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Resumo 

 

As decisões de financiamento com dívida têm impacto na estrutura de 

capital através da alteração da alavancagem, da titularidade e da 

maturidade da dívida. As teorias mais populares sobre a composição da 

dívida, preveem um efeito negativo nas ações quando uma empresa 

emite debêntures. Os meus resultados não confirmam esse efeito, pelo 

menos diretamente. Contudo os determinantes da emissão são 

consistentes com as previsões, com algumas particularidades da 

economia Brasileira. 

 

Palavras Chave: debêntures, dívida corporativa, oferta pública, mercado 

de capitais. 
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Abstract 

 

Debt financing decisions have impact in capital structure by altering the 

leverage, ownership structure and maturity of debt. Most popular 

theories about composition of debt predicts negative reaction of stocks 

when a firm issue public bonds. My results does not support that effect 

at least directly. However, the determinants of the issue are consistent 

with the predictions, with some particularities about Brazilian economy. 

 

Keywords: bonds, corporate debt, public offering, capital markets. 
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Introdução 

 

A teoria de finanças corporativas estuda as diversas formas que as firmas usam para 

se financiar e o impacto que essas decisões têm no valor das firmas, através de 

benefícios tributários, custos de falência, capacidade para controlar futuras decisões 

de investimento e sinalização de valor, empenho e comprometimento dos 

administradores, em situações em que os interesses dos agentes envolvidos, 

administradores, acionistas e credores, não estão alinhados. 

Modigliani e Miller (1958) (“MM”) propuseram que perante determinadas 

condições de equilíbrio, ausência de possibilidades de arbitragem e sem fricções 

como impostos e custos de falência, o valor agregado das firmas não era afetado pela 

estrutura de capital. Na sequência do refinamento do modelo e incorporação de 

hipóteses adicionais que fossem de encontro à realidade surgiu a Trade-off Theory 

(“TOT”). Na TOT as firmas identificam o ponto ótimo de alavancagem tendo em 

conta os custos e benefícios marginais de mais uma unidade monetária de dívida. Os 

benefícios são a dedução fiscal do pagamento de juros e a redução de conflitos de 

agência derivados do fluxo de caixa livre. Os custos da dívida estão associados a 

custos de falência e a conflitos de agência entre os acionistas e os credores da firma, 

embutidos no prêmio sobre a taxa livre de risco. 

Alternativamente, Myers (1984) e Myers e Majluf (1984), propuseram a 

Pecking-Order Theory (“POT”), em que as decisões de financiamento são tomadas 

estrategicamente para sinalizar corretamente o valor dos projetos da firma, 

originando uma hierarquia de preferência de fontes de financiamento, sendo o caixa o 

primeiro recurso, seguido de emissão de dívida padrão, depois dívida conversível em 

ações e finalmente emissão de ações. Os custos associados a novas emissões na POT, 

incluem custos de transação e os custos derivados da informação superior sobre a 

qualidade dos projetos da firma que o administrador/acionista atual têm sobre o risco 

e lucratividade esperada dos projetos, senda as novas emissões interpretadas como 

uma transferência de risco não compatível com a qualidade anunciado dos 

investimentos, implicando num deságio na emissão de novos títulos. Assim, a 
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alavancagem da firma é determinada pelas necessidades de investimento menos o 

caixa disponível.  

O objetivo deste trabalho é determinar o impacto no valor de mercado e a 

alteração da natureza da sua estrutura de capital, que provoca a primeira emissão de 

debêntures não conversíveis em ações (“DIPO”) em companhias abertas e listadas na 

Bovespa entre janeiro de 1995 e dezembro de 2007. Não é foco deste estudo, testar 

profundamente as duas teorias anteriormente apresentadas, mas apenas situar os 

resultados quando possível, nas duas visões alternativas e que não são 

necessariamente conflitantes, comparando com os resultados dos trabalhos anteriores 

realizados no Brasil, que abordam este assunto. 

O processo de emissão de debêntures e a consequente alteração da estrutura 

de capital, quer pela mudança no nível de alavancagem, na alteração da titularidade 

dos credores ou na variação da maturidade da dívida da firma, provoca mudanças 

substanciais nas companhias na forma como são monitoradas, nos sinais que emitem 

para diminuir as assimetrias de informação que impedem o mercado de avaliá-las 

perfeitamente, e no risco que representa para todas as partes interessadas. Este estudo 

empírico pretende determinar os efeitos destas alterações profundas na vida da 

companhia derivados do efeito informacional da decisão de financiamento pela 

primeira vez através de dívida corporativa pulverizada, à luz das mais importantes 

teorias de estrutura de capital enunciadas anteriormente, refinando e aprofundando a 

análise dentro das teorias de escolha dos titulares da dívida e do mix de dívida 

pulverizada e privada em modelos mais específicos propostos por Fama (1985), 

Diamond (1991a) e Rajan (1992), como também em teorias de escolha da maturidade 

da dívida propostos por Easterbrook (1984), Flannery (1986) e Kale & Noe (1990). 

A ideia e estrutura deste estudo, está baseada no trabalho desenvolvido por 

Sudip Datta, Mai Iskandar-Datta e Ajay Patel (“SMA”), intitulado “Some Evidence 

of the Uniqueness of Initial Public Debt Offerings”, publicado no Journal of Finance 

em abril de 2000. Compartilhando da motivação dos autores, eles propõem que “a 

drástica mudança que acompanha o processo inicial de lançamento de dívida pública, 

proporciona o ambiente ideal para testar algumas das implicações das teorias de 

escolha de credores e de maturidade da dívida. Baseado nos modelos teóricos 

existentes, o nosso teste empírico relaciona o efeito na riqueza dos anúncios das 
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primeiras ofertas de dívida pública, no papel do monitoramento dos bancos, escolha 

da maturidade da dívida, monopólio informacional dos bancos, assimetria de 

informação e oportunidades de crescimento da firma”. Como complemento e quando 

possível, irei interpretar os resultados à luz da TOT e POT.  

A grande diferença deste trabalho em relação a outros no Brasil, é isolar o 

efeito significativo que o evento da primeira emissão de debêntures representa na 

alteração da natureza do endividamento, pois é este o principal instrumento usado 

pela firmas, na determinação do mix de dívida pulverizada e privada. 

Estão disponíveis no mercado de capitais brasileiro, outras alternativas diretas 

ou indiretas de acesso ao mercado de dívida corporativa pulverizada. É meu 

entendimento que essas alternativas não têm as propriedades desejáveis para testar as 

hipóteses que serão levantadas. Três principais motivos sustentam a minha opinião. 

Primeiro, a emissão de notas promissórias tem características de curto prazo e 

normalmente não estão inseridas em uma estratégia de financiamento constante ao 

longo do tempo. Segundo, produtos como Fundos de Investimento em Direitos 

Creditórios (“FIDC”) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), são 

operações fora do balanço e apresentados em pacote ao investidor, não sendo 

possível a maioria das vezes, determinar com segurança qual a participação da 

companhia no risco do produto e qual o impacto na companhia do risco do produto. 

Terceiro, mesmo que as duas primeiras razões não fossem válidas, o mercado desses 

produtos é tão insipiente, que não é possível ainda elaborar estudos rigorosos, no que 

concerne aos testes das teorias aqui propostas, mas acontecimentos recentes, 

nomeadamente a crise do sub-prime, levantam questões relevantes e que devem ser 

objeto de estudo à luz da teoria existente na determinação do risco, assimetrias de 

informação e problemas de agência destes veículos de financiamento. 

A firma quando decide recorrer ao financiamento bancário, escolhe ter um 

nível de monitoramento maior, que é interpretado pelo mercado como positivo, 

segundo testes empíricos de James (1987), e Lummer & McConnell (1989). No 

Brasil, que eu tenha conhecimento, não existem estudos sobre o tema.  

Neste trabalho, será assumido como hipótese que debêntures têm uma 

maturidade maior e um menor nível de monitoramento, que financiamento via 

bancos. Esta hipótese produz uma grande assimetria de informação entre detentores 
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de debêntures e os emissores. Estes estão interessados em maximizar o valor das suas 

ações e como existe responsabilidade limitada ao valor do patrimônio líquido, os 

acionistas agem como se tivessem uma opção de compra sobre a firma com preço de 

exercício igual ao endividamento. Sem o devido monitoramento, os 

acionistas/administradores têm incentivos perversos e são levados a apostar em 

projetos mais arriscados, que em caso de sucesso têm alto retorno e em caso de 

insucesso estão limitados ao valor pago pelo prêmio, neste caso as ações da 

companhia. Merton (1977) foi o primeiro a modelar a estrutura de capital desta forma 

e este problema é conhecido na literatura como sobreinvestimento.  

Neste estudo é feita a hipótese que a maturidade média da dívida bancária é 

menor do que a maturidade média da dívida corporativa pulverizada, tal como 

documentado por James (1987) para o mercado americano, sendo aceitável o 

resultado com as devidas diferenças de magnitude para o mercado brasileiro. Com 

esta premissa, a primeira oferta pública de debêntures é um evento propício para 

avaliar o efeito do alongamento da dívida no valor da firma. Os modelos de Flannery 

(1986), Kale & Noe (1990) e Easterbrook (1984), preveem uma relação negativa 

entre a maturidade da dívida e a qualidade da firma, pois as firmas de melhor 

qualidade terão incentivo a emitir dívida de curto-prazo para evitar os problemas de 

custo de agência do monitoramento. Myers (1977) também chega à mesma conclusão 

no seu modelo, prevendo que se as firmas têm opções de crescimento para exercer, 

elas não vão emitir dívida de longo-prazo, para não partilhar com os credores o 

excedente dos seus novos projetos. O argumento é refinado. Se a firma tiver dívida 

de longo-prazo na sua estrutura de capital, o custo da dívida estará contratualizado 

segundo o risco que representava esse crédito no momento em que foi contraído. Se 

durante a vigência desse empréstimo a firma exercer uma opção de crescimento, o 

risco da firma será menor e ela pode emitir dívida com custo mais baixo. Ora, como 

o risco implícito no contrato anterior era maior, o credor se beneficia de uma 

remuneração acima do perfil de risco do devedor. Este modelo tem implícito algum 

custo ou fricção no mercado de crédito que não permita uma troca instantânea do 

crédito. O corolário deste argumento, ficou conhecido como o problema de 

subinvestimento, em que os gestores não realizam alguns investimentos para evitar 

partilhar os lucros com os credores na presença de dívida de longo-prazo, assim 
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como os gestores que sabem que têm oportunidades de crescimento, não emitem 

dívida de longo-prazo, pelas mesmas razões.  

Nos modelos de sinalização de Ross (1977) e Heinkel (1982), é alcançado um 

equilíbrio sem custo de sinalização, pois se baseiam na preposição de MM que a 

estrutura de capital é irrelevante, logo pode ser qualquer uma. O nível ótimo de 

alavancagem é determinado e usado pelos administradores para sinalizar o tipo da 

firma, pois existe uma assimetria de informação em que os investidores 

desinformados, não conseguem observar a classe a que a firma pertence. Neste 

contexto o efeito da emissão de debêntures ou qualquer tipo de dívida deve ser 

positivo, pois nos seus modelos de sinalização, os administradores sinalizam a 

qualidade da firma, aumentado o nível de alavancagem e consequentemente o 

comprometimento para honrar a dívida e diminuir os custos de agência entre gestores 

e acionistas. 

Com uma causa diferente, mas que também prevê uma reação positiva das 

ações da companhia que emite debêntures, Rajan (1992), argumenta que o monopólio 

informacional dos bancos induz a uma concentração de credores expondo a um 

problema de hold-up. Como as debêntures são naturalmente mais pulverizadas que as 

outras dívidas, a firma deverá se beneficiar desse efeito de diversificação das fontes 

de financiamento. 

Ao isolar o efeito da primeira emissão de debêntures, este estudo em relação a 

outros realizados, tem a vantagem usar uma abordagem incremental. Isso acontece de 

forma natural, pois antes do evento analisado, não havia debêntures na estrutura de 

capital das companhias pertencentes à amostra. Embora os estudos anteriores no 

Brasil sejam relevantes, a robustez desta abordagem é maior, pois não confunde os 

efeitos da rolagem de dívida pública com o aumento total e relativo da nova emissão, 

permitindo uma análise mais objetiva das teorias testadas, o que contribui para 

eliminação de parte dos ruídos a que estão sujeitos os estudos empíricos. 

 O trabalho está organizado da seguinte forma. Na seção I é feito um resumo 

da literatura e enunciadas as hipóteses testáveis. Na seção II é descrito todo o 

processo de seleção da amostra e as suas características, comparando com uma 

amostra de controle para dar suporte estatístico aos resultados e determinando os 

fatores que motivam a emissão. Na seção III é feito um estudo de evento, para aferir 
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qual o impacto informacional no preço das ações das companhias que emitem 

debêntures pela primeira vez. A seção IV conclui e consolida o estudo. 
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I - Teoria e Hipóteses Testáveis 

 

A. Teoria da titularidade da dívida e monitoramento  

Os acionistas beneficiam-se ao hedgear a firma através da compra de seguros, uso de 

derivativos e diversificação ao nível da firma. Smith & Stulz (1985) e Campbell & 

Kracaw (1987) creem no fato que sobre um contrato ótimo entre gestores e 

acionistas, os gestores são menos diversificados que os acionistas. Ao cobrir os riscos 

da firma, reduz-se a exposição ao risco dos gestores, melhorando o nível ótimo de 

remuneração entre gestores e acionistas. Este argumento é válido para qualquer 

estrutura de capital ou nível de alavancagem, de qualquer firma.  

 Smith & Stulz, mostram que cobrir os riscos pode ser útil na redução dos 

custos esperados de falência. MacMinn (1985) acrescenta que proteger-se dos riscos 

pode reduzir a probabilidade de perda dos benefícios fiscais associados à depreciação 

de investimentos. Finalmente, Diamond (1984), mostrou que os custos de 

monitoramento podem ser reduzidos via diversificação. 

  

B. Teoria da escolha da maturidade da dívida e sinalização  

Stiglitz (1981) mostrou como diferenças de expectativa entre proprietários de 

companhias e potenciais credores, levam a uma relação Dívida/Patrimônio Líquido 

ótima. Leland & Pyle (1977) e Ross (1977) avaliaram as implicações da assimetria 

de informação dessa sinalização no equilíbrio no mercado de capitais, demonstrando 

que os insiders podem e usam a estrutura de capital para sinalizar a qualidade da 

firma. 

Se o mercado de dívida corporativa não consegue distinguir entre boas e más 

companhias, as boas irão considerar que a dívida de longo-prazo está relativamente 

mais cara do que a dívida de curto-prazo e por isso irão emitir dívida de curto-prazo. 

Nas mesmas circunstâncias, as firmas de má qualidade irão vender caro a sua dívida 

de longo-prazo. Ao precificar a dívida corporativa, investidores racionais têm estes 

incentivos em consideração e através da interação das suas inferências com as ações 

dos devedores é determinado o equilíbrio que prevalece no mercado de dívida 

corporativa.  
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Na ausência de custo para emissão de dívida, apenas um equilíbrio agregador 

é possível, pois não está disponível um custo de sinalização para as firmas boas, 

implicando que o mercado não consegue distinguir entre as boas e as más 

companhias. As firmas boas não terão incentivo a emitir dívida de longo prazo, tal 

como descrito acima. Se existir um custo de emissão, as firmas más podem ser 

induzidas a se auto selecionar no mercado de dívida longa, sendo condição necessária 

a existência de uma distribuição de ambos os tipos. Assim, na presença desse custo 

de emissão, as firmas boas podem adotar uma estratégia de financiamento que gera 

um equilíbrio separador.  

No Brasil deve prevalecer um equilíbrio separador, pois os custos monetários 

de emissão são altos para firmas pequenas e embora não sejam para firmas grandes 

de má qualidade, os custos de transparência deverão inibir o acesso ao mercado de 

debêntures, pois ao revelar o seu tipo, a firma de má qualidade está sujeita a uma 

desvalorização das suas ações. Como os administradores/acionistas antecipam esta 

reação do mercado, eles devem auto excluir a companhia. 

Comparado com os empréstimos bancários, uma emissão pública tipicamente 

tem uma maturidade maior, logo se espera que a primeira emissão de debêntures 

aumente a maturidade média da dívida da firma. Ao recorrer a este instrumento, 

devido à assimetria de informação, a teoria prevê que haja um efeito adverso na 

riqueza dos acionistas. Flannery (1986) e Kale & Noe (1990), argumentam que a 

dívida de longo-prazo é mais sensível ao valor da firma pelo efeito duration e é mais 

facilmente mal precificada do que a dívida de curto-prazo. Assim, companhias de 

boa qualidade emitirão dívida de curto-prazo e companhias má qualidade emitirão 

dívida de longo-prazo, se tiverem acesso a esse mercado, Diamond (1991b). 

Pelo modelo de Myers (1977), as firmas não emitirão dívida de longo-prazo 

se tiverem opções de crescimento para exercer. Este é o corolário do problema de 

subinvestimento de Myers, que é baseado na premissa que se as firmas têm opções de 

crescimento, elas não emitem dívida de longo-prazo para não partilhar os benefícios 

com os credores.  

Fazendo a hipótese que a maturidade média da dívida bancária das 

companhias é menor que a maturidade média da dívida pulverizada, à luz das teorias 

descritas, espera-se um retorno negativo das ações na data do anúncio da emissão de 
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debêntures. A intensidade do retorno deverá ser maior do que os valores encontrados 

em testes anteriores de resposta do preço das ações ao anúncio da emissão de 

debêntures. A justificação desta expectativa está relacionada com a maior assimetria 

de informação da minha amostra, pois ela é composta por companhias, com menos 

tempo no mercado do que as companhias que efetuam emissões posteriores à 

primeira. Alternativamente, se os modelos de Ross e Leland & Pyle forem válidos no 

mercado brasileiro o efeito será contrário. 

No entanto, devido às dificuldades de financiamento das firmas brasileiras e à 

baixa maturidade média da dívida em relação a outras economias, aumentar a 

maturidade da dívida sinaliza capacidade de tomar crédito num mercado 

extremamente seletivo e um melhor matching entre ativos e passivos, anulando os 

efeitos negativos da emissão, Rajan e Zingales (1995). 

 

C. Assimetria de informação e reputação 

A escolha de em contrato de empréstimo, está sujeita a um determinado nível de 

monitoramento por parte do credor. Com a emissão de títulos corporativos 

negociáveis, o nível de monitoramento será menor, pois a dispersão de credores torna 

o custo individual de monitoramento muito alto. Contrariamente, ao escolher se 

financiar numa instituição financeira, os administradores/acionistas da empresa 

sujeitam-se ao monitoramento direto de agentes especializados em conceder crédito e 

por isso mais exigentes, contribuindo para a diminuição do perigo moral, ou seja, o 

monitoramento da informação privada em poder da companhia, é mais eficiente 

quando delegada a um intermediário financeiro do que distribuído por vários 

credores (Diamond 1984).  

Como os devedores conhecem ambas as alternativas, eles usam a sua 

reputação no momento de escolher a forma de se financiarem. Se a reputação da 

empresa, derivada em boa parte do seu track record, determinar um rating que lhe 

permita um baixo custo de captação e consequentemente lucros esperados maiores, 

os devedores tendencialmente usarão a emissão pública, porque lhes é favorável e 

porque os debenturistas interpretam essa ação de forma crível, dado que em caso de 

calote, a firma perde a sua classificação de rating, consequentemente o custo de 

capital de terceiros sobe e os lucros esperados diminuem. Como os credores 
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antecipam este cenário, eles estão dispostos a conceder o empréstimo, pois o custo 

provocado por um evento de inadimplência, também prejudica a firma emissora. O 

inverso deste argumento para empresas com baixa reputação, também é válido. Se 

uma empresa tem uma classificação de rating baixa, ela tem um custo de captação 

alto, dado que em caso de inadimplir, tem muito pouco a perder quando a notícia for 

revelada ao mercado. Isto implica que o financiamento através de uma instituição 

financeira também tem baixa influência no momento de decidir não honrar o 

compromisso da dívida. No entanto, os agentes do mercado de crédito têm 

conhecimento desta possibilidade e escrutinam os mais propensos ao não 

cumprimento do contrato, mensurando o esforço e a transparência que as companhias 

transmitem aos bancos. O incentivo para serem selecionadas como clientes dos 

bancos, está na possibilidade de acesso ao mercado de dívida corporativa pulverizada 

no longo prazo, caso tenham um bom track record, construído desde o tempo em que 

o relacionamento da firma com o banco exigia um alto monitoramento. 

As implicações empíricas do modelo de Diamond (1991a) é que devedores 

com classificação de rating alta, irão se financiar diretamente via emissão pública e 

devedores com classificação de rating baixa, irão se financiar nos bancos, tendo o 

monitoramento a função de incentivo (se o custo não for muito alto) e de escrutínio, 

para o futuro acesso ao mercado de dívida corporativa pulverizada.   

Se o efeito perigo moral é suficientemente difundido, os novos devedores 

começarão por adquirir reputação no mercado através do monitoramento dos bancos 

e mais tarde, mudam para a emissão pública, sendo um bom track record útil para 

ajudar a prever ações futuras com baixo monitoramento. Isoladamente, a reputação 

pode eventualmente ajudar o perigo moral, porque uma melhor reputação alcançada 

ao longo do tempo implica numa seleção adversa menos severa. No entanto, as 

firmas com boa classificação têm uma vantagem competitiva no mercado de crédito 

de curto-prazo, conseguindo captar dinheiro a taxas mais baixas e sem o risco de não 

obterem financiamento, pois a sua reputação agiliza e torna competitivo a rolagem 

constante de dívida de curto-prazo. 

A clientela natural do mercado de debêntures serão as firmas com rating 

médio, pois para estas, uma emissão pública significa uma menor dependência dos 
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bancos, um aumento da maturidade da dívida e um menor risco de refinanciamento 

ao longo do tempo. 

 

D. Oportunidades de crescimento e monopólio informacional dos bancos 

No processo de escolha do financiamento de um novo projeto as firmas se debatem 

com o problema de selecionar a fonte de financiamento que menos excedente pode 

obter dos ganhos a realizar. Quando empresas procuram os bancos, estes irão agir de 

forma a reduzir os problemas de agência associados aos empréstimos a este tipo de 

firma. Segundo Diamond (1991a), primeiro irão selecionar os clientes e depois 

ameaçam não conceder o empréstimo, incentivando a firma a apresentar os melhores 

projetos (Stiglitz e Weies (1983)). Isto resulta numa diminuição da seleção adversa e 

na redução do perigo moral (através do controle da decisão de investimento da 

firma), capacitando os bancos para a concessão de empréstimos mais baratos e 

informados, ao contrário das custosas e desinformadas emissões públicas, James 

(1987). Finalmente, Easterbrook (1984) e Fama (1985), argumentam que a 

sinalização positiva dos empréstimos bancários, implica que outros agentes com 

direitos de crédito semelhantes sobre a firma, não necessitem de avaliação profunda e 

dispendiosa dos seus créditos. 

A distinção entre diferentes fontes de crédito é a sua capacidade de produzir 

informação sobre o devedor e o acesso ao mercado dessa fonte de financiamento. Um 

banco antes de emprestar dinheiro pode obter informação sobre a firma, que outra 

fonte de financiamento teria mais dificuldade ou impossibilidade de conseguir, para 

além de que os contratos são mais facilmente renegociados. O titular de uma 

debênture, tem problemas de informação limitada, pois recebe apenas informação 

pública, sendo também difícil contatar e reunir os debenturistas para uma 

renegociação das condições acordadas. Essa dificuldade surge por um problema de 

carona, em que os debenturistas esperam que os outros renegociem por si, não 

considerando que os outros também pensam o mesmo, implicando na não existência 

de quórum para proceder a renegociação do contrato. O papel do agente fiduciário 

neste contexto é muito limitado, pois reúne a comunhão de interesses dos 

debenturistas para verificar o cumprimento do contrato existente e sujeito também a 

informações públicas, não tendo poderes de alteração contratual. 
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Neste contexto, Rajan (1992) argumenta que o monitoramento e controle dos 

bancos aumenta a eficiência da decisão de investimento, mas, quando a relação é 

com um só banco, o monopólio que ele detém de informação da companhia afeta 

negativamente o incentivo ao investimento, criando condições para o surgimento do 

problema de subinvestimento ao condicionarem as decisões a uma maior apropriação 

dos resultados. Ao optar por financiar-se no mercado de capitais, a firma limita o 

poder de barganha e aumenta a eficiência do investimento, assim como limita o 

poder de controle do banco no caso de liquidação da firma, confere flexibilidade e 

custos financeiros menores, Diamond (1991b). 

O ponto principal é que há um trade-off entre o endividamento bancário e o 

endividamento pulverizado. O banco pode monitorar a firma e controlar as suas 

decisões de investimento, mas nesse processo ele altera a forma como é dividido o 

excedente entre ambos, distorcendo os incentivos da firma e levando à emissão de 

debêntures, que não têm os benefícios do endividamento bancário, mas também não 

têm os custos. A forma como o banco controla e influencia a divisão do excedente, 

está ligada porque são ambos aspectos dos direitos de propriedade implícitos do 

banco, pois eles têm uma superioridade informacional sobre as outras fontes de 

financiamento. Assim, financiar-se de múltiplas fontes e definir a senioridade de cada 

dívida, circunscreve o problema, diminuindo o controle do banco. 

Assim, firmas com maiores oportunidades de crescimento deverão ter mais 

vantagens ou menos desvantagens que firmas em fase de maturidade do seu ciclo de 

vida, sendo o efeito mais intenso para firmas que crescem muito e que reduzem a 

dependência dos bancos depois da DIPO, pois diversificação as suas fontes de 

financiamento. 
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II Amostra e Descrição dos Dados 

 

A. O processo de seleção da amostra 

Através do banco de dados do Sistema Nacional de Debêntures (SND), foi gerado 

um arquivo com todas as emissões de debêntures não conversíveis em ações no 

período de 1995 a 2007, registrados na plataforma de negociação do Cetip Câmara de 

Liquidação e Custódia. Dos dados obtidos foram eliminadas as emissões de 

companhias do setor financeiro e depois selecionadas as emissões registradas como 

primeira emissão e as emissões que embora não estejam registradas como primeira, 

são a primeira aparição da firma na amostra. Este último critério foi usado para não 

excluir companhias que tivessem efetuado anteriormente emissão privada de 

debêntures, porque embora legalmente seja o mesmo instrumento, a natureza 

informacional é diferente, não estando sujeita a uma avaliação abrangente do 

mercado, perdendo o sentido de dívida pública ou pulverizada. Também companhias 

que efetuaram emissão de debêntures conversíveis ou permutáveis em ações, mas 

que não constavam no Balanço à data da primeira emissão de debêntures não 

conversíveis foram incluídas na amostra. 

De todas as emissões registradas como posteriores à primeira, foi conferido 

no SND se constava alguma emissão anterior a 1995 e caso constasse a firma era 

excluída da amostra. Se não houve emissão anterior registrada no SND, recorri ao 

site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para consulta do documento 

Informações Anuais (IAN) da companhia e verificar se havia alguma emissão 

particular anterior à primeira aparição na amostra. No caso de não haver informação 

disponível, contatei diretamente a companhia para apurar se existiram de fato 

emissões públicas anteriores à primeira emissão que aparece na amostra.  

Paralelamente, na plataforma do BovespaFix, apurei se haviam emissões 

registradas que não constavam no SND. No caso de existirem, foram filtradas com os 

mesmos critérios usados no procedimento anterior. 

Concluídos os passos anteriores, apliquei sobre toda a amostra o filtro de 

listagem na Bovespa no período compreendido entre 230 pregões antes da data do 

anúncio da primeira emissão pública de debêntures e nos 20 dias posteriores ao 
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anúncio1. Caso não estivessem listadas eram automaticamente excluídas e caso 

estivessem listadas tinham que cumprir os critérios de dias de negociação e 

identificação da data do anúncio ao público da emissão foco deste estudo. O critério 

dos dias de negociação exclui as firmas que tenham menos de 80% de presença nos 

dias do pregão em análise. O critério do dia do anúncio foi a data da Assembleia 

Geral (“AGE”) ou da Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) que decidiu a 

emissão. Por regulação da CVM e Bovespa, a companhia é obrigada a comunicar ao 

mercado as decisões tomadas na AGE/RCA num breve espaço de tempo. Mesmo que 

surjam notícias anteriores sobre a emissão, a data de reunião representa a aprovação 

dos acionistas/administradores e tem caráter formal e clarificador. 

Complementarmente, usei a data de registro da emissão na CVM, pois esta 

representa aprovação regulatória da emissão. As fontes usadas para obter as cotações 

diárias e as demonstrações financeiras foram o Economática e a Bloomberg, 

verificadas à posteriori na CVM. As firmas que sobreviveram a todos os critérios 

enunciados, fazem parte da amostra final e totalizam 40, todas não financeiras. 

 

B. Descrição geral da amostra 

A distribuição da frequência das ofertas públicas inicias de debêntures não 

conversíveis em ações por ano, rating, e espécie estão na Tabela I. Observa-se que 

nos últimos anos houve um maior número de DIPO, que provavelmente são resultado 

de condições macroeconômicas mais favoráveis. 

 

                                                 
1 No caso de o IPO ser próximo da DIPO, o critério é valido para 230 dias após a data 

de registro  
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Ano Frequência Percentagem Ano Frequência Percentagem

1995 0 0,00% 2002 5 12,50%

1996 1 2,50% 2003 2 5,00%

1997 1 2,50% 2004 5 12,50%

1998 3 7,50% 2005 3 7,50%

1999 2 5,00% 2006 6 15,00%

2000 1 2,50% 2007 8 20,00%

2001 3 7,50% Total 40 100,00%

Tabela I

Painel A: Distribuição da Frequência das Ofertas Públicas Iniciais de Debêntures por Ano

 

 

Painel B: Distribuição da Frequência por Rating

Ano Frequência Percentagem

AAA 3 7,50%

AA 11 27,50%

A 15 37,50%

BBB 4 10,00%

BB 0 0,00%

B 0 0,00%

sem rating 7 17,50%

Total 40 100,00%  

 

Ano Frequência Percentagem

Real 1 2,50%

Flutuante 4 10,00%

Quirografária 29 72,50%

Subordinada 6 15,00%

Total 40 100,00%

Painel C: Tipo de Garantia/Espécie

 

 

Para padronizar as classificações de rating da Fitch, Moody´s, S&P e 

agências nacionais, criei uma escala mais simples arredondando a nota de cada 

agência para o conjunto de letras mais próximo, seguindo padrões comuns no 

mercado de crédito. A exceção foram as agências nacionais que foram rebaixadas em 

um grau, dado a atitude tipicamente menos conservadora que demonstram. 

Diferentemente dos resultados de SMA para o mercado americano, a maioria 

das DIPO estão classificadas com notas acima do grau de investimento para o 
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mercado brasileiro. A minha interpretação é que o mercado de debêntures brasileiro é 

pouco desenvolvido e relutante em investir em títulos com classificações mais 

baixas. Contudo, a assimetria da distribuição de frequência de notas é consistente 

com Diamond (1991b), que prevê que dívida de longo prazo será emitida por firmas 

com classificação média, dado que as firmas de baixíssimo risco preferem emitir 

dívida de curto prazo para não partilhar os resultados dos novos investimentos com 

os credores e as firmas de alto risco, embora prefiram emitir dívida de longo prazo, 

não conseguem e têm que recorrer ao financiamento de curto prazo. 

A espécie das debêntures é na sua maioria quirografária, com 72,5% do total, 

seguida de 15% de subordinada e de 12,5% de real/flutuante. No mercado americano 

a maioria das emissões são subordinadas o que revela a ainda fraca confiança que os 

investidores têm neste mercado, exigindo estruturas de garantia mais robustas. 

A maturidade das emissões está concentrada no intervalo de 3 a 6 anos, com 

a DIPO de maior maturidade em 12 anos. No mercado americano, SMA reporta 

maturidades até 30 anos, sendo a média de 5 a 10 anos. A implicação direta desta 

limitação de horizonte temporal é a dificuldade de casar a depreciação econômica 

dos bens com o seu financiamento. 

Uma DIPO típica tem maturidade à volta de 5 anos e rating A, estando de 

acordo com o perfil de empresa de qualidade média/boa que o modelo de Diamond 

(1991a), prevê que acesse ao mercado de dívida corporativa pulverizada. É de notar 

que as emissões com vencimento mais longo estão no extremo da classificação, pois 

interpreto as emissões sem rating como sendo ou de firmas de excelente qualidade ou 

muito arriscadas. O argumento é baseado na minha observação que algumas vezes 

firmas de alta reputação não precisam das agências de rating e algumas vezes, mas 

não tão poucas, empresas mais arriscadas preferem não emitir com rating para 

mascarar o seu tipo. Também o equilíbrio separador previsto por Stiglitz (1981), 

Leland & Pyle (1977) e Ross (1977), têm suporte na distribuição das companhias 

pelo nível de rating, pois o viés da amostra é para firmas de qualidade média/boa. 
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Média Mediana Minímo Máximo

Valor Contábil dos Ativos Totais (R$ Mil) 11.089.755  3.416.521  168.743     136.618.399  

Divida/Patrimônio Liquido 75,70% 56,91% 0,00% 386,83%

Passivo Circulante/Passivo Total 50,15% 47,41% 21,27% 88,99%

Financiamento LP/Passivo Total 24,18% 23,94% 0,00% 71,53%

Lucro antes IR/Ativo Total 9,19% 8,69% -3,61% 29,36%

Preço / Valor Patrimonial 234% 190% 0% 940%

Valor Contábil dos Ativos Totais (R$ Mil) 12.667.713  4.077.406  607.655     149.859.251  

Divida/Patrimônio Liquido 100,56% 80,83% 21,85% 463,44%

Passivo Circulante/Passivo Total 39,07% 36,83% 12,45% 66,29%

Financiamento LP/Passivo Total 24,65% 24,07% 1,39% 53,46%

Lucro antes IR/Ativo Total 9,41% 8,68% -4,54% 27,05%

Preço / Valor Patrimonial 235% 180% 0% 1430%

Volume da Oferta (R$ Mil) 447.230     245.000   20.000     2.160.000    

Volume da Oferta como percentagem de

Comprometimento Bancário antes da DIPO 281% 41% 0% 1626%

Ativo Total 15% 7% 1% 135%

Ativo Permanente 171% 11% 1% 3103%

Passivo Total 43% 12% 1% 500%

Amostra: 40 empresas

Painel A: Estatísticas Descritivas

Variáveis

Tabela II

Antes da Emissão

Depois da Emissão

 

 

Maturidade Frequência Percentagem

<3 5 12,50%

3<maturidade<6 21 52,50%

6<maturidade<9 10 25,00%

9<maturidade<12 4 10,00%

Total 40 100,00%

Painel B: Maturidade das Ofertas da DIPO

 

 

Maturidade (anos) AAA AA A BBB sem rating

<3 0 2 1 0 2

3<maturidade<6 2 6 10 1 2

6<maturidade<9 0 3 4 2 1

9<maturidade 1 0 0 1 2

Total 3 11 15 4 7

Painel C: Relação entre Maturidade e Classificação de Risco

 

 



 23 

C. Análise Comparativa 

Para entendimento dos determinantes da primeira emissão de debêntures, efetuei uma 

análise univariada e rodei um modelo Probit, usando uma amostra de controle. 

Selecionei aleatoriamente 40 firmas respeitando a frequência anual da amostra, de 

todas as que constavam na base de dados Economática sem emissão de debêntures 

registrada no Balanço ao longo de todo o período da amostra e que estivessem 

listadas na Bovespa no ano em que foram selecionadas. 

 

C.1 Análise Univariada 

Os valores encontrados para as médias das variáveis selecionadas são muito afetados 

por valores extremos e têm distribuição assimétrica. Para contornar o problema usei a 

mediana como medida de posicionamento central das amostras e validei os resultados 

usando o teste não paramétrico de Wilcoxon, para achar o p-valor da diferença entre 

as medianas das duas amostras. Os dados estão na Tabela III. 

 

 

Valor Contábil do Ativo Total            3.416.521               368.019                 0,00 

Receita Liquida            2.472.429               433.094                 0,00 

Crescimento do Ativo (%) 17,94% -0,63%                 0,01 

Crescimento das Vendas (%) 17,13% 1,86%                 0,00 

Investimento/Ativo Total 2,37% -1,27%                 0,09 

Passivo Circulante/Passivo Total 47,41% 65,19%                 0,00 

Financiamentos LP/Passivo Total 23,94% 6,75%                 0,01 

Divida/Patrimônio Liquido 36,44% 14,58%                 0,03 

Lucro antes IR/Ativo Total 8,69% 5,72%                 0,03 

Permanente/Ativo Total 60,58% 52,09%                 0,03 

Valor de Mercado/Patrimônio Liquido 190,00% 55,00%                 0,00 

Amostra: 40 empresas

Mediana da 

AmostraCaracterísticas (R$ Mil)

Características Descritivas das Firmas que Emitiram Debêntures pela Primeira Vez e da 

Amostra de Control

Tabela III

P-Valor para 

as diferenças 

nas Medianas

Mediana da 

Amostra de 

Controle

 

As companhias que emitem debêntures pela primeira vez são 

significativamente maiores, como evidencia a mediana do valor contábil dos ativos e 
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da receita liquida, sugerindo a existência de economias de escala no uso deste 

instrumento. Essas economias de escala advêm de um alto custo fixo de emissão, 

composto por comissões de colocação, registro, estruturação, legais, de rating, agente 

fiduciário entre outros. Houston & James (1996) encontraram que o financiamento 

bancário depende do tamanho da firma (existem economias de escala numa emissão), 

das oportunidades de crescimento, ativos intangíveis, alavancagem, número de 

bancos que se relacionam com a firma e o acesso aos mercados de dívida pública 

corporativa, existindo uma relação negativa entre o financiamento bancário e o 

tamanho da firma, assim com a alavancagem, implicando que os bancos emprestam a 

firmas pequenas e pouco arriscadas. A compatibilidade dos resultados é evidenciada 

no tamanho das firmas que acessam ao mercado de capitais e a respectiva 

diversificação das fontes de financiamento. 

Estas variáveis, juntamente com uma maior proporção relativa de ativo 

permanente, também sugerem que elas têm mais ativos de colateral para garantir a 

operação e reduzir o risco do investidor. Embora na amostra apenas 4 emissões são 

com garantia flutuante e 1 com garantia real, existe a possibilidade de dar garantias 

adicionais, mesmo que a emissão seja quirografária ou subordinada, não sendo este 

resultado inconsistente com os dados. Gomes e Leal (2000), encontraram uma 

relação positiva entre ativo permanente e nível de alavancagem, assim como Kirch 

(2003) para diferentes períodos e metodologias de análise.  

O crescimento quer do ativo quer da receita, também é evidente nas firmas 

que realizam uma DIPO, sendo as necessidades de financiamento nesse momento 

maiores. Os dados indicam que uma parte desse financiamento é para financiar 

investimento, pois o p-valor do Investimento/Ativo embora com 10% de 

significância mostra uma variação positiva do investimento e a amostra de controle 

tem características possivelmente mais operacionais, com uma relação Passivo 

Circulante/Passivo maior. 

Curiosamente, as firmas que realizam uma DIPO são mais alavancadas que 

as firmas de controle e como já evidenciado no Tabela II, elas se tornam ainda mais 

alavancadas no ano posterior. Como as companhias da amostra têm uma proporção 

de financiamento privado maior em relação à amostra de controle, a teoria de Rajan 

(1992) sobre a diversificação das fontes de financiamento é consistente com o 
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comportamento das firmas, ou seja, as emissões destinam-se sobretudo a 

investimento ou capital de giro e pouco a substituição de dívida privada por 

pulverizada. Repare que mesmo não havendo substituição, as fontes de 

financiamento tornam-se mais diversificadas. 

Ao analisar a medida de eficiência das companhias, Lucro antes IR/Ativo, é 

necessária alguma cautela. O único controle setorial da amostra é de empresas 

financeiras e não financeiras, pois as instituições financeiras estão proibidas por lei a 

emitir debêntures e as que prestam serviços financeiros, mas que não estão proibidas 

foram excluídas da amostra, pois ficariam fragilizadas na descrição do setor. Assim, 

setores que têm este indicador mais ou menos favorável não estão identificados, o 

que segundo Kirch (2003), não é relevante na determinação do nível geral de 

alavancagem. Por estas razões, deveria rejeitar a hipótese que as medianas são iguais, 

mas o teste evidencia que são. A minha interpretação é que este indicador revela uma 

utilização da capacidade instalada acima do normal pelas empresas que vão emitir 

debêntures pela primeira vez o que é consistente com os resultados obtidos pelas 

variáveis de crescimento. Ainda segundo a POT, empresas mais lucrativas tendem a 

emitir menos dívida, o que embora não controlado para outros fatores, não é 

comprovado nesta amostra. Numa análise com dados de painel, Kirch (2003), 

corroborou a POT na relação negativa entre rentabilidade (usando o EBITDA/Ativo) 

e nível de alavancagem.   

Diferentemente dos resultados encontrados por SMA, a proxy para 

oportunidades de crescimento diverge no resultado. SMA usaram o Valor da 

Firma/Ativo Total e eu usei Preço/Valor Patrimonial. O meu indicador é mais volátil, 

mas tem a vantagem de controlar os resultados para diferenças de duração do ciclo 

operacional evidenciados em contas de ativo e passivo circulante. SMA encontraram 

que as firmas que emitem debêntures pela primeira vez têm menos oportunidades 

futuras de crescimento que as firmas de controle, dando suporte empírico à teoria de 

Myers (1977), que os gestores/acionistas não emitem dívida antes do anúncio das 

oportunidades de crescimento para não permitirem uma apropriação do benefício da 

redução do risco pelos credores anteriores, que contratualizaram o financiamento 

num período com características de risco maior e por isso cobraram prêmio maior. É 

meu entendimento que dada a escassez de crédito no Brasil e as fricções excessivas 
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deste mercado, o efeito de transferência de resultado para os credores anteriores é 

marginal, quando comparado com o acesso a uma nova fonte de financiamento que 

permitirá à companhia não ter problemas de liquidez e de janela de oportunidade para 

exercer a sua opção de crescimento. Kayo e Fama (1997), ao testarem a teoria de 

agência quando existe endividamento, concluíram que firmas com maiores 

oportunidades de crescimento, são menos alavancadas que firmas com poucas 

oportunidades de crescimento. O estudo analisou a estrutura de capital global e não 

especificamente, a presença de dívida pulverizada, mas a variável proxy de 

oportunidades de crescimento usada, crescimento médio da receita liquida entre 1994 

e 1996, é no meu entendimento mais limitada, pois não contem informação forward 

looking, típica da variável valor de mercado. Gomes e Leal (1997), também 

encontrara uma relação negativa entre oportunidades de crescimento e alavancagem, 

usando o mesmo indicador que SMA. O período de análise é de 1995 a 1997, e dado 

que a minha amostra é de 1995 a 2007, sendo a maioria das observações mais 

recentes, não é de descartar algum efeito temporal que não é levado em conta neste 

estudo. 

 

C.2 Análise Probit 

A análise univariada anterior não tem em consideração as possíveis correlações entre 

as variáveis explicativas. O uso de diversos múltiplos que têm por base o Ativo Total 

e o Passivo Total é um exemplo de variáveis que devem estar relacionadas. Para 

controlar as correlações entre as variáveis estimei o seguinte modelo Probit: 

 

Pr(DIPO) = F(Receita, P/VP, PC/Passivo, D/PL, Investimento,  Ativo,  Receita), 

 

onde DIPO é uma variável binária que é igual 1 caso a firma tenha emitido 

debêntures e 0 caso contrário. A função F(.) é a distribuição normal acumulada de 

uma variável normal padrão. Receita é o logaritmo natural da receita, P/VP é o Preço 

da ação sobre o Valor Patrimonial por ação, PC/Passivo é o Passivo Circulante sobre 

o Passivo Total e D/PL é Dívida sobre Patrimônio Líquido, sendo todas as variáveis 

obtidas com valores do ano anterior à DIPO, ajustadas para preços correntes (abril 

2008). O múltiplo Investimento é a razão entre o investimento no ano da DIPO sobre 

o Ativo Total do ano anterior,  Ativo e  Receita é o crescimento do Ativo Total e 
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da Receita do ano anterior para o ano de realização da DIPO. Na Tabela IV 

encontram-se os dados obtidos pela estimação de máxima verossimilhança de 3 

modelos. 

O sinal das variáveis é consistente com a teoria e permite tirar algumas 

conclusões das proxys usadas. A Receita pretende determinar o tamanho das firmas e 

é significativa nos três modelos, em linha com hipótese que os custos fixos de uma 

emissão de debêntures inibem as firmas pequenas de acessar a este mercado, 

documentado em Houston & James (1996). 

A variável P/VP capta as oportunidades de crescimento embutidas na 

descolagem do preço de mercado em relação ao valor patrimonial da ação. Nos três 

modelos o sinal é positivo, o que é contrário aos trabalhos de SMA, Barclay & Smith 

(1995) e Stohs & Mauer (1996). Nestes três trabalhos, o sinal negativo é justificado 

com um maior do nível assimetria de informação e de custo de agência por 

subinvestimento, que inibe o acesso ao mercado de dívida longa. A minha 

interpretação para este resultado é a mesma da seção anterior e que foi levantada por 

Moreira e Puga (2000). Num mercado em que o crédito é restrito e pouco acessível, 

emitir dívida pulverizada sinaliza capacidade e credibilidade para acessar ao mercado 

de financiamento e segurança de liquidez para exercício das oportunidades de 

investimento, que têm por natureza janelas de tempo que têm que ser usadas sob pena 

de não mais serem possíveis de aproveitar. Esta conjectura não está devidamente 

provada nos trabalhos existentes até ao momento.  

Companhias com alta reputação e que têm informação privada que as 

oportunidades futuras são favoráveis, têm preferência por emissão de dívida de curto 

prazo, pois não enfrentam problemas de liquidez e de acesso ao mercado de crédito, 

Diamond (1991b). O indicador PC/Passivo situa a composição de todas as 

exigibilidades da companhia em curto e longo-prazo, e tem sinal é negativo nos três 

modelos. Como as dívidas de curto-prazo estão contidas no Passivo Circulante, 

firmas com predominância deste tipo de financiamento terão menor probabilidade de 

emitir dívida no mercado de capitais. Contudo, também firmas com um ciclo 

operacional longo e grande rotatividade de estoques, deverão apresentar este 

indicador mais alto, não sendo possível distinguir com exatidão qual o fator 

preponderante. Em modelos não apresentados aqui, quando incorporei variáveis de 
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financiamento de curto e longo prazo para controlar esta dubiedade, elas não foram 

significativas. 

A alavancagem, medida por D/PL, resultou em coeficientes negativos nos 

três modelos. Se assumir que as empresas operam com uma estrutura de capital 

próximo ao nível ótimo de alavancagem, o sinal negativo é consistente com a TOT 

ao indicar relutância em aumentar o nível de endividamento por razões de custo de 

falência. 

As três últimas variáveis, Investimento,  Ativo e  Receita, só são 

significativas se usadas separadamente. É natural que assim seja, pois elas estão 

altamente correlacionadas como proxy de crescimento de curto-prazo. A razão de 

rodar três modelos alterando apenas a presença de cada uma delas é de critério de 

previsibilidade. Ao contrário de todas as outras variáveis, no momento de usar o 

modelo para fazer previsão o valor do Ativo, Receita e Investimento para o final do 

período são aleatórios. Dependendo da qualidade da informação e da capacidade de 

previsão de cada uma destas três variáveis, podemos selecionar o modelo que menor 

incerteza gera, pois as três variáveis terão que ser estimadas. O sinal positivo destas 

variáveis é consistente com as necessidades de financiamento advindas do 

crescimento. Em Moreira e Puga (2000), a variação do Exigível a Longo Prazo (não 

é descriminada a composição da variável) é afetada positivamente pelo crescimento e 

tamanho (medido pela Receita), tendo alguma similaridade com o resultado 

encontrado neste estudo. 

O Pseudo-R² varia entre 0,48 e 0,54 indicando uma capacidade explicativa 

razoável, sendo os modelos que melhor se comportaram dos mais de 30 modelos que 

rodei com estas e outras variáveis. Comparado com o Pseudo R² de 0,638 obtido no 

modelo Probit de SMA, considerando fatores de contexto econômico e regulatórios 

que causam fricção no mercado de dívida corporativa, julgo que o valor é 

satisfatório, embora não seja diretamente comparável, pois é composto de diferentes 

variáveis. 
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Variável Independente Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

C -1,91 -2,22 -1,74

(0,00)            (0,00)            (0,00)            

LOG(RECEITA) 0,13 0,15 0,13

(0,00)            (0,00)            (0,00)            

PREÇO/VALOR PATRIMONIAL 0,08 0,06 0,09

(0,00)            (0,01)            (0,00)            

PASSIVO CIRCULANTE/PASSIVO -0,72 -0,75 -0,81

(0,00)            (0,00)            (0,00)            

DIVIDA/PATRIMÔNIO LIQUIDO -0,06 -0,07 -0,06

(0,01)            (0,01)            (0,02)            

INVESTIMENTO 0,36

(0,00)            

 ATIVO 0,24

(0,00)            

 RECEITA 0,06

(0,03)            

Pseudo - R² 0,51 0,54 0,48

Amostra: 40 empresas

Tabela IV
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III - Estudo de Evento 

 

A. Alterações de riqueza dos acionistas 

Para testar algumas previsões dos modelos anteriormente enunciados, procedi a uma 

análise de estudo de evento, para testar se houve retornos anormais nos dias e 

períodos relevantes.  A metodologia seguiu as diretrizes do trabalho de SMA e de 

Mackinley (1997).  

Partindo do pressuposto que o modelo de mercado é válido no Brasil, 

estimei os betas das empresas que fazem parte da amostra através de regressão linear 

simples, tendo como variável explicativa o retorno do Ibovespa. A estimativa foi 

feita no período de 230 dias anteriores à data da AGE/RCA que decidiu a emissão e 

30 dias anteriores à emissão. Em alguns casos, devido ao IPO ter sido muito próxima 

da DIPO, calculei os betas usando a janela de 30 dias depois do registro da emissão e 

230 dias depois do registro de emissão, ou seja, foram calculados à posteriori, 

validado pelo trabalho de Scholes & Williams (1977) que testaram a baixa 

variabilidade dos betas. 

Obtidos os betas fiz o cálculo do retorno anormal subtraindo do retorno 

observado da firma o retorno esperado. A tabela V apresenta o somatório do retorno 

anormal (SRA) à volta da data de realização da AGE/RCA e da data de registro na 

CVM. 

Quando uma companhia realiza uma AGE/RCA está obrigada a comunicar 

ao mercado as decisões tomadas. Regra geral esse anúncio é feito no dia seguinte e 

tem caráter formal, pois foi sufragado pelos órgãos competentes da firma, passando 

os gestores a partir desse momento a ter mandato para desenvolver todas as 

diligencias necessárias para lançar a emissão. No entanto, uma emissão de debêntures 

está sujeita à aprovação da CVM, no âmbito da instrução 400, sendo a data do 

registro o momento em que a emissão está oficialmente aprovada. É meu 

entendimento que estas duas datas são o melhor momento para testar a reação do 

mercado ao anúncio da emissão, por serem amplamente divulgadas, terem caráter 

vinculativo e cumprirem os critérios legais. Contudo, não é claro qual destas datas é 

melhor, pois do ponto de vista da data da AGE/RCA, esta é sempre anterior e 

representa o primeiro anúncio que o mercado recebe da aprovação pelos 
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gestores/acionistas da emissão. Já a data de registro tem a característica de tornar a 

emissão quase certa, pois o custo de reputação e de estruturação da operação cria 

condições de quase irreversibilidade. 

 

Período do Evento SRA Volatilidade Teste - Z %  Positiva

dia 0 0,17% 2,65% 0,69                   51,28%

dia 0 e 1 0,45% 3,80% 0,46                   61,54%

dia -1 a 1 0,81% 4,86% 0,30                   51,28%

dia -30 a -2 4,59% 14,21% 0,04                   56,41%

dia 2 a 30 -0,86% 11,20% 0,63                   43,59%

Amostra: 39 empresas

Período do Evento SRA Volatilidade Teste - Z %  Positiva

dia 0 -0,36% 2,74% 0,41                   46,15%

dia 0 e 1 -0,31% 3,65% 0,59                   46,15%

dia -1 a 1 0,04% 4,42% 0,96                   46,15%

dia -30 a -2 0,35% 9,24% 0,81                   38,46%

dia 2 a 30 -4,04% 11,09% 0,02                   38,46%

Amostra: 39 empresas

Tabela V

Painel A: Data Base da AGE/RCA

Painel B: Data Base do Registro da CVM

 

 

Ao agregar o somatório dos retornos anormais de 39 firmas da amostra (foi 

retirado um outlier), nos diferentes intervalos de tempo é possível concluir o 

seguinte.  

Não é possível rejeitar a hipótese nula, de que o somatório dos retornos 

anormais é igual zero, nos dois dias escolhidos como base dos eventos, assim como 

nos dias anterior e seguinte. Contudo, o teste z para o intervalo de 30 dias anteriores 

à data da AGE/RCA é significativo a 5% e tem média igual 4,59%. Também o teste z 

para os 30 dias posteriores à data de registro tem média -4,04% e é significativo a 

5%. 

A minha interpretação dos resultados, é de que as firmas escolhem um 

momento favorável para o anúncio da emissão de forma a neutralizar possíveis 

efeitos negativos desse anúncio. Não é claro contudo, que o efeito desse anúncio seja 

negativo, pois os dias da AGE/RCA, assim como os 30 dias posteriores não 

permitem afirmar nenhuma direção. Também o somatório do retorno anormal dos 30 
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dias anteriores ao registro na CVM não é diferente de 0%, mas para o período de 30 

dias depois é negativo. Dada a magnitude do resultado positivo anterior à AGE e do 

resultado negativo posterior à data do Registro na CVM, concluo que ambos se 

anulam, dando margem à minha interpretação que o momento favorável das ações 

pré-anúncio é usado para anular um possível efeito negativo, que no entanto não está 

demonstrado. 

Os resultados não suportam as teorias da maturidade da dívida propostos por 

Easterbrook (1984), Flannery (1986) e Kale & Noe (1990), que preveem um efeito 

negativo, assim como da diversificação dos credores proposta por Fama (1985), 

Diamond (1991a) e Rajan (1992), que preveem um efeito positivo advindo a 

diversificação das fontes de financiamento em situação de monopólio dos bancos. 

Também não suporta a TOT, nem as teorias de sinalização de Ross (1977) e Heinkel 

(1982), de que qualquer dívida deve gerar um efeito positivo, não controlando para 

custos de falência, mas está de acordo com o resultado neutro esperado pela POT de 

Myers (1984) e Myers e Majluf (1984), para a emissão de dívida não conversível.  

Num primeiro ensaio do estudo de evento para emissão de debêntures, 

Sanvincente (2001), analisou o impacto informacional nos preços das ações das 

companhias que emitiram debêntures no período de janeiro de 1997 a junho de 2001. 

Na foi feita nenhuma distinção sobre o fato de ser a primeira emissão, não permitindo 

fazer uma comparação direta com o meu estudo. No entanto, a metodologia usada é 

muito limita e não produz respostas estatisticamente significativas, pois foram usados 

dados mensais para o cálculo de excesso de retorno e foi imposto um coeficiente beta 

igual a 1 para todas as companhias, o que influi diretamente na magnitude do excesso 

de retorno, tornando os testes de hipóteses pouco confiáveis. 

Santos (2005), testou o efeito dos anúncios de novas dívidas de longo prazo, 

sem distinguir o tipo de financiamento e com período amostral muito reduzido, 2º 

quadrimestre de 2004, encontrando um efeito positivo na data dos anúncios. Contudo 

a data do evento escolhida, o dia de protocolo na CVM, é no meu entendimento 

inadequada, mas no geral os resultados indicam uma diferença no efeito riqueza entre 

financiamentos de longo prazo e financiamento via debêntures, no caso a primeira 

emissão.  
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IV – Conclusão 

 

A análise isolada da primeira emissão de debêntures não conversíveis em 

ações permite isolar as características e os determinantes da alteração do mix de 

credores privados, para privados e públicos, com implicações no desempenho das 

firmas. 

As firmas que acessam ao mercado de dívida pública corporativa, são 

maiores, têm mais oportunidades de crescimento presentes e futuras, são mais 

alavancadas e eficientes. Estas características amenizam os incentivos contrários à 

emissão, como custo fixo alto, revelação do seu tipo através do rating e partilha dos 

resultados com os credores. 

Fatores como necessidade de investimento, diversificação do endividamento e 

alongamento do perfil da dívida são significativos no momento de decidir a DIPO. 

O efeito negativo encontrado por SMA na data de anúncio da emissão no 

mercado americano, não tem suporte direto na economia brasileira. No entanto o 

efeito positivo antes do anúncio da emissão juntamente com o efeito negativo após o 

registro da emissão, permitem especular que as firmas aproveitam o bom momento 

das suas ações para anunciar a decisão. 

Partindo deste estudo, espero poder aprofundar algumas questões deixadas em 

aberto, como o problema da substituição de ativos e poder repetir os testes com uma 

amostra maior, o que poderá demorar mais algum tempo. 
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