

RA = retorno extraordinário (Abnormal Return) da ação i na data t; 

Rit = retorno observado da ação i na data t; 

Rmt = retorno do mercado na data t;  

E [Rit | Rmt] = retorno esperado da ação i na data t, dado o retorno de 

mercado observado na mesma data t. 

 

Procedimento de Estimação 

O processo de estimação do Retorno Esperado da Ação i na data t, frente a 

um determinado Retorno de Mercado, pode ser realizado de diversas formas, como 

ressaltam Campbell et al. (1997). Entretanto, o método usualmente adotado pela 

literatura internacional é o Market Model.  

Ainda dentro do referencial teórico nacional, Santos et al. (2005) também se 

valeram da técnica mencionada para estimar os retornos esperados para cada ação, 

diferentemente da metodologia proposta por Sanvicente (2001), o qual tomou como 
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premissa que a correlação entre todas as ações e o retorno de mercado seria igual a 

1.  

Este estudo mantém a linha da literatura convencional e se baseia no Market 

Model, conforme os procedimentos abaixo: 

itmtiR  it R  Equação (4) 

 

Sendo:  

Rit = prêmio da ação i no período t; 

i = vetor beta da ação i em relação aos retornos da carteira de mercado;  

Eit = termo aleatório de média zero. 

 

Para estimação da regressão linear entre os retornos de cada ação com os 

retornos de mercado (Ibovespa), foi utilizada uma Janela de Estimação de 200 

observações anteriores ao dia do evento [-200, -1], com a cautela de que o próprio 

dia do evento fosse excluído da janela para não viesar a determinação do 

parâmetro.  

 

Procedimentos de Testes 

Por fim, pode-se resumir o objetivo do estudo de evento como um teste de 

hipóteses, onde a resposta final é determinar se o evento, na forma como foi 

definido, tem impacto sobre os retornos das ações, gerando retornos extraordinários. 

Desta forma, a hipótese nula é que os Retornos Anormais são iguais à zero, 

sendo a meta de o estudo rejeitar tal hipótese, aceitando a hipótese alternativa que 

afirma que os Retornos Anormais são diferentes de zero. 

0:H

0:H

1

0




it

it
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RA
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Pela seleção contar com 255 eventos e seus Retornos Anormais centrados 

nas Janelas 1 e 2 (a saber, [0] e [0,+1]), permite aproximar a distribuição desta 

amostra para uma Distribuição Normal. Submetendo os dados aos testes a seguir, 

foram encontrados os resultados das Tabelas 5 e 6. 

 

5.2. Análise Cross-Section 

 

Procedimentos de Testes 

A análise através de dados em cross-section é conduzida para examinar a 

relação entre os Retornos Anormais observados na seção anterior com as 

características específicas de cada companhia responsável pelas emissões 

selecionadas de debêntures.  

 

Descrição das Variáveis 

 

DRating (Dummy Classificação da Emissão por Agência de Risco) 

As emissões de debêntures no mercado local têm a opção de contratar a 

avaliação de uma agência classificadora de rating. Usualmente, as companhias de 

capital aberto da bolsa de valores possuem notas corporativas as quais não 

necessariamente tem relação com o rating de uma emissão específica. 

Em paralelo à avaliação de rating corporativo, ou seja, aquele que classifica a 

total atividade da companhia, as agências classificadoras também realizam 

trabalhos específicos sobre cada emissão, caso assim seja contratado. 

Uma emissão de debêntures que contar com uma garantia real, como 

alienação fiduciária de um imóvel de considerável valor de mercado por exemplo, 

pode descolar a nota de rating da emissão com da emissora, podendo oferecer 

inclusive rating mais elevado. 
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Entretanto, uma emissão de debênture subordinada, ou até mesmo 

quirografária deve seguir a mesma nota de rating de sua companhia emissora por 

não contar com garantias adicionais.  

A variável dummy inserida na regressão associa “1” a emissões que contém 

nota de rating e “0” para aquelas que não possuem avaliação específica sobre a 

emissão, independente do nível de rating atribuído e, independente da companhia 

possuir ou não nota corporativa das agências classificadoras. 

 

D476 (Dummy Tipo de Emissão: ICVM 476 vs. ICVM 400) 

Como já salientado na definição de evento, na subseção anterior, a partir da 

publicação da Instrução Normativa CVM n° 476 de 2009, uma nova sistemática de 

distribuição pública de ativos, com esforços restritos de distribuição foi colocada em 

prática.  

Isto favoreceu os tomadores em diversos aspectos, tanto em relação aos 

custos menores, quanto registro e publicações de anúncios, como também na ponta 

de agilidade para estruturação, distribuição e efetiva tomada dos recursos.  

Sendo assim, desde a data de publicação desta legislação, tem crescido 

fortemente as emissões formatadas sob este regime de distribuição.  

Logo, o objetivo de incluir a variável dummy D476 (onde “1” representa a 

emissão ter sido registrada sob o regime da ICVM 476, e 0, sob o regime da ICVM 

400), é analisar se o retorno extraordinário observado pelas emissões selecionadas 

pode ser explicado pela escolha do seu modelo de distribuição.  

 

DGarantia (Dummy - Existência de Garantias) 

As companhias emissoras de debêntures têm a opção de oferecer, aos seus 

potenciais investidores, garantias atreladas a estes ativos. Desta forma, a avaliação 

de crédito sobre uma determinada emissão não depende apenas da capacidade de 

repagamento da própria companhia emissora, mas também da existência e da 
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qualidade das garantias a ela atrelada, as quais podem ser valiosas do ponto de 

vista do investidor. 

As emissões podem ser divididas em dois grupos quanto à espécie: 

A) Com Garantia 

a. Debêntures com garantia real: Hipotecas, alienações fiduciárias, 

penhor, caução de ativos da companhia ou de terceiros. 

b. Debêntures com garantia fidejussória: Fiança de pessoas 

vinculadas à emissora ou terceiros. 

c. Debêntures com garantia flutuante: Bens e ativos da companhia 

emissora que, não necessariamente, ficam atrelados à emissão. A 

emissora pode substituí-los.  

B) Sem Garantia  

a. Debêntures subordinadas: São aquelas que somente têm 

senioridade ou preferência sobre os próprios acionistas das 

companhias emissoras. Essa classe de debênture não possui limite 

de emissão logo, é a espécie que oferece maior risco de todos os 

demais tipos. 

b. Debêntures quirografárias: São aquelas que não reconhecem 

nenhum ativo da emissora ou de terceiros como garantia. Difere-se 

da subordinada, pois tem como parâmetro para limite de emissão o 

próprio Capital Social da Emissora.  

Apesar de uma emissão poder oferecer garantias adicionais aos seus 

investidores, não necessariamente esta informação implica que necessariamente é 

uma melhor emissão. John, Lynch e Puri (2003) apuraram que, emissões realizadas 

com garantias atreladas usualmente apresentam spreads maiores do que emissões 

que não contam com garantias. Uma emissora pode oferecer garantias justamente 

por não contar com uma capacidade de repagamento apropriada (qualidade de 

crédito inferior), o que implicaria em spreads maiores. Paralelamente, uma 

companhia que possui uma boa qualidade de crédito e, conseqüentemente, não vê a 
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necessidade de onerar um ativo na forma de garantia, terá spreads menores pela 

sua própria condição de solvência no mercado. 

Desta forma, a variável dummy DGarantia foi incluída com o objetivo de 

analisar se os Retornos Anormais observados na seleção de emissões podem ser 

explicados pela escolha de espécie de garantias, sendo “1” atrelado às emissões 

com garantia e “0” às emissões sem garantia, conforme definido acima. 

 

DConversivel (Dummy - Conversibilidade em Ações) 

A literatura internacional que analisa os impactos das emissões de 

instrumentos de dívida sobre os retornos das ações, sob a metodologia de estudo de 

evento, tem como maior foco as emissões de bonds conversíveis, assim como 

destacado na Seção 2.  

No mercado local, entretanto, existe a peculiaridade de serem utilizadas em 

maior medida debêntures não conversíveis em ações. Além de esta classe 

freqüentemente utilizada pelos emissores, têm se tornado cada vez mais raras as 

emissões com a opção de conversão em ações. 

Das 255 emissões selecionadas na seção anterior, somente 3 possuíam a 

cláusula de conversão.  

Sanvicente (2001) inseriu esta variável como um possível fator que explicaria 

os retornos extraordinários das ações de companhias emissoras de debêntures em 

seu estudo. Apesar de não ter encontrado subsídios estatísticos para afirmar que 

influenciam retornos extraordinários, optou-se por manter esta variável neste estudo 

para dar continuidade a esta proposta, com base nas novas emissões. 

Sendo assim, a variável dummy DConversivel foi inserida no modelo para 

verificar se há capacidade de explicação via opção de conversão em ações das 

debêntures sobre o retorno extraordinário que as ações de companhias emissoras 

apresentaram. 

 

DNacional (Dummy Nacionalidade do Banco Coordenador Líder da Oferta) 
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Os processos de emissão de títulos e valores mobiliários no Brasil, seguindo 

as regulamentações da CVM, devem possuir, dentre outras partes, Bancos 

Coordenadores das Ofertas. 

Estes Bancos têm responsabilidades e ônus no processo de Coordenação da 

Oferta, mas não se limitando a, seguir as regras específicas de distribuição da ICVM 

n° 476. Neste processo de Distribuição, o Banco Coordenador da Oferta deve ter 

controle rígido sobre quais os 50 potenciais investidores acessados que esta 

legislação permite ofertar o valor mobiliário, assim como recolher e selecionar de 

forma profissional e ética, no máximo, as 20 melhores propostas de compra feitas 

por este grupo pré-selecionado de investidores. 

O papel do Banco Coordenador também tem importância por outros motivos, 

como por exemplo conhecer o mercado local de potenciais investidores, além de 

poder oferecer a opção de a emissão contar com “Regime de Garantia Firme” de 

colocação, onde o Banco garante que, se não houver demanda pelo papel no 

mercado, ele comprará a parcela não distribuída, garantindo ao emissor a completa 

captação dos recursos sob um preço pré-acordado.  

Portanto, quanto maior for a capacidade de oferecer garantia firme de um 

Banco Coordenador Líder, e quanto maior for seu conhecimento do mercado local e 

suas peculiaridades, mais segurança é oferecida ao tomador e ao mercado.  

Sendo assim, foi criada a dummy DNacional para avaliar se o retorno 

extraordinário observado das ações selecionadas poderia ser explicado pela 

nacionalidade do Banco Coordenador Líder da Oferta - “1” para bancos nacionais e 

“0” para bancos internacionais. 

 

Prazo 

Em média, as emissões de debêntures no mercado brasileiro são realizadas 

para repagamento dos recursos em prazos longos. Como já descrito anteriormente, 

outros instrumentos de dívida estão disponíveis para as companhias que necessitam 

de recursos para prazos mais curtos (como é o caso de Notas Promissórias, Capital 

de Giro, desconto de recebíveis, entre outros). 
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Apesar disso, o universo de debêntures já emitidas apresenta prazos que 

variam entre 1 ano até 12 anos ou mais, algumas séries inclusive contando com 

cláusulas que as deixam com datas de vencimento indefinidas.  

Fabozzi (1993) afirma que a variável “Prazo” é relevante na determinação da 

aceitação, volatilidade e preço de um título no mercado. A análise que o investidor 

fará, antes de mobilizar seu capital para entrar em uma oferta, passará por pontos 

como prazo para repagamento, capacidade de repagamento, risco, variações de 

mercado, entre outras variáveis.  

Sendo assim, a variável “Prazo” foi inserida na regressão para observar se 

existe efeito sobre os Retornos Anormais observados de cada ativo. 

 

DSetor (Dummy - Setores que mais acessam o Mercado) 

Excluindo as emissões realizadas pelo setor Financeiro, por motivos já 

descritos anteriormente, acompanhando o Gráfico 8 abaixo, pode-se observar que 

alguns setores do mercado local utilizam em maior medida da emissão de 

debêntures como forma de financiamento de suas atividades. 

 

Gráfico 8: Emissão de Debêntures por Setor (1995 - 2012) 

 

Fonte: Anbima - www.debentures.com.br 
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A peculiaridade de cada segmento o torna mais ou menos propício à 

alavancagem. O Setor de Energia Elétrica, por exemplo, conta com níveis de 

geração de caixa com certo nível de previsibilidade. Principalmente quando se 

considera o segmento de Geração de Energia, onde as companhias têm contrato de 

fornecimento de energia (PPA - Power Purchase Agreement) pelo prazo de 20 ou 30 

anos, com preço por MW/Hora pré-contratado e correção anual via inflação.  

Isto não significa que este setor não apresenta riscos. Os riscos regulatório e 

governamental neste caso são consideráveis. Entretanto, quando se analisa 

empresas com estas características, são mais favoráveis à alavancagem do que 

companhias do segmento de Peças Automotivas, por exemplo, onde os riscos 

envolvidos passam por câmbio, aquecimento da atividade econômica no país sede, 

nos países consumidores, sindicatos, custos, matéria prima, entre outros. 

Desta forma, pode-se observar que os setores de Energia, TI e 

Telecomunicação e Construção Civil representam aproximadamente 50% de todo o 

volume emitido em debêntures.  

Sheng e Saito (2005), com um enfoque regulatório, analisaram a variável Setor 

como um determinante da remuneração dos valores mobiliários emitidos por 

companhias submetidas a órgãos reguladores, esperando que apresentassem 

spreads mais elevados por seus riscos intrínsecos, suas alavancagens prévias já 

elevadas, e seu histórico de privatização. 

Neste estudo, a variável dummy “Setor” foi modelada para ir de acordo com a lógica 

de anormalidade de retornos das ações. Foi associado o índice “1” aos três setores 

que mais acessam em volume o mercado de debêntures - Energia Elétrica, TI e 

Telecomunicações e Construção Civil - e “0” aos demais setores. Esta hipótese vem 

da premissa de que, pela característica de alavancagem destes setores 

mencionados, uma nova emissão é prevista, ou ao menos esperada pelo mercado, 

principalmente com objetivo de rolagem ou alongamento de outras debêntures 

antigas próximas ao vencimento.  
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Tamanho da Companhia (LN - Ativo Total) 

Myers e Majluf (1984) utilizaram a variável “porte das companhias emissoras” como 

medida de avaliação sobre o efeito nos retornos extraordinários nas ações de 

companhias que realizaram emissões de novas dívidas.  

Como tese-base está a lógica que, quanto maior o tamanho da companhia, maior 

também é a quantidade de informações disponíveis sobre ela no mercado..  

Foi inserida na regressão a variável que considera o log natural do Ativo Total das 

companhias selecionadas. Desta forma, os montantes são uniformizados para tentar 

averiguar se o porte de uma companhia emissora tem efeito sobre o retorno 

extraordinário de suas ações no período estudado. 

 

Endividamento 

Sanvicente (2001) considerou, em seu estudo de evento sobre o mercado de 

debêntures brasileiro, que a variável mais impactante sobre os Retornos Anormais 

das ações foi o “Endividamento”. 

Este fator foi calculado pelo autor como a relação entre o “Exigível Total” dividido 

pelo “Patrimônio Líquido” da emissora nas Demonstrações Financeiras publicadas 

no último trimestre antes da emissão ocorrer. 

Kang e Stulz (1996) e Roon e Veld (1998) concluíram que o tamanho das 

companhias emissoras está positivamente relacionado ao retorno extraordinário das 

suas ações. Chang et al. (2005) evidenciaram que o resultado seria o inverso no 

mercado Japonês de bonds. 

Desta forma, dentro de Endividamento, foram incluídas duas variáveis distintas para 

analisar o efeito da alavancagem no retorno extraordinário. Primeiramente a 

proposta foi replicar a metodologia de Sanvicente (2001) utilizando Exigível Total 

dividido por Patrimônio Líquido. 

Paralelamente, foi inserida no modelo de regressão uma medida de alavancagem 

utilizada comumente pelo mercado financeiro, a proporção Dívida Líquida sobre 

EBITDA de 12 Meses. 
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 mesesEBITDA

CaixaDívidaLPDividaCP

12
Ratio


  

Equação (5) 

 

Em outras palavras, esta relação aproximada tenta avaliar quantas vezes o 

endividamento líquido da companhia representa em relação a sua geração de caixa 

operacional de 12 meses. Quanto maior a relação, pior a situação de solvência.  

 

Regressões do Modelo 

O Método dos Mínimos Quadrados Ordinários foi utilizado para formular as 

regressões lineares abaixo: 
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Equação (6) 
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Equação (7) 
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Equação (8) 
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Equação (9) 

Onde AR é o retorno extraordinário para a ação i no período t que compreende a 

Janela 1 - [0] - e CAR é o retorno extraordinário cumulativo para a ação i no período 

t que compreende a Janela 2 - [0,+1] - e β são os parâmetros de correlação não 

viesados estimados pelo modelo da regressão linear para cada variável, através do 

Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados Estudo de Evento 

Com base na metodologia proposta nas seções anteriores, os resultados do estudo 

de eventos foram consolidados na Tabela 6 abaixo, com as estatísticas descritivas 

dos retornos extraordinários apurados nas Janelas 1 e 2 - AR [0] e CAR [0,+1]. Além 

disso, a tabela abaixo também apresenta os dados das demais variáveis atreladas 

às emissões. 

 

Tabela 6: Estatísticas Descritivas - Eventos Selecionados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando os dados acima, considerando os retornos apresentados nas Janelas 1 e 

2 - [0] e [0,+1] - ilustrados nos Gráficos 9 e 10, não há evidências estatísticas para 

rejeitar a hipótese nula e afirmar que os retornos extraordinários das ações sob os 

níveis aceitáveis de significância, nos dias analisados são diferentes de zero. 
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Gráfico 9: Retornos Anormais - Janela 1 - AR [0] 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 10: Retornos Anormais - Janela 2 - CAR [0,+1]  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Apesar da amostra conter emissões atreladas a retornos extraordinários que 

alcançam variações de até 15 pontos percentuais na Janela 1 e até 28 pontos 

percentuais na Janela 2, em linha com Santos et al. (2005), não há evidências 

estatísticas para rejeitar a hipótese nula formulada na Seção 5.1. Desta forma, esta 
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pesquisa acaba por ter resultados semelhantes às duas principais referências 

teóricas nacionais em relação ao tema específico dos retornos extraordinários, 

mesmo ampliando e atualizando a base de dados como proposto no Capítulo 1: 

 

Tabela 7: Parâmetros e Resultados - Referências Nacionais 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

6.2. Resultados Análise Cross-Section 

Os coeficientes das regressões (6) a (9) listadas previamente foram inseridos na 

tabela abaixo, em conjunto com os respectivos níveis de significância e poder 

explicativo de cada equação (R²). Os resultados detalhados de cada equação 

podem ser observados na seção de Anexos, das Tabelas 9 a 12. 
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Tabela 8: Consolidação Resultados - Coeficientes das Regressões 

 

Fonte: Elaboração própria - Eviews 7.0 

 

Observando os coeficientes positivos apresentados pela variável LNAtivo, pode-se 

afirmar que faz sentido com a proposição de Myers e Majluf (1984), os quais 

presumem que, quanto maior o tamanho da companhia maior seria o nível de 

informação disponível sobre suas atividades. Ou seja, o retorno extraordinário 

observado nos determinados eventos deste estudo estariam associados 

positivamente ao seu porte (tamanho do Ativo Total) da companhia emissora. 

Em relação ao coeficiente negativo da variável dummy DRating, pode-se interpretar 

que os retornos extraordinários observados nas cotações das companhias 

emissoras estão inversamente relacionados com a opção da administração em 

contratar a avaliação de Agência Classificadora de Risco. Em outras palavras, as 

emissões que contaram com classificação de risco específica estiveram associadas 

em média a retornos extraordinários negativos.  

Esta interpretação pode estar alinhada com a lógica de John, Lynch e Puri (2003) 

para associação de garantias às emissões. Uma companhia que seja reconhecida 

pelo mercado por possuir uma condição de boa saúde financeira, não teria a 

necessidade de contratar (e conseqüentemente incorrer em custos de implantação e 

manutenção) de nota de rating. Ao passo que, uma companhia que estivesse em 



57 
 

  

situação de credito pior, oferecendo garantias e estrutura de repagamento não 

obvia, poderia pedir a chancela de uma agência classificadora de risco para ter 

melhor aceitação junto aos investidores. 

Por fim, a variável dummy DConversível apresentou níveis de significância 

expressivos. Este instrumento de dívida híbrida seria o melhor cenário comparativo 

com os estudos sobre bonds conversíveis, pois possuem caráter tanto de dívida 

quanto de capital, por suas cláusulas de conversibilidade. No caso as debêntures 

com cláusula de conversão, apresentaram neste estudo coeficiente negativo, o que 

estaria em concordância com resultados de autores como Smith (1986), Dann e 

Mikkelson (1984) e Eckbo (1986), relacionando os bonds conversíveis com retornos 

extraordinários negativos das ações de suas companhias emissoras.  

Entretanto, dos 255 eventos analisados neste estudo, somente 3 possuíam cláusula 

de conversibilidade, o que promove pouca base estatística para resultados mais 

conclusivos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Com relação à primeira hipótese de pesquisa levantada ao início do trabalho, os 

resultados apresentados pelo estudo de evento, apesar das ações apresentarem 

retornos ligeiramente negativos na data de Registro das Emissões de debêntures 

(Janela 1), não há evidências para afirmar que este retorno negativo seja 

estatisticamente significativo. A mesma falta de evidência estatística para se chegar 

a qualquer conclusão se aplica à Janela 2, a qual considera o dia do Registro mais o 

próximo dia útil a esta referida data, com a exceção de que neste intervalo, o retorno 

extraordinário registrado foi ligeiramente positivo. 

Adicionalmente, quando o dia seguinte foi analisado isoladamente aos dias de 

Registro das Emissões, o retorno extraordinário é, em maior escala, positivo do que 

o dia mencionado na Janela 1, mas também de estatisticamente inconclusivo.  

Os resultados apresentados acabam por estar em concordância tanto com Santos et 

al. (2005) e Sanvicente (2001) para o mercado local, sendo também válido ressaltar, 

por exemplo, a conclusão de Smith (1986) para o mercado Americano, o qual afirma 

que novas emissões de ações estão associadas com retornos extraordinários 

negativos e que, paralelamente, não encontra evidências ou tendências claras para 

emissões de dívida. 

Dado que os estudos de eventos mostram companhias com retornos extraordinários, 

no caso desta amostra variando entre +7% e -8% em um único dia, um 

questionamento a ser feito é quais fatores, às vistas do mercado, são considerados 

como determinantes nestes retornos extraordinários. Qual estratégia de colocação, 

ou de momento os administradores de uma companhia emissora devem levar em 

consideração para realizar uma emissão bem sucedida e aumentar o seu valor de 

mercado, conseqüentemente, o valor para seu acionista. 

Nesta linha, a segunda hipótese de pesquisa apresentou como resultados as 

regressões (6) a (9).  

Inicialmente, é válido ressaltar a comparação das regressões entre as Janelas [0] e 

[0,+1]. A capacidade de explicação de ambas é baixa, entretanto está em linha com 
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os estudos como de Cheng et al. (2005), por exemplo, os quais apresentam o 

coeficiente de determinação R² de 0,05 em suas regressões.  

O ponto relevante na experiência brasileira é que, tanto a capacidade explicativa 

(coeficiente de determinação) quanto à significância das principais variáveis são 

maiores no segundo conjunto de regressões - Janela 2. Isto pode indicar que, se a 

informação tem algum efeito no mercado, este pode ser melhor observado na data 

de Registro e no dia seguinte, ao invés de apenas no dia do efetivo Registro, como 

testado por Santos et. Al (2005). 

Analisando especificamente as variáveis explicativas propostas neste estudo, pode-

se observar que as variáveis dummy DRating, DConversivel e LNAtivo foram as que 

apresentaram os resultados mais estatisticamente significativos.  

Muitos fatores podem levar ao mercado avaliar positivamente ou negativamente a 

tomada de recursos de uma companhia. As alternativas de instrumentos de dívida 

são inúmeras, tanto no mercado local como no exterior, de prazos distintos, para 

acessar investidores com “apetites” também diferenciados. Aliando esta mescla de 

fatores às variações macroeconômicas, condições financeiras adversas, situações 

políticas e concorrenciais distintas para cada companhia emissora, é formado um 

cenário complexo para estimar Retornos Anormais que caminham todos em um 

único sentido.  

Após uma série de estudos, em diversas regiões diferentes, com instrumentos de 

dívida diferenciados, com mais ou menos caráter de capital, utilizando metodologias 

padrões para estimação dos resultados, ainda sim a autores chegam a resultados 

díspares. 

Futuras pesquisas acadêmicas podem desenvolver o tema na experiência brasileira 

testando a existência de retornos extraordinários em eventos ou datas diferentes dos 

selecionados neste estudo, como por exemplo, as mencionadas datas de Publicação 

de Anúncios de Início e Término de Distribuição das debêntures, assim como em 

datas atreladas as aprovações societárias, como as Publicações das Atas de 

Assembléias Gerais Ordinárias, onde são inicialmente aprovadas as captações de 

recursos.  
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Adicionalmente, a pesquisa pode ser expandida com novas variáveis, ou as mesmas 

variáveis calculadas de formas distintas, para buscar explicar de forma mais 

contundente os fatores que influenciam a melhor ou pior aceitação de uma oferta de 

debêntures no mercado brasileiro. 
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ANEXOS 

  

Tabela 9: Resultados da Regressão (6) 
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Equação (6) 

 

 

Fonte: Elaboração própria - Eviews 7.0 
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Tabela 10: Resultados da Regressão (7) 
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Equação (7) 

 

 

Fonte: Elaboração própria - Eviews 7.0 
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Tabela 11: Resultados da Regressão (8) 
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Equação (8) 

 

 

Fonte: Elaboração própria - Eviews 7.0 
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Tabela 12: Resultados da Regressão (9) 
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Equação (9) 

 

 

Fonte: Elaboração própria - Eviews 7.0 
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Base de Dados 

Ação Correspondente Beta Data de Registro Debênture AR(0) CAR(0,1)

1 VLID3 BS Equity 0,648 25/04/2008 ABNB11 -0,43% -0,43% 

2 AEDU3 BS Equity 0,470 12/03/2009 AEPA11 5,00% 6,53% 

3 AEDU3 BS Equity 0,433 28/09/2009 AEPA12 -2,89% -3,32% 

4 AEDU3 BS Equity 0,438 28/10/2009 AEPA13 -1,02% -1,19% 

5 AEDU3 BS Equity 1,010 29/09/2011 AEPA14 -1,10% 6,18% 

6 ALLL3 BS Equity 0,226 24/10/2005 ALLG15 -1,26% -5,57% 

7 ALLL3 BS Equity 0,551 27/07/2006 ALLG16 2,01% 0,54% 

8 ALLL3 BS Equity 1,040 28/04/2011 ALLG18 -1,42% 1,71% 

9 ALLL3 BS Equity 1,032 19/08/2011 ALLG19 2,30% -3,55% 

10 ALSC3 BS Equity 0,450 01/03/2012 ALSC11 1,87% 4,67% 

11 AMAR3 BS Equity 0,890 21/06/2011 AMAR11 3,08% 3,53% 

12 AMAR3 BS Equity 0,860 21/12/2011 AMAR12 -4,08% -3,37% 

13 AMBV4 BS Equity 0,705 28/07/2006 AMBV11 0,46% -0,91% 

14 AMIL3 BS Equity 0,684 22/01/2010 AMIP11 -2,30% -3,86% 

15 AMIL3 BS Equity 0,669 26/03/2010 AMLP12 1,08% 1,08% 

16 AMIL3 BS Equity 0,465 03/11/2010 AMLP13 2,25% 3,35% 

17 AMIL3 BS Equity 0,446 21/12/2011 AMLP14 0,74% 1,04% 

18 CCRO3 BS Equity 0,626 27/07/2006 ANHB11 -3,00% -0,63% 

19 CCRO3 BS Equity 0,577 31/03/2010 ANHB12 -1,03% -1,26% 

20 CCRO3 BS Equity 0,719 29/11/2010 ANHB13 -0,58% 4,02% 

21 AUTM3 BS Equity 0,339 12/03/2012 AUTM11 -1,60% 0,38% 

22 OHLB3 BS Equity 0,501 20/04/2010 AVIA11 2,16% 2,30% 

23 OHLB3 BS Equity 0,489 15/12/2010 AVIA12 -0,84% 0,17% 

24 BEEF3 BS Equity 0,256 19/06/2012 BEEF13 0,26% 1,83% 

25 BISA3 BS Equity 0,702 28/09/2009 BISA11 -1,01% -2,54% 

26 BISA3 BS Equity 0,859 27/01/2010 BISA12 -4,27% -1,73% 

27 BISA3 BS Equity 1,181 11/03/2011 BISA13 1,25% 0,38% 

28 BISA3 BS Equity 1,525 09/08/2011 BISA14 5,15% 4,61% 

29 BRKM5 BS Equity 0,655 22/09/2006 BKEM14 1,70% 1,63% 

30 BPHA3 BS Equity 0,638 12/04/2012 BPHA11 5,88% 3,08% 

31 BRKM5 BS Equity 1,120 16/09/2004 BRAS12 5,82% 7,50% 

32 BRKM5 BS Equity 1,097 28/06/2005 BRAS13 3,93% 4,44% 

33 BRKM5 BS Equity 0,961 14/01/2004 BRKM11 -1,91% -1,01% 
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34 BRML3 BS Equity 0,902 26/07/2007 BRML11 -1,69% -4,27% 

35 BRML3 BS Equity 0,714 09/02/2012 BRML12 -0,92% -1,66% 

36 BRPR3 BS Equity 0,352 27/07/2012 BRPR11 3,56% 1,06% 

37 BTOW3 BS Equity 1,074 23/07/2008 BTOW11 -0,38% -0,59% 

38 BTOW3 BS Equity 0,917 21/07/2010 BTOW12 0,18% 5,08% 

39 BTOW3 BS Equity 1,276 12/06/2012 BTOW13 4,78% 8,52% 

40 BTTL4 BS Equity 0,631 28/12/2009 BTTP12 -1,42% 0,00% 

41 BTTL4 BS Equity 0,571 24/06/2011 BTTP13 0,00% 7,15% 

42 PCAR4 BS Equity 0,817 29/12/2011 CBRD10 3,42% 1,91% 

43 PCAR4 BS Equity 0,742 27/04/2007 CBRD16 -0,47% -2,77% 

44 PCAR4 BS Equity 0,625 19/06/2009 CBRD17 1,68% 0,53% 

45 PCAR4 BS Equity 0,513 23/12/2009 CBRD18 -0,06% -0,08% 

46 PCAR4 BS Equity 0,513 11/01/2011 CBRD19 2,49% 3,14% 

47 CCPR3 BS Equity 0,302 24/03/2010 CCPE11 0,49% 0,08% 

48 CCPR3 BS Equity 0,290 28/02/2012 CCPE12 2,80% 6,89% 

49 CCRO3 BS Equity 0,721 24/09/2008 CCRD13 -1,95% 3,10% 

50 CCRO3 BS Equity 0,547 24/07/2009 CCRD15 0,19% -1,43% 

51 CCRO3 BS Equity 0,347 04/04/2005 CCRO12 1,76% 1,91% 

52 CCRO3 BS Equity 0,633 23/12/2008 CCRO14 1,53% 2,93% 

53 COCE5 BS Equity 0,336 28/07/2009 CEAR12 -0,39% 0,35% 

54 COCE5 BS Equity 0,465 16/11/2011 CEAR13 2,43% 2,88% 

55 CBEE3 BS Equity 0,821 23/07/2004 CERJ12 -2,76% 0,00% 

56 CMIG4 BS Equity 0,851 17/12/2007 CMDT12 -4,13% -3,60% 

57 CREM3 BS Equity 0,428 28/12/2009 CMER12 -1,97% -0,94% 

58 CMIG4 BS Equity 1,044 26/10/2006 CMGD11 -1,45% -2,46% 

59 CMIG4 BS Equity 0,982 17/04/2007 CMGT11 0,36% 2,11% 

60 CMIG4 BS Equity 0,951 03/12/2001 CMIG11 -1,19% -0,04% 

61 CMIG4 BS Equity 1,178 19/07/2004 CMIG13 -2,94% -1,70% 

62 CMIG4 BS Equity 0,424 02/03/2010 CMTR12 -1,00% 1,49% 

63 CMIG4 BS Equity 0,447 12/03/2012 CMTR13 -0,12% 3,16% 

64 COCE5 BS Equity 0,396 28/10/2004 COCE11 -0,25% -2,53% 

65 CPFE3 BS Equity 0,549 07/08/2009 CPCO11 1,31% 3,00% 

66 CPFE3 BS Equity 0,386 27/06/2011 CPCO12 -1,37% 0,90% 

67 CPLE6 BS Equity 1,069 07/05/2002 CPEL12 -1,64% 2,62% 

68 CPLE6 BS Equity 1,340 25/04/2005 CPEL13 0,77% 0,77% 
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69 CPLE6 BS Equity 0,904 04/10/2006 CPEL14 2,77% 2,97% 

70 CPFE3 BS Equity 0,555 16/02/2006 CPFP11 -2,54% 1,63% 

71 CPFE3 BS Equity 0,764 23/10/2008 CPFP12 -2,34% -2,44% 

72 CPFE3 BS Equity 0,451 28/04/2010 CPFP13 0,45% 0,48% 

73 CPFE3 BS Equity 0,349 29/12/2010 CPFP14 1,17% 0,90% 

74 CPFE3 BS Equity 0,280 26/07/2012 CPFP16 1,44% 4,63% 

75 CPNY3 BZ Equity 0,532 17/07/2007 CPNY13 -1,05% -1,07% 

76 CRDE3 BS Equity 0,832 11/11/2010 CREI11 -0,16% -3,08% 

77 CREM3 BS Equity 0,140 27/06/2011 CRMR13 -1,46% -2,93% 

78 CCRO3 BS Equity 0,698 09/05/2011 CROD12 0,25% 0,97% 

79 CSMG3 BS Equity 0,563 22/02/2012 CSMG16 0,59% 0,36% 

80 CSNA3 BS Equity 0,612 27/02/2002 CSNA11 2,21% 7,48% 

81 CSNA3 BS Equity 0,573 08/12/2003 CSNA12 4,53% 6,52% 

82 CSNA3 BS Equity 1,334 28/04/2006 CSNA14 2,91% 3,16% 

83 CSNA3 BS Equity 0,925 22/08/2011 CSNA15 -1,22% 4,86% 

84 CTAX4 BS Equity 0,575 23/12/2011 CTAP11 -0,49% 1,87% 

85 CTAX4 BS Equity 0,566 01/09/2011 CTAX11 -2,88% -9,34% 

86 TRPL4 BS Equity 0,214 03/07/2012 CTEE12 -4,52% -3,53% 

87 CTAX4 BS Equity 0,368 16/09/2011 CTXP11 5,62% 4,63% 

88 VALE3 BS Equity 0,956 13/12/2006 CVRD17 -0,08% 2,68% 

89 CYRE3 BS Equity 0,894 27/04/2007 CYRE11 -4,91% -11,94% 

90 CYRE3 BS Equity 1,089 30/01/2008 CYRE12 1,37% -1,65% 

91 CYRE3 BS Equity 1,397 17/09/2009 CYRE13 -3,44% -5,50% 

92 CYRE3 BS Equity 1,203 08/10/2010 CYRE14 0,41% 1,74% 

93 CYRE3 BS Equity 1,574 05/07/2011 CYRE15 -1,97% -4,67% 

94 DASA3 BS Equity 0,460 28/04/2006 DASA11 0,95% 4,29% 

95 DASA3 BS Equity 0,394 10/05/2011 DASA12 0,27% 2,07% 

96 CPFE3 BS Equity 0,791 25/10/2007 DRFT13 -1,54% 0,40% 

97 EBTP4 BS Equity 0,414 08/10/2010 EBTE11 1,33% 0,48% 

98 EBTP4 BS Equity 0,418 29/03/2012 EBTP11 0,00% 0,00% 

99 GETI3 BS Equity 0,251 25/07/2005 ENPP12 -1,66% -0,38% 

100 GETI3 BS Equity 0,232 27/12/2006 ENPP13 -0,27% 0,68% 

101 CPFE3 BS Equity 0,363 14/06/2012 ERSA11 0,12% -0,19% 

102 EVEN3 BS Equity 0,794 30/01/2008 EVEC12 4,08% 3,20% 

103 EVEN3 BS Equity 0,773 20/02/2008 EVEC13 0,40% -3,41% 
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104 EVEN3 BS Equity 0,952 04/03/2011 EVEC15 -1,29% -0,52% 

105 EVEN3 BS Equity 0,702 09/12/2009 EVEI14 -0,95% 0,24% 

106 FHER3 BS Equity 1,052 11/08/2010 FHER11 -4,11% -5,04% 

107 FJTA4 BS Equity 0,530 14/07/2010 FJTA11 -0,40% -0,40% 

108 FLRY3 BS Equity 0,663 20/12/2011 FLRY11 -1,48% -1,16% 

109 FJTA3 BS Equity 0,751 26/09/2011 FORJ12 1,06% 0,00% 

110 CGAS5 BS Equity 0,451 19/08/2008 GASP12 -1,34% -1,49% 

111 GFSA3 BS Equity 1,234 29/10/2010 GFSA18 2,08% 1,72% 

112 GGBR4 BS Equity 1,070 27/05/2002 GGBR13 -0,59% -0,59% 

113 HBOR3 BS Equity 0,490 15/10/2010 HBOR12 -0,25% -2,76% 

114 HYPE3 BS Equity 0,406 07/01/2010 HYPE11 1,20% 3,82% 

115 HYPE3 BS Equity 0,633 04/06/2010 HYPE12 -1,90% -1,07% 

116 HYPE3 BS Equity 0,557 29/07/2010 HYPE13 1,10% 1,32% 

117 HYPE3 BS Equity 0,849 30/03/2011 HYPE14 1,17% 1,40% 

118 IGTA3 BS Equity 0,430 27/06/2007 IGTA11 4,47% 4,02% 

119 IGTA3 BS Equity 0,429 04/03/2011 IGTA12 -2,23% -2,37% 

120 IGTA3 BS Equity 0,550 13/02/2012 IGTA13 -0,15% 1,26% 

121 INEP3 BS Equity 0,742 31/07/2012 INEP15 -0,92% -1,84% 

122 GFSA3 BS Equity 0,871 29/09/2006 INHA14 3,26% 4,89% 

123 GFSA3 BS Equity 1,178 24/06/2008 INHA15 -2,82% -0,17% 

124 GFSA3 BS Equity 1,613 24/08/2009 INHA16 -0,04% -1,60% 

125 GFSA3 BS Equity 1,356 08/12/2009 INHA17 -2,57% -2,22% 

126 VIVR3 BS Equity 0,826 28/12/2009 INPD11 0,29% -0,58% 

127 INEP4 BS Equity 1,378 23/04/2001 INPR14 -1,54% -5,27% 

128 VIVR3 BS Equity 0,925 09/02/2011 INPS11 -1,87% -1,56% 

129 VIVR3 BS Equity 0,683 28/06/2011 INPS12 1,94% 1,94% 

130 JFEN3 BS Equity 0,142 08/04/2011 JFEN11 -0,17% -0,34% 

131 JHSF3 BS Equity 0,566 08/12/2009 JHSF11 -0,56% -1,13% 

132 JHSF3 BS Equity 0,888 10/09/2010 JHSP12 -1,68% -0,33% 

133 JHSF3 BS Equity 0,857 18/01/2011 JHSP13 0,00% 0,00% 

134 JHSF3 BS Equity 0,794 23/03/2012 JHSP14 -1,82% -1,15% 

135 JSLG3 BS Equity 0,482 23/06/2010 JSML12 5,47% 2,47% 

136 JSLG3 BS Equity 0,260 27/12/2010 JSML13 0,00% 0,99% 

137 JSLG3 BS Equity 0,188 05/07/2011 JSML14 -1,05% 0,00% 

138 JSLG3 BS Equity 0,511 14/06/2012 JSML15 -2,22% -1,10% 
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139 KLBN4 BS Equity 0,614 06/12/2004 KLBN15 6,11% 5,55% 

140 KLBN4 BS Equity 1,117 25/10/2007 KSSA11 -2,77% -1,31% 

141 KLBN4 BS Equity 0,900 06/06/2008 KSSA12 -1,53% -3,24% 

142 LAME4 BS Equity 0,391 29/01/2004 LAME12 -7,44% -9,36% 

143 LAME4 BS Equity 0,692 20/04/2007 LAME13 1,38% 0,38% 

144 LAME4 BS Equity 1,015 13/09/2011 LAME14 3,53% -0,39% 

145 LAME3 BS Equity 0,912 30/01/2012 LAME16 -0,75% 3,67% 

146 RENT3 BS Equity 0,699 10/07/2007 LCRC12 -1,34% -3,16% 

147 LIGT3 BS Equity 0,463 11/05/2011 LGTE11 -1,01% 1,65% 

148 LLIS3 BS Equity 0,737 25/01/2012 LLIS11 0,25% 0,66% 

149 RENT3 BS Equity 0,925 05/09/2008 LORT13 0,96% 2,92% 

150 RENT3 BS Equity 1,050 09/06/2011 LORT15 -0,37% 1,68% 

151 RENT3 BS Equity 0,818 10/05/2010 LORTA4 5,84% 4,07% 

152 LREN3 BS Equity 1,067 26/07/2011 LRNE14 -1,36% -3,85% 

153 LREN3 BS Equity 1,056 24/07/2012 LRNE15 -1,37% -1,48% 

154 LIGT3 BS Equity 1,024 20/12/2006 LSEL15 -1,72% -4,57% 

155 LIGT3 BS Equity 0,535 21/07/2009 LSEL16 -0,56% -1,74% 

156 LIGT3 BS Equity 0,413 04/05/2011 LSVE17 -0,26% 2,56% 

157 LIGT3 BS Equity 0,512 28/12/2011 LTEN12 -0,58% -1,45% 

158 LUPA3 BS Equity 0,376 20/10/2006 LUPA11 -0,22% -0,44% 

159 MGEL4 BS Equity 0,591 20/05/2010 MANG13 -5,52% -7,76% 

160 MDIA3 BS Equity 0,539 12/06/2012 MDIA11 -1,24% -1,57% 

161 MGLU3 BS Equity 0,869 05/01/2012 MGLU11 -0,88% 1,84% 

162 MILS3 BS Equity 0,435 27/04/2011 MILS11 2,95% 3,00% 

163 MULT3 BS Equity 0,621 17/10/2011 MLTP12 -1,15% -2,13% 

164 MMXM3 BS Equity 1,223 03/12/2009 MMXM12 -1,63% -1,80% 

165 MMXM3 BS Equity 1,783 09/08/2012 MMXS11 -2,65% -5,54% 

166 BEEF3 BS Equity 0,735 29/07/2010 MNRV11 1,59% 0,00% 

167 MRFG3 BS Equity 0,716 02/03/2011 MRFG13 -0,56% -0,98% 

168 MRVE3 BS Equity 1,173 25/07/2008 MRVE11 0,60% 0,56% 

169 MRVE3 BS Equity 1,390 23/12/2010 MRVE14 0,79% 0,59% 

170 MRVE3 BS Equity 1,412 26/04/2012 MRVE16 1,44% -2,86% 

171 MRVE3 BS Equity 1,438 22/06/2009 MRVP12 -3,84% -3,88% 

172 MRVE3 BS Equity 1,224 08/03/2010 MRVP13 -2,82% -0,46% 

173 MRVE3 BS Equity 1,574 14/07/2011 MRVP15 -4,75% -3,76% 
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174 MULT3 BS Equity 0,737 18/06/2009 MULP11 0,49% 0,79% 

175 CSAN3 BS Equity 1,203 16/07/2007 NAGR11 1,13% 3,58% 

176 CSAN3 BS Equity 0,918 19/08/2008 NAGR12 1,27% 2,21% 

177 NATU3 BS Equity 0,424 28/05/2010 NATU14 2,14% 2,67% 

178 CCRO3 BS Equity 0,742 11/11/2010 NDUT12 -0,59% -1,10% 

179 OGXP3 BS Equity 1,538 18/01/2012 OGXM11 4,05% 1,82% 

180 CPFE3 BS Equity 0,660 14/12/2006 PALF13 1,49% 0,99% 

181 PCAR4 BS Equity 0,746 02/09/1999 PCAR13 -0,25% -1,26% 

182 PCAR4 BS Equity 0,597 13/11/2002 PCAR15 -3,39% -5,13% 

183 PCAR4 BS Equity 0,760 03/05/2012 PCARA1 -1,02% -2,68% 

184 PDGR3 BS Equity 0,409 23/07/2007 PDGE11 2,08% -1,92% 

185 PDGR3 BS Equity 1,134 13/08/2010 PDGE14 3,61% 5,37% 

186 PDGR3 BS Equity 0,995 25/09/2009 PDGP13 1,06% 5,87% 

187 PDGR3 BS Equity 1,175 23/09/2010 PDGP15 0,87% -0,10% 

188 PDGR3 BS Equity 1,386 31/03/2011 PDGP16 0,99% 4,10% 

189 PDGR3 BS Equity 1,587 29/03/2012 PDGP17 -1,24% -3,12% 

190 PETR3 BS Equity 0,579 30/08/2002 PETR12 0,73% 0,62% 

191 PETR3 BS Equity 0,759 31/10/2002 PETR13 2,06% 0,62% 

192 ALLL3 BS Equity 0,890 07/08/2008 PIUM13 0,49% -2,47% 

193 NETC4 BS Equity 0,965 18/03/2005 PLIM14 3,24% 7,59% 

194 NETC4 BS Equity 1,067 21/12/2006 PLIM16 -0,29% -2,11% 

195 PMAM3 BS Equity 0,420 29/07/2008 PMAM16 -2,43% -1,21% 

196 PRVI3 BS Equity 0,543 21/12/2007 PRVI11 -1,07% 1,06% 

197 PTIP4 BZ Equity 1,052 18/04/2006 PTIP11 3,34% 4,17% 

198 RDCD3 BS Equity 0,346 19/04/2012 RDCD11 -0,87% -0,15% 

199 RDNI3 BS Equity 0,453 18/06/2010 RDNI11 -2,00% -1,58% 

200 RDNI3 BS Equity 0,464 30/03/2011 RDNI12 -2,12% -2,92% 

201 CCRO3 BS Equity 0,576 11/05/2010 RDNT12 -1,29% -0,26% 

202 REDE4 BS Equity 0,051 22/12/2009 RENG14 6,36% 1,52% 

203 CCRO3 BS Equity 0,497 09/02/2010 REVC11 1,58% 0,21% 

204 RSID3 BS Equity 0,808 23/07/2007 ROSI11 4,32% 0,75% 

205 RSID3 BS Equity 1,230 17/10/2008 ROSI12 7,10% 16,75% 

206 RSID3 BS Equity 1,529 09/06/2010 ROSI13 -2,72% 0,72% 

207 RSID3 BS Equity 1,707 13/05/2011 ROSI14 -1,70% -5,25% 

208 LLIS3 BS Equity 0,715 28/06/2012 RSCC12 -2,62% 2,16% 
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209 SBSP3 BS Equity 1,044 22/06/2005 SBES18 0,56% -2,98% 

210 SBSP3 BS Equity 0,660 22/06/2010 SBESA2 0,58% 4,57% 

211 SBSP3 BS Equity 0,802 18/03/1999 SBSP13 -0,48% 4,43% 

212 SBSP3 BS Equity 1,016 04/06/2001 SBSP14 0,60% 2,66% 

213 SBSP3 BS Equity 0,869 14/05/2002 SBSP15 -0,62% -0,02% 

214 SBSP3 BS Equity 0,959 10/03/2005 SBSP17 1,29% -1,63% 

215 SBSP3 BS Equity 0,898 23/10/2008 SBSP19 -8,10% -4,88% 

216 SBSP3 BS Equity 0,733 22/04/2010 SBSP1A -1,17% -1,46% 

217 SBSP3 BS Equity 0,694 10/01/2011 SBSPA3 0,97% 1,47% 

218 SSBR3 BS Equity 0,566 14/03/2012 SSBR11 -2,00% -2,50% 

219 TAMM4 BZ Equity 0,893 30/07/2009 TAMA11 2,15% 1,76% 

220 TBLE3 BS Equity 0,933 11/05/2005 TBLE11 0,25% -0,42% 

221 TCSA3 BS Equity 1,102 27/09/2011 TCNS13 0,00% -3,14% 

222 TCSA3 BS Equity 1,090 06/03/2012 TCNS14 -3,96% -0,28% 

223 TRPL4 BS Equity 0,362 07/01/2010 TEEP11 -0,49% -2,54% 

224 TMAR5 BZ Equity 0,758 04/10/2011 TELE10 -5,31% -2,81% 

225 TMAR5 BZ Equity 1,061 27/02/2007 TELE17 -5,85% -2,35% 

226 TMAR5 BZ Equity 0,622 01/07/2008 TELE18 -3,34% -8,91% 

227 TMAR5 BZ Equity 0,741 06/05/2009 TEND11 4,71% 3,04% 

228 TCSA3 BS Equity 0,481 04/12/2009 TESA11 -0,49% 1,26% 

229 TCSA3 BS Equity 0,724 30/08/2010 TESA12 0,11% 3,02% 

230 GETI3 BS Equity 0,252 27/04/2010 TIET11 -1,59% -0,59% 

231 TMAR5 BZ Equity 0,794 22/03/2006 TLNL11 0,34% 0,34% 

232 TMAR5 BZ Equity 0,743 27/04/2009 TLNL14 -1,65% -3,83% 

233 TMAR5 BZ Equity 1,056 24/07/2003 TMAR14 -0,24% -2,71% 

234 TMAR5 BZ Equity 1,083 12/05/2004 TMAR15 -0,80% -2,52% 

235 TMAR5 BZ Equity 0,718 30/03/2011 TMAR19 -0,33% 0,45% 

236 TMAR5 BZ Equity 0,821 28/04/2010 TNLE15 -1,66% -1,97% 

237 TPIS3 BS Equity 0,679 27/07/2010 TPIS12 3,01% 3,17% 

238 TPIS3 BS Equity 0,208 29/06/2011 TPIS13 0,00% 2,20% 

239 TBLE3 BS Equity 0,599 19/06/2007 TRAC12 0,28% 3,48% 

240 TBLE3 BS Equity 0,411 22/04/2009 TRAC13 -1,39% 1,99% 

241 TBLE3 BS Equity 0,306 04/12/2009 TRAC14 -0,55% 0,37% 

242 TRIS3 BS Equity 0,549 25/07/2008 TRIS11 -5,37% 0,00% 

243 TRIS3 BS Equity 0,560 26/02/2010 TRIS13 0,97% 2,86% 



79 
 

  

244 TRIS3 BS Equity 0,664 31/05/2010 TRIS14 1,92% -2,96% 

245 TRIS3 BS Equity 0,812 30/04/2012 TRIS15 0,00% 0,00% 

246 TRIS3 BS Equity 0,406 21/12/2009 TRSL12 0,00% 3,00% 

247 UGPA3 BS Equity 0,370 06/04/2005 UGPA11 -3,67% -4,88% 

248 UGPA3 BS Equity 0,431 16/04/2007 UGPA12 0,33% 1,33% 

249 UGPA3 BS Equity 0,671 03/06/2009 UGPA13 -1,24% -1,24% 

250 UGPA3 BS Equity 0,625 15/03/2012 UGPA14 -0,94% -1,88% 

251 UNIP6 BS Equity 0,668 28/04/2005 UNIP11 -4,15% -2,49% 

252 USIM5 BS Equity 1,174 29/02/2008 USIM14 -2,70% 2,28% 

253 USIM5 BS Equity 1,193 26/12/2008 USMG15 0,99% 6,88% 

254 VIVO4 BZ Equity 0,715 20/10/2009 VIVO14 -4,16% -2,49% 

255 VLID3 BS Equity 0,438 28/11/2011 VLID12 2,53% 4,02% 

 


