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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi o de analisar os determinantes da taxa de 

remuneração das debêntures no mercado brasileiro com ênfase no impacto das 

garantias. As garantias são inseridas nas emissões de debêntures como uma forma 

de melhorar a qualidade do rating de crédito do papel, reduzindo o custo de 

captação para o emissor. Contudo diversos estudos empíricos encontraram 

evidências de que as garantias aumentam a taxa de remuneração de títulos 

corporativos, no Brasil e no exterior, quando controlado pelo rating. Uma explicação 

possível para esse resultado é a existência de um conflito de agência entre os 

gestores da firma e os investidores em debêntures, o que leva a uma deterioração 

no valor das garantias, por conseguinte, impactando negativamente o valor 

esperado do título em um evento de inadimplência (recovery-rate). Este estudo 

testou, empiricamente, um modelo teórico de conflito de agência e encontrou 

resultados que corroboram o modelo, para tanto, indicando que este pode ser 

aplicado como explicação para o impacto das garantias no mercado brasileiro de 

debêntures. Em particular, encontrou-se que a diferença na taxa de remuneração de 

debêntures com garantia e sem garantia é menor para emissões de empresas com 

melhores características de governança e é maior para emissões com prazos mais 

longos. 

 

Palavras-Chaves: Mercado de Debêntures. Teoria de Conflito de Agência. 

Spread de Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 
 

The main goal of this paper was to analyze the determinants of bond yields in the 

Brazilian Corporate Bond Market, with emphasis on the effect of collateral. 

Collaterals are used to improve the credit risk of a given loan, decreasing yields costs 

for the bond issuer. However, a number of empirical papers, in Brazil and abroad, 

has found evidences that presence of collateral increased corporate bonds yields, 

after controlling for credit risk. A possible explanation for these findings is the 

existence of agency problems between firm's managers and bond holders that leads 

to a deterioration in the value of collateral, decreasing bond's recovery rate in the 

event of default. This study tested a model of agency problems and found evidence 

that support the model's implications, suggesting the applicability of the model as 

explanation for the empirical evidences of collateral effects at Brazilian corporate 

bond market. Particularly, it was found the yield differential between collateralized 

and uncollateralized corporate bonds is smaller for companies with better 

governance profile and is larger for longer maturity issuances.  

 

Keywords: Corporate Bond Market. Agency Theory. Credit Spread. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O objetivo geral deste trabalho foi o de contribuir para a literatura sobre os 

determinantes da taxa de remuneração das debêntures do mercado brasileiro, com 

ênfase no impacto das garantias, tendo como base a teoria de conflito de agência. A 

taxa de remuneração das debêntures determina a precificação dos títulos e é de 

fundamental importância para o emissor, pois estabelece o custo de captação, e 

para os investidores, porque o spread representa o retorno do título. Diversos 

trabalhos analisaram os determinantes na formação dos spreads de títulos 

corporativos e encontraram que as principais variáveis que explicam sua formação 

são o rating de crédito do papel, o cenário econômico e as características da 

emissão.  

 Comumente, espera-se que as garantias melhorem o risco de crédito de títulos 

privados, visto que elevariam o valor recuperável do título em um evento de 

inadimplência do emissor. Considerando que o rating de crédito, que é atribuído às 

debêntures no processo de emissão, seja eficiente e reflita os reais riscos inerentes 

ao papel; o efeito das garantias deveria estar embutido nessa avaliação. Porém 

trabalhos anteriores constataram que as garantias aumentam a taxa de 

remuneração das debêntures, em modelos controlados pelo rating do papel. Dois 

trabalhos recentes são o de Aguiar (2012) e Delbem (2016). Ambas as autoras 

encontraram um impacto positivo das garantias na taxa de emissão das debêntures. 

Esse resultado implica a constatação de que o processo de rating superestima o 

efeito da garantia na mitigação de risco do papel.  

Algumas hipóteses foram apresentadas pela literatura para explicar o impacto 

observado das garantias nas taxas de remuneração dos títulos corporativos. No 

trabalho "Credit Ratings, Collateral and Loan Characteristics: Implications for Yield", 

os autores John, Lynch e Puri (2003) argumentam que há um conflito de agência 

inerente às garantias e propõem um modelo teórico que é bem-sucedido em explicar 

os resultados encontrados para os títulos corporativos americanos. Argumentam 

que, visto que ativos específicos da firma são dados em garantia, cria-se incentivos 

aos gestores que implicam uma redução do valor desses mesmos ativos. Esse 

trabalho é recorrentemente citado na literatura de debêntures como uma possível 

explicação para o efeito positivo das garantias nas taxas de remuneração, porém 
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nenhum trabalho buscou reproduzir, para o mercado brasileiro de debêntures, os 

resultados encontrados pelos autores.  

Assim, o presente estudo buscou testar, empiricamente, a teoria de conflito de 

agência para o mercado brasileiro mediante um modelo de regressão linear múltipla, 

pelo método de mínimos quadrados. Utilizaram-se as variáveis dummy para verificar 

cinco relações inerentes à teoria de conflito de agência: se as garantias causam 

impacto positivo na taxa de remuneração, se esse impacto é maior para garantias 

reais, se esse impacto eleva-se com o aumento da probabilidade de default, se esse 

impacto eleva-se com o aumento do risco do papel e se esse impacto é mitigado 

pelo aumento do monitoramento e pela melhora na governança. Para isso, foram 

analisadas 614 emissões de debêntures, compreendidas no período de 2005 até 

2018.  

Os resultados encontrados corroboram o modelo de conflito de agência. As 

garantias, em particular, as garantias reais, causam aumento da taxa de 

remuneração das debêntures, quando controladas pelo rating. O impacto das 

garantias é crescente em relação ao risco do papel e decrescente em relação ao 

nível de monitoramento. Contudo a relação encontrada entre o impacto das 

garantias e probabilidade de default é decrescente, contradizendo a teoria de 

agência. Este resultado foi atribuído à restrição do estudo ao uso de dados do 

mercado primário, visto que não é possível, com as informações disponíveis para o 

mercado brasileiro, acompanhar a evolução da taxa de remuneração de uma 

debênture em relação a mudanças no rating de crédito. 

 Este trabalho está dividido em seis capítulos. No capítulo 2, apresenta-se uma 

revisão da literatura internacional pertinente a títulos corporativos e da literatura 

sobre os determinantes da remuneração de debêntures no mercado brasileiro. Na 

segunda parte desse capítulo, é feita uma demonstração simplificada do modelo de 

conflito de agência apresentado em John, Lynch e Puri (2003), de maneira a deixar 

o leitor a par do arcabouço teórico em que os testes realizados são baseados. No 

capítulo 3, descreve-se a metodologia utilizada, os dados levantados e as variáveis 

de controle e interesse. O capítulo 4 apresenta estatísticas descritivas da amostra; e 

os resultados, por sua vez, são expostos no capítulo 5. Por fim, conclui-se o trabalho 

no capítulo 6.     
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Os determinantes do spread de títulos corporativos 
 

A teoria de finanças trata a taxa de juros dos títulos públicos como uma taxa de 

juros livre de risco, quando o país é o emissor de sua própria moeda. Assim, é 

intuitiva a ideia de que a diferença entre as taxas de juros de títulos de empresas 

privadas em relação a títulos públicos, o spread do título, deve-se ao risco de crédito 

dessas companhias. Contudo, apesar do risco de crédito ser uma variável 

importante na formação do spread dos títulos corporativos, existem outras variáveis 

que também influenciam a diferença na taxa de juros de títulos privados e públicos. 

Variáveis como prazo do título, liquidez, governança, garantias, nível das taxas de 

juros e risco-país ajudam a explicar a formação dos spreads de títulos corporativos 

no exterior e no mercado brasileiro, conforme encontrado na literatura que é 

apresentada neste capítulo.  

O trabalho de Fisher (1959) foi pioneiro em estudar os determinantes da taxa de 

remuneração dos títulos corporativos. Segundo o autor, os spreads dos títulos são 

explicados, principalmente, pelo risco de crédito e o risco de liquidez. O estudo faz 

uso de proxies para o risco de crédito (desvio do fluxo de caixa, ocorrência de 

default e alavancagem) e para o risco de mercado (valor de mercado total dos títulos 

da companhia negociados no mercado). Segundo o autor, o valor de mercado é uma 

boa proxy para liquidez, pois quanto menor o volume de papéis emitidos pela firma, 

menor será a probabilidade de ocorrerem transações com esses papéis. 

A consolidação do uso do rating de agências de avaliação de crédito como forma 

de medir a probabilidade de default de um título, pelos profissionais de mercado, 

estimulou uma série de estudos sobre o impacto do rating na determinação dos 

spreads dos corporate bonds. Weinstein (1977) analisou o impacto da mudança de 

rating no preço de títulos corporativos e não encontrou evidência de que a mudança 

impacta o preço dos títulos. Esse resultado é consistente com a hipótese de 

mercados eficientes, pois as mudanças de rating representam alterações na 

qualidade de crédito dos títulos que já teriam sido antecipadas pelo mercado. 

Ederington, Yawatiz e Roberts (1987) estudaram a relação entre rating e taxa de 

juros e encontraram que o rating explica o comportamento dos spreads dos títulos 

corporativos, mesmo quando controlado por indicadores contábeis.  
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Por sua vez, Fama e French (1993) explicam o prêmio dos títulos de dívida 

corporativos por um fator adicional, o prazo de vencimento do título, além do risco de 

crédito. O prazo de vencimento, segundo os autores, é uma proxy do risco de 

mercado (visto que quanto maior o prazo, maior será a sensibilidade do preço do 

papel a variações nas taxas de juros). Os autores mostram  que esses dois fatores 

explicaram a maior parte da variação dos retornos dos títulos corporativos em sua 

amostra.   

Mais recentemente, vários trabalhos testaram variáveis adicionais para explicar 

os spreads dos corporate bonds. Dentre esses estudos, destacam-se Duffie e 

Singleton (1997), Duffee (1999), Elton (2001) e John, Lynch e Puri (2003). Além de 

reforçarem a importância do rating de crédito na determinação do spread, esses 

estudos chegaram à conclusão de que variáveis como prazo, idade da emissão e a 

diferença entre o rating da emissão e o rating da empresa emissora são variáveis 

importantes na determinação dos spreads. Em especial, Elton (2001) expõe 

evidências de que a diferença entre a taxa de juros de títulos corporativos no 

mercado americano e a taxa de juros das Treasuries é explicada quase inteiramente 

por três fatores de risco: o risco de crédito, a diferença na alíquota de tributação 

entre os títulos corporativos e as Treasuries e um prêmio por risco sistemático.  

O trabalho John, Lynch e Puri (2003) analisa os determinantes do spread de 

títulos privados no mercado americano e encontra que tanto o rating do papel quanto 

outras variáveis como prazo, idade da emissão e garantia explicam a taxa de 

remuneração dos títulos. Em particular, os autores apontam o interessante resultado 

de que emissões com garantias pagam um spread superior a emissões sem 

garantia, quando controlado pelo rating da emissão. Esse resultado é pouco intuitivo. 

O uso de garantias, por parte do emissor, tem como objetivo melhorar o rating do 

papel em relação ao rating do próprio emissor. Contudo uma vez que a garantia 

impacta o rating, não deveriam haver diferenças significativas entre o spread de 

títulos com garantia e sem garantia, quando controlado pelo rating. Para explicar 

essa relação, os autores introduzem um modelo teórico com base no conflito de 

agência entre gestores e credores. Esse modelo teórico é base do presente estudo e 

será apresentado na seção 2.2 deste capítulo. 

No mercado brasileiro, o estudo dos determinantes dos spreads de títulos 

corporativos é mais recente. A instabilidade econômica nos anos das décadas de 

1980 e 1990 e a elevada taxa de juros limitaram o desenvolvimento do mercado de 
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capitais no país. Soma-se a isso a ausência de um mercado secundário e a 

indisponibilidade de informações. Entre os trabalhos pioneiros, Mellone, Eid Júnior e 

Rochman (2002) apresentam uma análise de regressão comparando o impacto das 

variáveis como rating, prazo, garantia, tipo e classe. Os autores não encontraram 

evidências de que o rating impacte a remuneração das debêntures, apesar de terem 

estimado uma relação negativa entre o rating e o spread de emissões atreladas ao 

CDI (como seria esperado). Tampouco esses autores encontraram evidências a 

respeito do impacto das demais variáveis sobre o custo de capitação. Contudo 

salientam a limitação da amostra utilizada, já que consideraram apenas debêntures 

emitidas entre janeiro de 2000 e 31 de março de 2002. 

Sheng e Saito (2005) também analisaram o impacto do rating de crédito na 

determinação do spread das debêntures. A inovação no trabalho desses autores é 

incluir uma variável que mede a expectativa do mercado internacional em relação à 

economia brasileira (o indicador utilizado é o Emerging Market Bond Index Brazil –

EMBI-Brazil). A intuição é a de que a expectativa do mercado internacional em 

relação ao Brasil, no momento da emissão da debênture, afeta o rating de emissão. 

Nesse trabalho, uma relação negativa entre rating e spread da emissão foi 

confirmada para todos os tipos de papéis. Quanto à garantia, os autores distinguiram 

uma relação positiva, que significa que debêntures com garantias apresentam 

spreads mais elevados na emissão. Esse resultado é similar ao encontrado no 

estudo de John, Lynch e Puri (2003), mas essa relação não é estatisticamente 

significante e, novamente, os autores reforçam a respeito da limitação da amostra.  

A relação entre rating e o rendimento das debêntures também foi analisada com 

o uso do método de mínimos quadrados, no trabalho de Fraletti e Eid Júnior (2005). 

Os autores não encontraram significância estatística para as dummies de garantia, 

levantando a hipótese de que esse resultado pode ser consequência do número 

limitado de observações na amostra. Outra explicação dada é que as garantias 

refletiam pouco impacto devido à lei de falência em vigor na data do estudo. Por fim, 

os autores apontaram resultados contraditórios entre debêntures indexadas a IGPM 

e CDI, quanto ao efeito do rating no spread de emissão, e inferem que a precificação 

de debêntures no mercado brasileiro é imperfeita e leva em consideração fatores 

não econômicos.  

Paiva e Savoia (2006), também, estudaram o spread de emissão das debêntures 

e avaliaram o impacto das variáveis rating, indexador, prazo de vencimento, volume 
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de emissão, setor e variáveis macroeconômicas: risco Brasil (índice EMBI Brasil), 

taxa básica de juros (Selic), inclinação da curva de juros (diferencial entre taxa de 

juros de curto e longo prazo), taxa de câmbio e o índice Ibovespa. A amostra dos 

autores contou com 154 debêntures, emitidas entre 2000 e 2005. O estudo 

encontrou que, além do risco de crédito, a taxa de câmbio e a taxa Selic mostraram-

se significantes para a formação do spread. Assim como Fraletti e Eid Júnior (2005), 

os autores estimaram que as emissões indexadas ao IGP-M pagaram uma taxa 

superior de remuneração, quando comparadas às emissões indexadas ao CDI. 

Prazo de vencimento e volume de emissão, também, mostraram-se significativos.  
No trabalho de Aguiar (2012), a autora volta a analisar os determinantes dos 

spreads de emissão das debêntures no Brasil, considerando uma janela de tempo 

maior que a dos autores anteriores, com uma amostra que vai do ano 2000 até o 

2011. A autora verificou que o rating é significante e negativamente relacionado ao 

spread de emissão. O estudo também analisou o impacto da crise do Subprime de 

2008 no rendimento das debêntures e constatou que os investidores passaram a 

exigir maiores spreads de emissão após a crise. Quanto às garantias, novamente, 

encontrou-se uma relação positiva e significante entre o spread e uma variável 

dummy para a existência de garantias.  

Além da problemática referente à relação entre spread e risco de crédito, há uma 

segunda linha de trabalhos que tenta endereçar o impacto do risco de liquidez na 

precificação das debêntures. O desafio de estimar o prêmio pelo risco de liquidez 

deve-se ao fato de essa não ser uma variável diretamente observável. Sendo assim, 

há uma discussão na literatura sobre qual medida de liquidez deveria ser adotada. 

No Brasil, destaca-se o trabalho de Gonçalves e Sheng (2010) sobre o spread pelo 

risco de liquidez embutido nos dados de negociação do mercado secundário de 

debêntures. Os autores utilizam o famoso modelo Fama-French (1993) de dois 

fatores, rating e duration e, assim, avaliaram quatro proxies para o risco de liquidez: 

volume de emissão, idade da emissão, número de transações diárias e spread de 

compra e venda. A hipótese de que não existe prêmio pelo risco de liquidez foi 

rejeitada para todas as quatro proxies utilizadas na regressão. Diferentemente dos 

trabalhos anteriores, esse utiliza os dados do mercado secundário. Os autores 

apontam que o prêmio pelo risco de liquidez do mercado de debêntures varia entre 8 

e 30 basis points, dependendo da proxy utilizada.  
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Pereira (2012) analisa as emissões de Corporate Bonds de empresas brasileiras 

no exterior, sendo o objetivo o de identificar quais fatores determinam o preço 

desses bonds, encontrando, então, o interessante resultado de que S&P500 tem 

maior impacto na determinação dos spreads de emissão do que o comportamento 

do Ibovespa. A justificativa é que o apetite dos investidores estrangeiros é refletido 

pelo S&P500 e que, quando decidem investir em um corporate bond brasileiro, estão 

mais interessados nos riscos específicos do papel do que no desempenho geral dos 

ativos brasileiros. Outras variáveis que se mostraram significantes no estudo da 

autora foram: maturidade, frequência no pagamento de cupons, volume de emissão, 

risco-país do Brasil (EMBI), desempenho do dólar e Ibovespa.  

Mais recentemente, Delben (2016) avaliou o impacto do benefício fiscal 

concedido a investidores estrangeiros e pessoa física para aplicações nas 

debêntures de infraestrutura. O artigo aborda o fato de o benefício fiscal restringir a 

expansão do mercado de debêntures de infraestrutura, pois, ao excluir os fundos de 

investimento do benefício, tornam o spread das debêntures menor do que o prêmio 

de risco exigido por esse tipo de investidor. A autora utiliza um modelo de regressão 

controlando por rating, cenário econômico, vencimento, tamanho da emissão, 

garantias, indexador, experiência, tipo de emissão e ano de emissão. O resultado 

encontrado é similar ao dos estudos anteriores e mostra um impacto positivo e 

significante da existência de garantias sobre a remuneração das debêntures. Porém, 

em outra regressão, levando em conta apenas as debêntures de infraestrutura, a 

autora descreve uma relação negativa e significante entre a existência de garantias 

e a remuneração das debêntures. Esse resultado mostra que as garantias reduzem 

o prêmio de risco exigido para as debêntures de infraestrutura.  

Por fim, Esteves (2016) analisou os determinantes da remuneração das 

debêntures entre 2009 e 2013 com o objetivo de avaliar se havia diferenças de 

spread entre empresas listadas e não listadas. O autor não fez uso do rating de 

crédito como variável de controle, mas adotou uma série de variáveis contábeis 

(indicadores de liquidez, rentabilidade, margem e endividamento). O estudo, 

também, analisou o impacto do banco coordenador e encontrou que o banco 

coordenador é uma variável significante na determinação do spread de emissão.    

 

2.2 Teoria de agência para o impacto das garantias 
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O trabalho de John, Lynch e Puri (2003) concentra-se justamente na relação 

entre as garantias e a remuneração dos Corporate Bonds no mercado americano. 

Os autores lembram que cerca de 70% dos Bonds emitidos nos EUA possuem 

algum tipo de garantia, mas que a literatura acerca do impacto das garantias na 

remuneração dos títulos é bastante limitada. O artigo encontrou um impacto positivo 

das garantias na remuneração dos títulos corporativos, quando controlado pelo 

rating do papel. Para justificar esse resultado, o estudo apresenta um modelo que 

explica o impacto da garantia no spread dos títulos corporativos pela teoria de 

agência, mostrando que existe um diferencial entre a remuneração de um título com 

garantia em relação a outro título da mesma firma, mas sem garantia. Esse 

diferencial surge do conflito de agência entre os executivos da firma e os credores. 

Com base nesse modelo teórico, os autores especificaram uma série de modelos 

em painel, com isso, encontrando evidências empíricas que corroboram a teoria 

apresentada. Em especial, os autores inferem que o impacto da garantia, quando 

controlado pelo rating, é maior para títulos com menores ratings, maiores prazos e 

menores níveis de monitoramento.  

O trabalho dos autores, bem como o presente estudo, baseou-se na ideia de que 

existe um viés no processo de definição de rating, que falha em capturar a diferença 

de risco entre títulos com e sem garantia. Em particular, os autores argumentam que 

o processo de definição de rating pelas agências de classificação de crédito não leva 

em consideração importantes aspectos do risco que surgem para emissões com 

garantia, como, por exemplo, os diferentes incentivos que os gestores possuem em 

relação à gestão dos ativos dados em garantia. Desse modo, parte da diferença de 

risco entre ativos, com e sem garantia, pode não estar refletida nos ratings desses 

dois grupos de títulos.  

A seguir, apresenta-se uma explicação resumida do modelo teórico de conflito de 

agência, apresentado em John, Lynch e Puri (2003). O modelo dos autores baseia-

se no trabalho de Jensen and Meckling (1976), que mostra que os executivos 

(“Corporate insiders”) que detêm apenas uma fração do capital da firma possuem 

incentivos para consumir “privilégios” (um escritório sofisticado, carro corporativo, 

uso dos ativos da empresa para propósitos pessoais, etc.) que corroem o valor de 

mercado dos ativos. Nessa aplicação, o “consumo” ou “privilégios” dos executivos 

incide sobre os ativos dados em garantia e podem ser interpretados como 

negligência, subinvestimento, falta de manutenção ou mera ausência de prioridade 
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em relação a esses mesmos ativos. Os autores apresentam duas versões do 

modelo. A versão apresentada neste trabalho é uma versão simplificada, com dois 

estados da natureza e dois ativos, de maneira a tornar o entendimento mais didático. 

Porém o mesmo modelo é generalizado pelos autores, o que, contudo, não altera as 

principais conclusões para este trabalho.    

 

Modelo de conflito de agência para dívida corporativa 

 

Suponha que exista uma firma com dois estados possíveis, um estado “bom” 

dado por G e um estado “ruim” (default) dado por B. Essa firma possui dois tipos de 

ativos, ativo C e ativo U. Esses ativos são financiados pelo capital da firma e por 

dois tipos de dívidas, o título 𝐷" (cujo ativo C é dado em garantia) e o título 𝐷# (sem 

garantia). Os dois títulos possuem o mesmo nominal, F, cujo valor é igual a 1. O 

valor do ativo C é dado por 𝑉%  e o valor do ativo U é dado por 𝑉&. O título C possui 

prioridade de pagamento em relação ao título U, caso o valor do ativo C não seja 

suficiente para cobrir o saldo devido F, em evento de default. Em B, assume-se 𝑉% = 

1 e 𝑉&  < 1, de modo que a empresa esteja em default (𝑉%  + 𝑉&  < 2F).  

Assume-se que exista uma fase de recuperação (R). Se a empresa entra em 

recuperação, o valor do ativo C, 𝑉% , irá elevar-se pela taxa λc, e o valor de U irá 

elevar-se pela taxa λu, sendo λc = 1 e λu > 1 (incorporando o fato de U ser um ativo 

de risco e C um ativo contingente). De acordo com os autores, as firmas alocam 

seus ativos de menor risco como garantia da dívida. 

Os executivos da firma seguem o modelo apresentado por Jensen e Meckling 

(1976) e detêm uma parcela α do capital da firma. Dado o valor de um ativo 𝑖, 𝑉(, os 

executivos consomem uma fração 𝑆( desse ativo, de modo que irão extrair uma 

utilidade-dólar no valor de 𝑉(𝑢(𝑆(). Onde 𝑢(.) é uma função utilidade crescente e 

côncava. Com esses pressupostos, os autores demonstram que os executivos da 

firma maximizam a função objetivo dada por:  
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𝑢(𝑆%) + 𝑉&𝑢(𝑆&) + 𝑃(𝑅)𝛼max[0, (1 − 𝑆%) + 𝑉&(1 − 𝑆&)𝜆& − 2] , 𝑠. 𝑎.		{𝑆%, 𝑆&}  (1) 

  

 

 

Os valores ótimos de consumo que resolvem a equação acima são:  

 

𝑆%∗ = 1 − 𝛼𝑃(𝑅)   (2) 

e   

𝑆&∗ = 1 − 𝛼𝑃(𝑅)𝜆&  (3) 

 

Dado que 𝜆& > 1, a condição de primeira ordem implica que os executivos 

consomem mais dos ativos dados em garantia (e de menor risco) que dos demais 

ativos. Uma maneira de compreender a intuição desse resultado é que o ativo dado 

como garantia é de menor risco e que os executivos possuem parte do capital da 

firma. Assim, os executivos possuem incentivos em negligenciar os ativos dados em 

garantia e concentrar esforços nos ativos de maior risco, elevando o valor de 

mercado do capital da firma. É esse diferencial de consumo entre os ativos dados 

em garantia e os demais ativos da firma que explica, por esse modelo, o diferencial 

de spread entre títulos com garantia e títulos sem garantia, quando controlados pelo 

rating.  

Agora, a demonstração concentra-se em explicar por que a diferença de 

consumo dos ativos (ativos gerais e ativos dados em garantia) implica uma diferença 

na remuneração dos títulos com garantia. Na inexistência de negligência por parte 

dos executivos, o valor dos ativos C e U seriam, respectivamente,	1 e 𝑉&. Suponha 

que os executivos consumam 𝑘%  dos ativos dados em garantia e 𝑘& dos demais 

ativos, onde 𝑘( representa uma fração do nominal F dos títulos de dívida. No estado 

de default (B), os valores dos ativos C e U serão, agora (1 − 𝑘%) e (𝑉& − 𝑘&), e o 

ativo dado em garantia, C, já não será suficiente para pagar os credores de C, de 

modo que um montante igual a 𝑘&, do valor devido por C, será exigido sobre o ativo 

Utilidade advinda do consumo 
dos ativos C e U. 

Resultado esperado das ações 
detidas pelos executivos. 
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U, que deve ser dividido entre os credores de C e U. Assim, o resultado do título C, 

com garantia, no cenário de default, será: 

 

 

 

 

(1 − 𝑘%) +
FG

HIFG
(𝑉& − 𝑘&)  (4) 

 

 

 

Onde o primeiro termo da equação representa a parcela dos ativos dados em 

garantia, enquanto que o segundo termo representa a parcela preferencial dos 

credores de C sobre os demais ativos.  

O resultado do título U, sem garantia, no cenário de default, será:  

 
H

HIFG
(𝑉& − 𝑘&)  (5) 

 

Ou seja, o remanescente dos ativos da firma.  

A diferença do impacto do consumo dos ativos por parte dos executivos no valor 

de cada título resultará no impacto que as garantias causam no valor do título C:  

 

 

 

 

J1 − K(1 − 𝑘%) +
FG

HIFG
(𝑉& − 𝑘&)LM − J𝑉& − K

H
HIFG

(𝑉& − 𝑘&)LM   (6) 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto do consumo dos executivos 
no resultado do título C, com 
garantia 

Impacto do consumo dos executivos 
no resultado do título U, sem 
garantia 

Diferencial do resultado dos 
títulos C e U devido ao 
impacto das garantias 

Parcela do nominal F 
coberta pelo ativo C 

Parcela do ativo U utilizada para cobrir o valor 
residual de F 
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E rearranjando a equação (6), obtém-se:  

 

NFG(HOPQ)O(HOFG)(FGIFQ)
HIFG

   (7) 

 

A equação (7) representa a diferença de valor do ativo dado em garantia, C, 

contra o ativo geral da firma, U, no cenário de default, causada pelo problema de 

agência, conforme a demonstração de John, Lynch e Puri (2003). Dado que, nesse 

cenário, o valor dos ativos é o resultado dos títulos, as mesmas conclusões dessa 

análise podem ser aplicadas ao diferencial de spread entre títulos com e sem 

garantia, quando controlado pelo rating. Assim, analisando a equação (7) é possível 

extrair conclusões importantes sobre o diferencial de retornos dos títulos no cenário 

de default. Primeiramente, nota-se que o impacto das garantias é decrescente em 

relação a 𝑉&, crescente em relação à probabilidade do cenário de default, 𝑃(𝑅), que 

pode ser representada pelo rating de crédito do papel e decrescente em relação a 𝑘% 

e 𝑘&. Essas conclusões podem ser resumidas da seguinte forma: 

 

• Quanto maior o valor dos ativos gerais da companhia (𝑉&), menor será a 

diferença do retorno esperado (o resultado dos títulos no cenário de 

default é o valor residual). Esse resultado é intuitivo. Dado que o título C 

possui preferência de pagamento em relação ao título U, quanto maior o 

valor de 𝑉&, maior será o valor residual de C e menor será o diferencial do 

impacto da garantia. Essa relação pode ser aproximada por uma medida 

de risco do ativo, dado que quanto maior o risco, maior será a perda de 

valor no cenário de default. Os autores utilizam como proxy do risco o 

prazo do título.  

• A equação (7) descreve o diferencial do valor do título C em relação a U, 

no estado de default, devido à presença de garantia. O valor da equação 

não é função da probabilidade do cenário de default, porém o seu impacto 

absoluto no valor do título será tão maior quanto maior for a probabilidade 

do cenário de default. Uma proxy para essa probabilidade é o rating de 
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crédito do título. Assim, quanto menor o rating de crédito, maior deve ser o 

impacto observado das garantias.  

• Conforme apresentado anteriormente, 𝑘% e 𝑘& representam o consumo, 

dos executivos, aos ativos C e U, respectivamente. Quanto maior esse 

consumo, maior será o diferencial de remuneração dos títulos com e sem 

garantia. Em uma situação limite, se 𝑘% = 0, o diferencial no resultado dos 

títulos, expresso pela equação 7, torna-se negativo, igual a −𝑘&. Assim, 

quanto maior o grau de monitoramento (medidas que reduzam o problema 

de agência), menor serão os valores de 𝑘% e 𝑘&, e menor será o impacto 

das garantias, quando controlado pelo rating.  

 

Empiricamente, os autores conseguem corroborar o modelo teórico testando as 

três conclusões através de variáveis dummies em um modelo de painel. Neste 

trabalho, adota-se uma abordagem similar para verificar a teoria de agência. 

Testam-se variáveis para capturar as relações descritas acima. A definição das 

dummies utilizadas é feita no capítulo 3, tópico sobre descrição de variáveis. 

 

3 AMOSTRA, VARIÁVEIS E METODOLOGIA 
 
3.1 Metodologia 

 

O método utilizado neste trabalho foi a regressão múltipla por mínimos 

quadrados. Com o objetivo de testar a conformidade da teoria de agência no 

mercado brasileiro de debênture, foram estimadas nove regressões. As quatro 

primeiras regressões foram estimadas como controles. A primeira regressão foi 

estimada com toda a série de emissões. Porém, dadas as características distintas 

entre as emissões indexadas à taxa DI e as indexadas à taxa IPCA, as duas 

regressões seguintes foram estimas para cada indexador individualmente, de 

maneira a analisar potenciais diferenças de impactos das variáveis para cada tipo de 

indexador. A quarta regressão foi estimada apenas com as variáveis significantes no 

primeiro modelo. Uma vez estimada a regressão com as variáveis de controle, 

estimaram-se outras cinco regressões com testes referentes ao tipo de garantia, a 
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relação entre prazo e garantia, a relação entre rating e garantia, a relação entre 

governança e garantia e a relação entre tipo de emissão e garantia.   

Para estimar os coeficientes das regressões, utilizou-se o método de mínimos 

quadrados ordinários. As regressões foram executadas no software R, com auxílio 

de pacotes estatísticos.  

 

3.2 Amostra 
 
Os dados de emissão das debêntures, como spread, vencimento, tamanho e 

características, foram coletados na ANBIMA. Dados do rating de crédito das 

emissões estão disponíveis nos prospectos de emissão e também no terminal 

Bloomberg. Para este trabalho, foram analisadas as debêntures emitidas entre o ano 

2000 até 2018, a maior janela já analisada na literatura. Nessa base foram 

levantadas 3.318 debêntures. Destas, 93% são indexadas à DI ou IPCA, conforme 

gráfico que segue, de modo que se desconsidera os demais indexadores para este 

estudo.  

 

Gráfico 1: Distribuição das emissões de debêntures por tipo de indexador 

 
Fonte: ANBIMA 
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De acordo com a metodologia adotada em Aguiar (2012) e Delbem (2016), 

excluíram-se da base 137 debêntures emitidas por empresas de Leasing, pois são 

instrumentos utilizados como lastros para operações compromissadas e, por isso, a 

determinação dos spreads possui natureza distinta das demais emissões de 

debêntures. Feitas as devidas eliminações, o banco de dados contava com 2.950 

emissões de debêntures. Destas, apenas 614 emissões foram utilizadas. Foram 

eliminadas as emissões que:  

• Não possuíam rating de emissão. 

• Rating de emissão abaixo do Investment-grade. 

• Debêntures conversíveis. 

• Dados incompletos ou inconsistentes. 

 

3.3 Variável Dependente: Spread de Emissão (Spread) 
 
O Spread de emissão é a taxa de remuneração da debênture acima do indexador 

de referência e é definido no processo de Book Building, a partir de um leilão com os 

investidores, realizado pelos bancos coordenadores. Esse leilão é realizado de 

modo a estabelecer um patamar de remuneração que seja suficiente para levantar o 

volume necessário de recursos, igualando oferta e demanda. Essa taxa deve refletir 

as expectativas do mercado em relação à qualidade da emissão, levando em conta 

características como o rating de crédito da empresa, liquidez, garantias e o próprio 

apetite a risco, que será influenciado pela conjuntura econômica.  

Os principais indexadores das emissões de debêntures no Brasil são a taxa DI 

(78% das emissões) e o índice de inflação IPCA (15% das emissões). A 

remuneração das debêntures indexadas ao DI incidem sobre uma taxa de juros 

nominal (taxa DI) e podem ser de duas formas, spread aditivo (DI+), cujo spread de 

emissão é um valor fixo acima do DI, ou spread multiplicativo (%CDI), em que o 

spread de emissão é um percentual fixo da taxa DI. Já o spread das debêntures 

indexadas ao IPCA é sempre aditivo e incide sobre uma taxa de inflação, embutindo 

tanto o prêmio de risco do papel quanto a expectativa para a taxa de juros real. 

Para realizar a análise de regressão sobre toda a amostra é necessário aplicar 

uma transformação na taxa de remuneração das debêntures com diferentes 

indexadores, de maneira a tornar possível a comparação entre as diferentes 

emissões. Neste trabalho, optou-se por tratar o spread de todas as debêntures como 
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DI+. Essa decisão justifica-se por dois motivos, primeiro, porque é uma taxa de 

intuição mais clara, pois representa o excedente de juros sobre a taxa básica do 

mercado incidente no período. O segundo motivo é o fato deste ser o indexador 

mais recorrente na amostra analisada.  

Para transformar as debêntures indexadas ao %CDI em DI+, utilizou-se a curva 

de juros DI de um ano, embutida nos contratos de DI futuro negociados na BM&F. 

As debêntures indexadas a IPCA foram transformadas em DI+, para tanto, 

utilizando-se a expectativa de inflação de um ano, reportada semanalmente no 

Boletim Focus do Banco Central, bem como a taxa de juros de um ano, embutida 

nos contratos de DI futuro. Para este estudo, a variável spread foi inserida no 

modelo em escala de pontos percentuais. 

 

3.4 Variáveis de Controle 
 

Rating de Emissão (RTG) 

 

Conforme discutido no capítulo 2, a teoria de finanças refere que o principal 

componente do excedente de remuneração de um título de renda fixa privado sobre 

um título de renda fixa público deve ser o prêmio pelo risco de crédito. Contudo o 

risco de crédito não é uma variável diretamente observável e precisa ser, de alguma 

maneira, estimado. Nesse sentido, em razão do volume de variáveis que devem ser 

levadas em consideração para estimar a probabilidade de default de uma empresa e 

a grande quantidade de empresas emissoras de títulos de dívida, faz pouco sentido 

que cada investidor realize a mesma análise de risco para cada título. É por conta 

dessa dificuldade em estimar a probabilidade de default que o mercado faz uso do 

rating de crédito emitido por empresas especializadas em avaliação do risco de 

crédito.  

É possível utilizar o rating de emissão das debêntures como variável de controle 

para realizar comparações entre a taxa de remuneração dos diferentes papéis. 

Porém em torno de dois terços das emissões de debêntures na amostra analisada 

foram feitos sem a atribuição de um rating de crédito. Uma explicação para essa 

evidência é que grande parte das emissões de debêntures são utilizadas com 

ferramenta de concessão de empréstimos por parte dos bancos, devido a vantagens 

fiscais desse instrumento em relação aos empréstimos tradicionais. Como essas 



 

 

26 

instituições possuem sua própria metodologia interna de rating, não há necessidade 

de atribuir rating à emissão. Todavia, dado que a variável rating é fundamental no 

processo de análise do mercado de dívida corporativo e o fato de os ratings internos 

das instituições financeiras não serem de informação pública, essa é uma variável 

que limitou consideravelmente a construção do estudo, tanto em termos de amostra 

(a indisponibilidade de rating impediu a inclusão de várias emissões na amostra) 

quanto em termos de metodologia, visto que, após as emissões, há poucas 

atualizações de rating, o que impede a utilização de modelos em painel. A variável 

rating de emissão utilizada neste trabalho não está disponível na base dados da 

ANBIMA e foi levantada no banco de dados do terminal Bloomberg e nos prospectos 

de emissão das debêntures. 

O rating é uma variável qualitativa e precisa ser quantificada para ser inserida no 

modelo de regressão. Para este trabalho, adotou-se uma escala ascendente, 

atribuindo o maior número para o maior rating, com uma pontuação de 0,5 até 10, 

similar à utilizada nos trabalhos de Afonso (2003), Aguiar (2012), Amira (2004), Bone 

(2004), Poon (2003), Poon e Firth (2005), Sheng e Saito (2005) e Delbem (2016). 

Por fim, foram consideradas apenas as emissões com investment grade. Ou seja, 

rating de pontuação igual ou acima de 5,5. 

 

Tabela 1: Tradução das escalas de rating das principais agências em escala 

quantitativa 

Investment Grade  Non-Investment Grade 
Moody's S&P Fitch Pontuação  Moody's S&P Fitch Pontuação 

Aaa BrAAA AAA 10,0  Ba1 BrBB+ BB+ 5,0 
Aa1 BrAA+ AA+ 9,5  Ba2 BrBB BB 4,5 
Aa2 BrAA AA 9,0  Ba3 BrBB- BB- 4,0 
Aa3 BrAA- AA- 8,5  B1 BrB+ B+ 3,5 
A1 BrA+ A+ 8,0  B2 BrB B 3,0 
A2 BrA A 7,5  B3 BrB- B- 2,5 
A3 BrA- A- 7,0  Caa BrCCC CCC 2,0 

Baa1 BrBBB+ BBB+ 6,5  Ca BrCC CC 1,5 
Baa2 BrBBB BBB 6,0  C BrC C 1,0 
Baa3 BrBBB- BBB- 5,5   BrD D 0,5 

 
Fonte: Elaboração Própria     
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Na continuidade, apresenta-se a distribuição de emissões, por rating, da amostra 

utilizada. A maior parte das emissões está concentrada entre os rating AAA e AA-. 

 

Gráfico 2: Distribuição da quantidade de emissões na amostra por tipo de Rating 
(escala S&P) 

 
                    Fonte: Elaboração Própria 
 

Tipo de Indexador (DIndex) 

 

Fraletti e Eid Junior (2005) encontraram um spread maior para as debêntures 

indexadas à IGP-M, quando comparadas às debêntures indexadas à taxa DI. Os 

autores argumentam que essa diferença pode ser causada pelo fato de o DI ser o 

principal benchmark da indústria nacional de fundos de investimento, o que pode 

explicar um maior interesse por papéis indexados a este. Conforme exposto na 

seção 3.2 sobre a amostra, os dois indexadores presentes na amostra utilizada para 

este estudo são a taxa de juros DI e a taxa de inflação IPCA. Incluiu-se, assim, uma 

variável dummy que assume valor 0 quando a debênture é indexada à taxa DI (DI+ 

ou %CDI) e assume valor 1 quando a debênture é indexada à taxa IPCA. A 

informação sobre o indexador está disponível no banco de dados da ANBIMA, no 

portal Debentures.com.br. 
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O volume da emissão, também chamado de principal ou nominal do papel, é uma 

proxy para a liquidez do título. Há uma ampla literatura que aponta que emissões 

maiores são mais líquidas no mercado secundário, e o mercado tende a cobrar um 

prêmio pelo risco de liquidez menor. Sheng e Saito (2005), Fraletti e Eid Junior 

(2005), Aguiar (2012) e Delbem (2016) fazem uso do volume de emissão como 

variável de controle. Para este trabalho, utilizou-se como variável o logaritmo 

neperiano do volume emitido em milhões. Os dados estão disponíveis no banco de 

dados da ANBIMA, no site Debentures.com.br.  

 

Vencimento (VEN) 

 

Quanto maior o vencimento de um título, maior espera-se que a remuneração 

seja. O conceito está relacionado a duration do papel, uma vez que quanto maior o 

prazo, maior será a sensibilidade do preço a variações na taxa de juros. Esse 

conceito é apropriado aos títulos corporativos internacionais, que costumam ser pré-

fixados. Contudo, conforme mencionado anteriormente, a maior parte das 

debêntures emitidas no Brasil são pós-fixadas, com baixo risco de taxa de juros. 

Sheng e Saito (2005) e Fraletti e Edi Junior (2005) não encontraram significância 

estatística para a variável prazo de vencimento do papel.  Porém tanto Aguiar (2012) 

quanto Delbem (2016) encontraram significância para esta variável. Vale lembrar 

que esses dois últimos trabalhos utilizaram amostras maiores e mais recentes. Por 

conta dessas evidências, adotou-se a variável vencimento como variável de controle 

neste trabalho. A variável utilizada é o vencimento do papel no momento de 

emissão, mensurada em anos. 

 
Cenário (EMBI) 

 

Elton et al. (2001) discutiram a importância do risco de mercado para a 

determinação dos spreads embutidos nas taxas de remuneração dos títulos 

corporativos. Segundo os autores, a variabilidade nos preços dos títulos corporativos 

é maior que dos títulos públicos e essa volatilidade é decorrente do risco 

sistemático, de modo que os investidores exigem um prêmio pelo risco de mercado. 

Nesse trabalho, os autores utilizaram o excesso de retorno do mercado de ações 

sobre os T-bills como proxy para o risco de mercado.  
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No Brasil, aplicação do conceito de prêmio pelo risco de mercado, aplicado à 

remuneração das debêntures, é introduzida em Sheng e Saito (2005). Os autores 

utilizaram o índice Emerging Market Bond Index – Brazil (EMBI-Brazil), elaborado 

pelo banco J.P. Morgan e que leva em consideração a diferença de retorno entre 

uma cesta de títulos brasileiros e títulos norte-americanos (Treasuries) de mesmas 

características. O índice mostrou-se significante no trabalho dos autores, de modo 

que o presente trabalho fez o uso dessa variável como controle. Utilizou-se como 

variável o valor do índice em pontos percentuais.  

Na continuidade, apresenta-se um gráfico da evolução do índice EMBI+ na janela 

considerada neste trabalho. O índice apresenta grande volatilidade no período, 

refletindo tanto a crise de 2008 quanto a recessão do período 2015-2016. Os dados 

estão disponíveis no site www.ipeadata.gov.br. 

 

Gráfico 3: Índice EMBI Brazil+ em escala percentual (escala S&P) 

 
                      Fonte: Ipeadata 

 

Custo de oportunidade (SELIC) 

 

A taxa Selic over foi inserida no modelo como proxy do custo de oportunidade, 

dado que essa é a taxa de juros básica da economia brasileira. A taxa Selic também 

é utilizada por Aguiar (2012). Na sua aplicação, espera-se que o coeficiente dessa 

variável tenha valor positivo, quanto maior o custo de oportunidade (taxa de juros 

Selic), maior será o spread que o mercado irá cobrar, das emissões de debêntures, 

para incorrer no risco desses papéis. A autora, por sua vez, encontrou resultados 
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divergentes para essa variável. Quando estimado por uma regressão das 

debêntures indexadas à taxa DI (e %CDI), o coeficiente foi positivo, contudo, quando 

estimado por uma regressão apenas de debêntures indexadas à variação do índice 

IPCA, o coeficiente mostrou-se negativo. Já na regressão final, com ambos os 

indexadores, a autora encontrou que o coeficiente da variável Selic permaneceu 

positivo. Ou seja, o efeito da variável Selic sobre as emissões indexadas a taxa DI 

foi dominante na série utilizada no estudo da autora. Para o presente estudo, 

esperava-se um coeficiente significante e positivo para essa variável.  

 

Risco do Mercado Acionário (LN_IBOV) 

 

Incluiu-se no modelo o índice Ibovespa. Uma vez que esse é o principal índice 

acionário do mercado brasileiro, é natural esperar que o nível dessa variável tenha 

relação com o as condições de formação dos spreads das debêntures. Utiliza-se, 

para tanto, o logaritmo neperiano do índice Ibovespa em pontos.   

 

Dummy para debêntures incentivadas (INF) 

 

O trabalho de Delbem (2016) concentrou-se na diferença dos spreads de 

emissão das debêntures com isenção fiscal, pela Lei 12.431, contra as demais 

emissões. Como essas debêntures são isentas de imposto de renda para pessoa 

física e investidor estrangeiro, espera-se que o mercado exija um menor patamar de 

remuneração para esses papéis. A autora encontrou que a variável é significativa e 

negativa, confirmando a hipótese adotada. Para este trabalho, incluiu-se a variável 

INF, dummy ‒ que assume o valor de 1, caso a emissão seja de debênture 

incentivada, e zero, para os demais casos. As informações sobre as debêntures 

incentivadas estão disponíveis no banco de dados da ANBIMA, no portal 

Debentures.com.br. 

 

Tipo de emissão (ICVM) 

 

Há duas formas de realizar uma oferta pública de debêntures: pela instrução 

CVM n.º400 ou pela instrução CVM n.º 470, em que as ofertas públicas são 

distribuídas com esforços restritos. A ICVM 400 é a forma tradicional de acesso ao 
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mercado de capital e regula as ofertas públicas como um todo, com o objetivo de 

garantir transparência e equidade de informações entre todos os participantes do 

mercado. Esse tipo de emissão exige registro prévio na CVM (empresa de capital 

aberto) e a elaboração de um prospecto. A emissão pode ser distribuída para todos 

os tipos de investidores (pessoas físicas e jurídicas), sem restrições.  

A ICVM 476 foi estabelecida em janeiro de 2009 e tem como objetivo estimular o 

desenvolvimento do mercado de capitais, facilitando a oferta pública de valores 

mobiliários. Esse tipo de emissão dispensa registro prévio na CVM e permite que 

empresas de capital fechado acessem o mercado. Contudo esse tipo de oferta é 

restrito aos investidores qualificados e deve ser oferecido para até 50 investidores, 

podendo ser adquirido por no máximo 20. A ICVM 476, também, impõe que o título 

só poderá ser negociado no mercado secundário após 90 dias de sua emissão.  

Devido às menores exigências e às restrições impostas à negociação desses 

papéis, espera-se que as emissões de debêntures pela ICVM 476 paguem um 

spread de emissão superior às emissões realizadas pela ICVM 400. Uma variável 

dummy para o tipo de emissão foi testada por Aguiar (2012), e a autora encontrou 

evidências de que as emissões por ICVM 476 influenciam a taxa de emissão das 

debêntures, entretanto o sinal da variável foi negativo, resultado pouco intuitivo. 

Delbem (2016), também, incluiu uma dummy para o tipo de emissão em seu modelo. 

Nesse trabalho, a autora estimou resultados incoerentes, dependendo da 

especificação, e não significantes estatisticamente.  

Para este trabalho, incluiu-se uma variável dummy ICVM que assume valor 1 

quando a emissão é feita por ICVM 476, e assume o valor 0 quando a emissão é 

feita por ICVM 400.   

 

Governança (GOV) 

 

Aguiar (2012) insere uma variável de governança que assume valor 1 quando a 

emissão pertence a uma empresa listada nos segmentos de governança nível 2 ou 

novo mercado da Bovespa. A autora encontrou um coeficiente negativo para essa 

variável (indicando que governança reduz os spreads de emissão), porém não 

estatisticamente significante. No presente trabalho, incluiu-se uma variável dummy 

que assume o valor de 1 quando a debênture é de uma empresa listada nos 



 

 

32 

segmentos de governança nível 1, nível 2 ou novo mercado da Bovespa. A variável 

assume valor zero para os demais casos.  

 

Banco Coordenador 

 

Esteves (2014) testou o impacto do banco coordenador da emissão na formação 

do spread da debênture. O autor incluiu uma variável dummy para cada um dos 

principais bancos: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual. Caso a emissão 

seja coordenada por um desses bancos, a variável dummy do respectivo banco 

assume valor igual a 1 e zero para as demais. Para as emissões coordenadas por 

outros bancos, todas as variáveis dummy assumem o valor zero. O autor encontrou 

que o coeficiente das variáveis dummy foi negativo e estatisticamente significante 

para todos os bancos, exceto para o Banco BTG Pactual, cujo coeficiente foi 

positivo, porém não significante. A conclusão do autor é que emissões que possuem 

um dos bancos como coordenadores (Itaú, Banco do Brasil e Bradesco) pagam um 

spread menor. No presente estudo, foram inclusas variáveis dummy para banco 

emissor, seguindo a metodologia adotada por Esteves (2014). Contudo, na amostra 

utilizada, notou-se que existe uma grande quantidade de emissões coordenada pelo 

Banco Santander (gráfico a seguir) e, por isso, inclui-se um dummy para este banco, 

além dos quatro outros bancos analisados. Assim, as dummies utilizadas foram 

ITAU (assumindo valor 1 quando a emissão era coordenada pelo Banco Itaú), BRAD 

(assumindo valor 1 quando a emissão era coordenada pelo Banco Bradesco), BB 

(assumindo valor 1 quando a emissão era coordenada pelo Banco do Brasil), BTG 

(assumindo valor 1 quando a emissão era coordenada pelo Banco BTG Pactual) e 

SANT (assumindo valor 1 quando a emissão era coordenada pelo Banco 

Santander).  
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Gráfico 4: Distribuição das emissões por banco coordenador 

 
Fonte: ANBIMA 

 

3.5 Variáveis de Interesse 
 

Dummy para Garantia (Dgarant) 

 

O grande diferencial deste trabalho é trazer a variável garantia como uma 

variável de interesse, analisando como esta impactou os spreads de emissão ao 

longo dos últimos anos. A Lei n.º 6.404, em seu art. 58, define os tipos de garantias 

conforme as quais as debêntures podem ser classificadas. A escritura da debênture 

deverá conter o tipo de garantia, podendo ser: 

• Real: a debênture é garantida por bens (móveis ou imóveis) dados em 

hipoteca pela companhia emissora ou terceiro. Os bens ficam 

indisponíveis para negociação. 

• Flutuante: os debenturistas possuem um privilégio geral sobre os ativos da 

empresa, o que não impede, entretanto, a negociação dos bens que 

componham esse ativo. Possuem preferência sobre outros tipos de dívida 

emitidos pela empresa. 

• Quirografária: não possui garantia. Em caso de falência, os debenturistas 

equiparam-se aos demais credores da empresa. 

Itaú; 160 
emissões

Bradesco; 
80 emissões

BTG Pactual; 
97 emissões

Banco do Brasil; 
103 emissões

Santander; 
46 emissões

Outros; 128 
emissões
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• Subordinada: em caso de falência, os debenturistas possuem preferência 

apenas em relação aos acionistas. 

A garantia é uma variável qualitativa, de modo que precisa ser transformada em 

uma variável quantitativa para ser testada. A informação sobre o tipo de garantia 

está consolidada na base de debêntures da ANBIMA, disponível no portal 

Debentures.com. Sheng e Saito (2005) trabalharam com uma variável dummy, que 

assumia o valor de 1 se a emissão possuísse garantia real ou flutuante e 0 no caso 

contrário. Para este trabalho, utilizou-se o mesmo princípio. A seguir, expõe-se um 

gráfico com a proporção de emissões na amostra para cada tipo de garantia: 

 
Gráfico 5: Distribuição das emissões de debêntures da amostra por tipo de 

garantia 

 

 
                       Fonte: ANBIMA 

 

 

Dummies para garantia flutuante (Dflutuante) e garantia real (Dreal) 

 

Insere-se no modelo duas variáveis dummy relacionadas ao tipo de garantia, no 

caso de a emissão possuir garantia. A variável Dflutuante assume o valor 1 caso a 

emissão possua garantia e essa seja flutuante e 0 nos demais casos. Já a variável 

Dreal assume o valor de 1 no caso a emissão possua garantia e essa seja real, 0 

nos demais casos.  

Real; 97

Quirografária; 479

Subordinada; 19

Flutuante; 19
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Dummies para relação entre garantia e rating (Dgarant_RTG_BOM e 

Dgarant_RTG_RUIM) 

 

Insere-se no modelo duas variáveis dummy para testar a relação entre rating e 

garantia. A variável Dgarant_RTG_BOM assume o valor 1 caso a emissão possua 

garantia e o rating de emissão seja maior ou igual a 9 (AA na escala S&P/Fitch), 0 

nos demais casos. Já a variável Dgarant_RTG_RUIM assume o valor 1 caso a 

emissão possua garantia e o rating de emissão seja menor que 9 (AA na escala 

S&P/Fitch), 0 nos demais casos. Espera-se que quanto maior o rating, menor seja o 

impacto da garantia no spread de emissão.  

 

Dummies para relação entre garantia e risco (Dgarant_curto e Dgarant_longo) 

 

A variável dummy Dgarant_curto assume o valor de 1 caso a emissão possua 

garantia e o prazo de vencimento da debênture na emissão seja menor ou igual a 8 

anos, 0 nos demais casos. Já a variável Dgarant_longo assume o valor de 1 caso a 

emissão possua garantia e o prazo de vencimento da debênture na emissão seja 

menor ou igual a 8 anos, 0 nos demais casos. Espera-se que quanto maior o prazo 

da debênture, maior seja o impacto da garantia no spread, quando controlado pelo 

rating.  

 

Dummies para a relação entre garantia e governança (Dgarant_E_GOV 

Dgarant_S_GOV) 

 

A variável governança é utilizada como proxy para o nível de monitoramento. 

Assim, incluiu-se no trabalho duas variáveis para capturar a relação entre garantia e 

governança. A variável dummy Dgarant_E_GOV assume o valor de 1 caso a 

emissão possua garantia e a empresa seja listada no nível 1, nível 2 ou novo 

mercado da Bovespa no momento da emissão, assumindo valor 0 nos demais 

casos. A variável Dgarant_S_GOV assume o valor de 1 caso a emissão possua 

garantia e a empresa não seja listada no nível 1, nível 2 ou novo mercado da 

Bovespa no momento da emissão, valor 0 nos demais casos. Esperando-se que o 
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impacto da garantia no spread, já controlado pelo rating, seja maior para ativos com 

menor monitoramento. 

 

Dummies para a relação entre garantia e o tipo de emissão (Dgarant_ICVM e 

Dgarant_n_ICVM) 

 

Outra proxy para o nível de risco e monitoramento que pode ser utilizada é o tipo 

de emissão (ICVM 400 ou ICVM 476). Conforme discutido anteriormente, as 

emissões feitas por ICVM 476 possuem um número menor de exigências para com 

os emissores, porém há restrições quanto ao número e tipo de investidores, tendo 

como objetivo reduzir o custo das emissões e facilitar o acesso das empresas ao 

mercado de capitais. Assim, esse tipo de emissão torna-se atrativa para empresas 

de capital fechado. Incluiu-se no trabalho duas variáveis para capturar a relação 

entre garantia e o tipo de emissão. A variável Dgarant_ICVM assume valor 1 quando 

a emissão possuir garantia e for ICVM 476 e valor zero nos demais casos. A variável 

Dgarant_n_ICVM assume valor 1 quando a emissão possui garantia e for via ICVM 

400 e valor zero nos demais casos. Esperando-se que o impacto da garantia seja 

positivo e maior para emissões feitas por ICVM 476 do que o impacto das garantias 

em emissões por ICVM 400. 
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Tabela 2: Resumo das variáveis de controle 

 
    Fonte: Elaboração própria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Descrição Notação Fonte Efeito 
Esperado

Rating de 
emissão

Média do rating atribuído à emissão, em 
escala 0,5 até 10.

RTG Prospectos de 
Emissão; 

Negativo

Tipo de 
Indexador

Dummy que assume valor 1 para emissão 
indexada ao IPCA, zero nos demais casos. 

Dindex ANBIMA
Controle / sem 

efeito

Volume Logarítimo do volume de emissão. LN_VOL ANBIMA Negativo

Vencimento
Prazo para o vencimento da debenture, em 

anos, no momento da emissão.
VEM ANBIMA Positivo

Cenário 
(EMBI)

Índice EMBI Brazil+ no momento da emissão. 
Expresso em pontos percentuais. 

EMBI J.P. Morgan Positivo

SELIC Taxa Selic Over no momento da emissão. SELIC
Banco Central 

do Brasil
Positivo

IBOV
Logarítimo do índice ibovespa no momento de 

emissão. 
LN_IBOV Bloomberg Negativo

Debêntures 
Incentivadas

Dummy que assume o valor 1 para emissão 
de debenture incentivada, zero para os 

demais casos. 
INF ANBIMA

Negativo / 
efeito fiscal

Tipo de 
emissão

Dummy que assume o valor 1 para emissão 
pela ICVM 476, zero para os demais casos 

(ICVM 400). 
ICVM ANBIMA Positivo

Governança

Variável que assume valor 1 para emissão de 
empresa que pertence à algum nível de 
governança da Bovespa no momento de 

emissão (nível 1, 2 ou novo mercado). Assume 
zero nos demais casos. 

GOV B3 Negativo

Banco 
Coordenador

Grupo de 5 variáveis dummy para o banco 
coordenador da emissão: Banco do Brasil, 

Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco 
Santander, Banco BTG Pactual.

BB; BRAD; ITAU; 
SANT; BTG

ANBIMA
Controle / sem 

efeito
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Tabela 3: Resumo das variáveis de interesse 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

4 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 
 
A seguir são apresentadas estatísticas da amostra utilizada e de cada variável. 

Conforme descrito no capítulo 3, a amostra deste trabalho, após aplicadas todas as 

eliminações, foi de 614 debêntures, emitidas entre 2005 e 2018. Destas, 172 

Variável Descrição Notação Fonte Efeito 
Esperado

Garantia
Dummy que assume o valor de 1 para 

emissão com garantia (flutuante ou real), zero 
para os demais casos.

Dgarant ANBIMA Positivo

Dflutuante
Dummy que assume o valor de 1 para 

emissão com garantia flutuante, zero para os 
demais casos.

Dflutuante ANBIMA Não 
significante

Dreal
Dummy que assume o valor de 1 para 

emissão com garantia real, zero para os 
demais casos.

Dreal ANBIMA Positivo

Garantia com 
rating bom

Dummy que assume o valor de 1 para 
emissão com garantia (flutuante ou real) e 
rating igual ou maior que 9, zero para os 

demais casos.

Dgarant_RTG_BOM ANBIMA

Não 
significante ou 

impacto 
positivo menor

Garantia com 
rating ruim

Dummy que assume o valor de 1 para 
emissão com garantia (flutuante ou real) e 
rating menor que 9, zero para os demais 

casos.

Dgarant_RTG_RUIM ANBIMA
Significante e 

impacto 
positivo maior

Garantia e 
risco alto 
(prazo)

Dummy que assume o valor de 1 para 
emissão com garantia (flutuante ou real) e 

prazo igual ou menor que 8 anos, zero para os 
demais casos.

Dgarant_RTG_BOM ANBIMA
Significante e 

impacto 
positivo maior

Garantia e 
risco baixo 

(prazo)

Dummy que assume o valor de 1 para 
emissão com garantia (flutuante ou real) e 

prazo maior que 8 anos, zero para os demais 
casos.

Dgarant_RTG_RUIM ANBIMA

Não 
significante ou 

impacto 
positivo menor

Garantia com 
dummy 

governança 
igual a 1

Dummy que assume o valor de 1 para 
emissão com garantia (flutuante ou real) e 
dummy governança igual a 1, zero para os 

demais casos.

Dgarant_E_GOV ANBIMA

Não 
significante ou 

impacto 
positivo menor

Garantia com 
dummy 

governança 
igual a 0

Dummy que assume o valor de 1 para 
emissão com garantia (flutuante ou real) e 
dummy governança igual a 0, zero para os 

demais casos.

Dgarant_S_GOV ANBIMA
Significante e 

impacto 
positivo maior

Garantia com 
dummy ICVM 
476 igual a 1

Dummy que assume o valor de 1 para 
emissão com garantia (flutuante ou real) feita 

por ICVM 476, zero para os demais casos.
Dgarant_ICVM ANBIMA

Não 
significante ou 

impacto 
positivo menor

Garantia com 
dummy ICVM 
476 igual a 0

Dummy que assume o valor de 1 para 
emissão com garantia (flutuante ou real) feita 

por ICVM 400, zero para os demais casos.
Dgarant_n_ICVM ANBIMA

Significante e 
impacto 

positivo maior
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debêntures foram indexadas à taxa de inflação IPCA, enquanto que 442 foram 

indexadas à taxa DI (255 são do tipo aditivo “DI+” e 187 são multiplicativas “%CDI”). 

Quanto à governança, 261, das 614 emissões analisadas, foram de empresas que 

estavam listadas nos níveis de governança 1, 2 ou novo mercado. Na tabela 4, 

seguem as principais características da série de debêntures utilizada, bem como sua 

distribuição no tempo em termos de ano de emissão. Analisando os números, foi 

possível notar uma tendência de aumento no volume de emissão, ano a ano, apesar 

de o movimento ser interrompido pela crise de 2008 e a recessão de 2015 e 2016. 

Parte desse aumento pode ser explicada pela introdução da Instrução n.º 476 da 

CVM.  

 

Tabela 4: Estatísticas descritivas por ano de emissão 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Além do crescimento do volume de emissões, observou-se  uma melhora gradual 

do rating médio dessas emissões, bem como extensão dos prazos. A evolução 

dessas variáveis está bem representada nos gráficos que seguem. Todavia, 

também, foi possível notar a interrupção na tendência de melhora, durante a crise de 

2008 e no biênio de 2015-2016. Quanto ao spread, parece não haver uma tendência 

clara em relação ao ano de emissão. Contudo os spreads de emissão foram 

Ano de emissao Quantidade Volume de 
emissao (R$ MM)

Rating 
médio

Prazo médio 
(anos)

Spread 
Médio

Quantidade 
ICVM 476

Quantidade 
INF

2005 5 1.960 7,7 7,5 1,5
2006 21 15.898 8,3 8,5 0,8
2007 24 7.457 7,9 9,6 0,8
2008 16 3.288 7,9 8,5 2,2
2009 27 8.730 8,6 5,2 1,7 6
2010 51 20.133 8,6 7,8 1,8 26
2011 64 19.018 8,2 7,8 1,9 50
2012 83 28.426 8,7 9,1 2,0 59 1
2013 67 20.862 8,9 9,8 1,9 42 11
2014 54 13.460 9,0 11,1 1,6 43 21
2015 37 17.071 9,1 8,7 0,7 26 15
2016 34 17.343 8,6 6,6 1,8 31 9
2017 67 28.085 8,8 8,0 1,8 56 18
2018 64 28.867 9,4 8,9 1,8 62 16
Total 614 230.598 401 91

Média 43,9 16.471 8,7 8,6 1,7
Desvio padrao 23,5 8.800 1,0 4,2 1,2

Máximo 83,0 28.867 10,0 23,2 8,7
Mínimo 5,0 1.960 5,5 0,0 -1,8
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particularmente elevados no ano de 2008, em relação aos demais anos, 

corroborando o trabalho de Aguiar (2012).  

 

Gráfico 6: Rating médio de emissão ponderado pelo volume (2005 - 2018) em 

pontos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
Gráfico 7: Prazo médio na emissão (2005 - 2018) em anos 

 
                Fonte: Elaboração própria 

 

Na sequência, apresenta-se a matriz de correlação entre as principais variáveis 

de controle. Notou-se que não houve problemas de multicolinearidade entre as 

variáveis. Comenta-se, a seguir, os valores das correlações que foram grifadas em 

destaque na tabela 5.  
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Tabela 5: Matriz de correlações 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme esperado e em linha com trabalhos anteriores, a variável Rating foi a 

que revelou maior correlação com o Spread, de -0,2649. Outras variáveis 

apresentaram correlações elevadas entre si. A variável Volume indicou elevada 

correlação com a variável Rating, de 0,3141. Este resultado aponta que as maiores 

emissões possuem maiores ratings. A interpretação atribuída a esse coeficiente é 

que apenas os melhores ratings conseguem realizar grandes emissões no mercado, 

devido ao maior apetite dos investidores por esses papéis. 

A variável INF (debêntures incentivadas) exerceu forte correlação com a variável 

indexador, pois as debêntures incentivadas são indexadas ao IPCA. A correlação 

entre essas duas variáveis, de 0,6687, é a maior entre as variáveis que foram 

inclusas na matriz. A variável INF, também, exerceu uma forte correlação positiva de 

0,5933 com a variável vencimento. Esse resultado indica que as debêntures 

incentivadas possuem maior prazo de vencimento, como seria esperado de 

debêntures que têm como finalidade o financiamento de projetos de infraestrutura, 

que tendem a ser projetos de maior complexidade e que necessitam de um 

financiamento de longo prazo. De fato, as debêntures de infraestrutura inclusas na 

amostra tinham um prazo médio de 14,5 anos, bastante superior ao prazo médio 

ponderado de toda a amostra, de 8,6 anos. A variável indexador, também, revelou 

uma correlação elevada com a variável vencimento, de 0,6424, indicando que as 

emissões de debêntures indexadas à taxa IPCA detinham prazos maiores.  

A variável Dgarant possui forte correlação positiva com a variável vencimento, de 

0,3332, indicando que debêntures com garantias possuem prazos mais longos que a 

média da amostra. Esse resultado parece indicar que garantias são inclusas em 

emissões com prazos maiores, de maneira a melhorar o rating dessas emissões e 

facilitar a colocação no mercado. Indica também que emissões longas possuem 

SPR RTG Dindex Dgarant LN_VOL VEM EMBI SELIC LN_IBOV INF. ICVM GOV
SPR 1,0000 - - - - - - - - - - -
RTG -0,2649 1,0000 - - - - - - - - - -
Dindex 0,2529 0,1598 1,0000 - - - - - - - - -
Dgarant 0,2026 -0,0936 0,2085 1,0000 - - - - - - - -
LN_VOL -0,1547 0,3141 -0,2024 -0,1319 1,0000 - - - - - - -
VEM 0,2407 0,0888 0,6424 0,3332 -0,1067 1,0000 - - - - - -
EMBI -0,0678 0,1446 0,0873 0,0350 -0,0095 -0,0728 1,0000 - - - - -
SELIC -0,1837 -0,2007 -0,0846 0,0487 -0,0113 -0,1029 0,3292 1,0000 - - - -
LN_IBOV 0,1065 0,1281 0,0386 -0,0067 0,0311 -0,0409 -0,2065 -0,6339 1,0000 - - -
INF. 0,0227 0,2177 0,6687 0,2788 -0,1427 0,5933 0,2870 0,0057 -0,0159 1,0000 - -
ICVM 0,0396 0,0451 -0,1854 0,0108 -0,0933 -0,1045 0,1176 -0,1828 0,2786 -0,0427 1,0000 -
GOV -0,0972 -0,0628 -0,0889 -0,2214 0,0793 -0,1136 -0,1052 0,0241 0,0250 -0,1918 -0,0309 1,0000
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maior risco. Por sua vez, a variável Garantia é negativamente correlacionada com a 

variável Governança, que significa que emissões com garantia são maiores em 

empresas que estão fora dos segmentos de listagem da bolsa. Novamente, os 

resultados indicaram o uso da garantia para mitigar riscos do papel frente aos 

investidores. Nesse caso, o risco mitigado pela garantia é relacionado a problemas 

de agência e parece corroborar a teoria proposta para explicar o efeito dessa 

variável no spread das debêntures.   

Quanto à variável Selic, destaca-se a correlação negativa com o Spread, de -

0,1837. Era esperada uma correlação positiva, uma vez que quanto maior o custo de 

oportunidade, representado pela Selic, maior deveria ser o prêmio de risco exigido 

pelo mercado. Com relação ao índice EMBI, a variável Selic apresentou correlação 

positiva de 0,3293. Momentos de aversão ao risco pressionam a taxa de câmbio por 

conta da saída de capital estrangeiro do Brasil. O movimento na taxa de câmbio 

acaba por elevar as expectativas de inflação e faz com que o Banco Central eleve a 

taxa básica de juros da economia. Por fim, a variável Selic revelou uma forte relação 

negativa com o índice Ibovespa. Momentos de alta na taxa de juros acarretam 

queda nos preços das ações. Uma maior taxa de juros aumenta o fator de desconto 

do fluxo de caixa das empresas, diminuindo o valor presente destas.  

 

5 RESULTADOS EMPÍRICOS 
 

5.1 Análise das variáveis de controle 

 

Na continuidade deste estudo, são descritas as estimativas dos coeficientes dos 

quatro primeiros modelos, bem como estatísticas de teste e análise dos resultados. 

Para avaliação da presença de problemas de heterocedasticidade nos modelos, foi 

aplicada a estatística de teste de Breusch-Pagan (1979). Esse teste avalia se a 

variância dos erros da regressão é dependente das variáveis explicativas. 

Problemas de heterocedasticidade violam a premissa de variância constante dos 

resíduos e invalidam as estatísticas de teste dos coeficientes estimados. A hipótese 

nula do teste é de que o modelo avaliado seja homocedástico (não possui 

problemas de heterocedasticidade). O teste falha em rejeitar a hipótese nula se o p-

valor for maior que o nível de significância atribuído.  
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Ao estimar o teste Breusch-Pagan para um modelo simplificado, apenas com a 

variável rating como explicativa do spread, falha-se em rejeitar a hipótese nula (p-

valor = 32,38%) de homocedasticidade. Contudo, ao aplicar o teste para o modelo 

completo, com todas as variáveis de controle (primeiro modelo), rejeita-se a hipótese 

nula com 1% de significância, indicando presença de heterocedasticidade. Desse 

modo, utiliza-se o método de desvio padrão robusto (desvio padrão de Eicker-Huber-

White) para estimar as estatísticas t de cada variável.  

 

1º Modelo: regressão com a série completa 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Resultados da regressão com a série completa e principais variáveis de 

controle 

 

Coeficiente Estimativa Erro padrão Estatística t P valor
(Intercept) 5,2180 3,8493 1,3556 17,5746%

RTG -0,4057 0,0548 -7,4004 0,0000% ***
Dindex 1,0111 0,1805 5,6011 0,0000% ***

Dgarant 0,3486 0,1294 2,6938 0,7263% ***
LN_VOL 0,0384 0,0540 0,7116 47,7003%

MTY 0,0531 0,0167 3,1866 0,1515% ***
EMBI 0,1979 0,0862 2,2949 2,2082% **
SELIC -0,1065 0,0262 -4,0712 0,0053% ***

LN_IBOV -0,0239 0,3282 -0,0728 94,1964%
INF -1,1385 0,2182 -5,2186 0,0000% ***

ICVM 0,2076 0,1035 2,0062 4,5282% **
GOV -0,2081 0,0902 -2,3085 2,1313% **
ITAU 0,0425 0,1263 0,3366 73,6522%
BRAD 0,0196 0,1555 0,1258 89,9960%

BB -0,1303 0,1380 -0,9445 34,5319%
BTG 0,0634 0,1511 0,4198 67,4804%

SANT -0,1604 0,1878 -0,8539 39,3512%
Nível de signif.:  *** 1%; ** 5%; * 10%

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑( = 𝛽W + 𝛽H ∗ 𝑅𝑇𝐺( + 𝛽N ∗ 𝐷𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥( + 𝛽] ∗ 𝐷𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡( + 𝛽_ ∗ 𝐿𝑁_𝑉𝑂𝐿( + 𝛽d ∗
𝑀𝑇𝑌( + 𝛽g ∗ 𝐸𝑀𝐵𝐼( + 𝛽j ∗ 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶(  +𝛽l ∗ 𝐿𝑁_𝐼𝐵𝑂𝑉(  +𝛽m ∗ 𝐼𝑁𝐹(  +𝛽HW ∗ 𝐼𝐶𝑉𝑀(+ 𝛽HH ∗
𝐺𝑂𝑉( + 𝛽HN ∗ 𝐼𝑇𝐴𝑈( + 𝛽H] ∗ 𝐵𝑅𝐴𝐷( + 𝛽H_ ∗ 𝐵𝐵( + 𝛽Hd ∗ 𝐵𝑇𝐺( + 𝛽Hg ∗ 𝑆𝐴𝑁𝑇( + 𝜀(  
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Fonte: Elaboração própria. 

 

No primeiro modelo, observou-se que tanto o sentido quanto a magnitude dos 

coeficientes estimados foram consistentes com a literatura sobre a remuneração das 

debêntures. A variável RTG (Rating) foi significativa e negativa, refletindo que 

emissões com maiores ratings (melhor avaliação de crédito) pagam um spread 

menor. A variável, também, indicou um elevado poder explicativo, resultado que está 

de acordo com a teoria de precificação de títulos corporativos.  

Conforme esperado, a variável de interesse Dgarant (dummy para garantia) foi 

positiva e estatisticamente significante. Ou seja permaneceu o mesmo resultado 

puzzle encontrado nos trabalhos anteriores, de que uma emissão com garantia 

paga, na média, mais juros, em termos de spread, que uma emissão sem garantia, 

de mesmo rating. Para controle do ambiente econômico, a variável EMBI (índice 

EMBI Brasil) mostrou-se significante e positiva. Assim, momentos de aversão ao 

risco suscitam maiores patamares do índice EMBI e maiores spreads nas emissões 

de debêntures.  

Tanto a variável para Volume de Emissão (LN_VOL) quanto índice Ibovespa 

(LN_IBOV) mostraram-se não significantes. Para o volume de emissão, esperava-se 

um coeficiente negativo, uma vez que emissões maiores possuem transações mais 

frequentes, refletindo um menor risco de liquidez, conforme Firsher (1959). Contudo 

Delbem (2016) encontrou o mesmo resultado e justificou essa evidência pelo 

argumento de que emissões maiores possuem um processo de bookbuilding menos 

competitivo, gerando uma pressão por spreads maiores. Provavelmente, ambos os 

fatores coexistam, de modo que a variável se torne não significante. Quanto ao 

índice Ibovespa, é provável que a informação da variável tenha sido capturada pela 

variável EMBI (cenário econômico). As duas variáveis, volume e Ibovespa, foram 

excluídas do grupo de variáveis de controle para os modelos de teste da teoria de 

agência.  

R-quadrado 0,2859
R-quadrado ajustado 0,2668

Nº obs 614
F (11, 597) 14,94

Estatísticas de Regressão
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O coeficiente estimado para a variável Selic foi significante, porém negativo. O 

efeito foi o oposto ao esperado, uma vez que a Selic é uma proxy do custo do 

dinheiro no momento da emissão do título. Quanto maior a Selic, maior deveria ser o 

spread de emissão das debêntures. Contudo, ao quebrar a série em dois grupos 

(emissões indexadas à taxa DI e à taxa IPCA), observou-se que o coeficiente da 

variável Selic assumia valor positivo para o segundo modelo (emissões indexadas à 

taxa DI, tabela 7). Já para o terceiro modelo (emissões indexadas à taxa IPCA, 

tabela 8), o coeficiente da variável Selic foi, novamente, negativo. A magnitude do 

coeficiente no segundo modelo, também, revelou-se bastante superior ao terceiro 

modelo e dominou o efeito do coeficiente na regressão completa (primeiro modelo). 

Resultado similar foi encontrado por Aguiar (2012). Devido à autora utilizar um 

número menor de emissões indexadas à taxa IPCA (no momento do trabalho ainda 

não existiam as debêntures incentivas, indexadas ao IPCA), o efeito da taxa Selic, 

nas emissões indexadas à taxa IPCA, era dissipado no modelo com a série 

completa (na amostra da autora, havia 59 debêntures indexadas ao IPCA, de uma 

amostra de 327 emissões, enquanto que a amostra deste trabalho contava com 172 

debêntures indexadas à taxa IPCA, de um total de 614). Atribui-se o sinal do 

coeficiente da variável Selic ao impacto da política monetária na expectativa de 

inflação. Momentos de aumento na taxa Selic acarretariam em reduções nas 

expectativas futuras de inflação, reduzindo o prêmio de risco dos papéis indexados a 

taxa IPCA.  

O coeficiente da variável que captura o efeito das debêntures incentivadas 

(dummy INF), também, foi significativo, de magnitude elevada e sinal negativo. 

Emissões de debêntures pagaram, na média, 1,14% a menos de spread para esta 

amostra. O coeficiente ficou bastante próximo ao encontrado por Delbem (2016). Em 

sua amostra, a autora constatou que as debêntures de infraestrutura pagavam um 

spread, na média, de 1,39% menor. A variável ICVM, que mede o impacto de uma 

emissão pela Instrução 476 da CVM, mostrou-se significante e positiva. Emissões 

com dispensa de registro na CVM pagaram um spread maior, na média, para a 

amostra analisada. Esse resultado era esperado, uma vez que esse tipo de emissão 

possui menores exigências por parte do emissor e é ofertado para um público 

limitado, de investidores institucionais.   

Destaca-se também o impacto significante da dummy para governança (GOV). 

Significante a 5%, assinalando que empresas listadas no novo mercado, nível 2 e 
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nível 1 da Bovespa, pagam um spread menor na emissão de debêntures. Essa 

constatação é útil no âmbito deste trabalho porque permite o teste da teoria de 

agência com o uso dessa variável como proxy para o nível de monitoramento da 

empresa. Destaca-se também o fato de essa variável ter sido pouco explorada na 

literatura sobre debêntures.  

As dummies relativas ao banco coordenador da emissão mostraram-se não 

significativas, mesmo ao nível de significância de 10%. Esse resultado não era 

esperado, dado que um trabalho anterior, Esteves (2014), encontrou significância 

estatística para o impacto do banco coordenador no spread de emissão. Dado que o 

autor não utilizou o rating de emissão como variável de controle do modelo, uma 

hipótese levantada é que exista alguma correlação entre rating e banco coordenador 

(a hipótese é de que os melhores papéis são emitidos pelos principais bancos 

coordenadores). Para testar essa hipótese, rodou-se uma especificação idêntica ao 

primeiro modelo, porém excluindo-se a variável rating. Contudo as dummies para 

banco coordenador permaneceram não significantes nessa nova especificação. 

Nas tabelas a seguir, são apresentados os resultados das regressões para os 

indexadores DI+(ou %CDI) e IPCA, individualmente.  

 

2º Modelo: regressão com emissões indexadas à taxa DI e ao percentual CDI 

 

 

 

 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑( = 𝛽W + 𝛽H ∗ 𝑅𝑇𝐺( + 𝛽N ∗ 𝐷𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡( + 𝛽] ∗ 𝑉𝑂𝐿( + 𝛽_ ∗ 𝑉𝐸𝑁( + 𝛽d ∗ 𝐸𝑀𝐵𝐼( +
𝛽g ∗ 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶(  +𝛽j ∗ 𝐼𝐵𝑂𝑉(  +𝛽l ∗ 𝐼𝐶𝑉𝑀(  +𝛽m ∗ 𝐺𝑂𝑉( + 𝜀(  
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Tabela 7: Resultados da regressão com emissões indexadas à taxa DI e ao %CDI 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

3º Modelo: regressão com emissões indexadas ao índice IPCA 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Resultados da regressão com emissões indexadas à taxa IPCA 

 

Coeficiente Estimativa Erro padrão Estatística t P valor
(Intercept) -8,5079 3,2789 -2,5947 0,9793% ***

RTG -0,3798 0,0520 -7,3096 0,0000% ***
Dgarant 0,1407 0,1305 1,0785 28,1411%
LN_VOL -0,1034 0,0452 -2,2895 2,2538% **

MTY 0,0165 0,0196 0,8421 40,0229%
EMBI 0,3351 0,0696 4,8188 0,0002% ***
SELIC 0,0598 0,0229 2,6177 0,9168% ***

LN_IBOV 1,1161 0,2838 3,9326 0,0098% ***
ICVM 0,1786 0,0944 1,8914 5,9247% *
GOV -0,1330 0,0795 -1,6721 9,5241% *
ITAU -0,0588 0,1213 -0,4842 62,8515%
BRAD 0,0703 0,1267 0,5553 57,8964%

BB 0,0246 0,1253 0,1959 84,4753%
BTG -0,1313 0,1354 -0,9695 33,2859%

SANT -0,0917 0,1464 -0,6263 53,1434%
Nível de signif.:  *** 1%; ** 5%; * 10%

R-quadrado: 0,3045
R-quadrado ajust.: 0,2817

Nº obs 442
F (9, 427) 13,36

Estatísticas de Regressão

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑( = 𝛽W + 𝛽H ∗ 𝑅𝑇𝐺( + 𝛽N ∗ 𝐷𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡( + 𝛽] ∗ 𝑉𝑂𝐿( + 𝛽_ ∗ 𝑉𝐸𝑁( + 𝛽d ∗ 𝐸𝑀𝐵𝐼( +
𝛽g ∗ 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶(	+𝛽j ∗ 𝐼𝐵𝑂𝑉( + 𝛽l ∗ 𝐼𝑁𝐹( + 𝛽m ∗ 𝐼𝐶𝑉𝑀(+𝛽HW ∗ 𝐺𝑂𝑉( + 𝜀(  
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4º Modelo: regressão completa com variáveis significantes 

 

 

 

 

Coeficiente Estimativa Erro padrão Estatística t P valor
(Intercept) 40,0539 8,1638 4,9063 0,0002% ***

RTG -0,5177 0,0932 -5,5573 0,0000% ***

Dgarant 0,3828 0,2124 1,8023 7,3432% *

LN_VOL 0,0529 0,0935 0,5658 57,2318%

MTY 0,0406 0,0223 1,8215 7,0449% *

EMBI -0,2674 0,1780 -1,5025 13,4995%

SELIC -0,5414 0,0485 -11,1610 0,0000% ***

LN_IBOV -2,5250 0,7066 -3,5734 0,0469% ***

INF -0,3860 0,2485 -1,5535 12,2339%

ICVM 0,3083 0,1968 1,5665 11,9248%

GOV 0,0481 0,1820 0,2643 79,1895%

ITAU -0,3435 0,2398 -1,4324 15,4024%

BRAD -0,6012 0,2701 -2,2259 2,7451% **

BB -0,7871 0,2676 -2,9417 0,3762% ***

BTG -0,1113 0,2906 -0,3829 70,2334%

SANT -0,1827 0,3679 -0,4966 62,0163%

Nível de signif.:  *** 1%; ** 5%; * 10%

R-quadrado: 0,6646
R-quadrado ajust.: 0,6324

Nº obs 172
F (10, 156) 20,61

Estatísticas de Regressão

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑( = 𝛽W + 𝛽H ∗ 𝑅𝑇𝐺( + 𝛽N ∗ 𝐷𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡( + 𝛽] ∗ 𝑉𝑂𝐿( + 𝛽_ ∗ 𝑉𝐸𝑁( + 𝛽d ∗ 𝐸𝑀𝐵𝐼( +
𝛽g ∗ 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶(	+𝛽j ∗ 𝐼𝐵𝑂𝑉( + 𝛽l ∗ 𝐼𝑁𝐹( + 𝛽m ∗ 𝐼𝐶𝑉𝑀(+𝛽HW ∗ 𝐺𝑂𝑉( + 𝜀(  
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Tabela 9: Resultados da regressão apenas com variáveis significantes 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao remover as variáveis não significantes do modelo original (Volume de emissão 

e índice Ibovespa), percebeu-se que não ocorreram grandes variações na 

magnitude dos coeficientes das demais variáveis. Destaque para a melhora no nível 

de significância (p-valor) das variáveis Garantia (Dgarant), Vencimento (MTY) e 

índice EMBI. A seguir, utiliza-se as variáveis de controle do quarto modelo para 

testar as variáveis relacionadas com a teoria de agência.  

 

5.2 Análise das variáveis relacionadas com a teoria de agência 

 

Nesta seção são testadas as relações entre os tipos de garantia (real ou 

flutuante) no modelo 5, entre rating e garantia no modelo 6, entre prazo e garantia 

no modelo 7, entre governança e garantia no modelo 8 e entre o tipo de emissão 

(ICVM 400 ou ICVM 476) e garantia no modelo 9. Abaixo apresenta-se as 

especificações e resultados das estimativas. 

 

5º Modelo: regressão com dummies para garantia flutuante e real 

 

Coeficiente Estimativa Erro padrão Estatística t P valor
(Intercept) 5,2499 0,5287 9,9305 0,0000% ***

RTG -0,3941 0,0476 -8,2810 0,0000% ***

Dindex 0,9507 0,1696 5,6040 0,0000% ***

Dgarant 0,3834 0,1310 2,9261 0,3561% ***

MTY 0,0509 0,0158 3,2331 0,1291% ***

EMBI 0,2264 0,0847 2,6742 0,7694% ***

SELIC -0,1164 0,0175 -6,6560 0,0000% ***

INF -1,1256 0,2196 -5,1246 0,0000% ***

GOV -0,2088 0,0866 -2,4099 1,6256% **

Nível de signif.:  *** 1%; ** 5%; * 10%

R-quadrado: 0,2775
R-quadrado ajustado: 0,268

Nº obs 614
F (10, 602) 29,05

Estatísticas de Regressão

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑( = 𝛽W + 𝛽H ∗ 𝑅𝑇𝐺( + 𝛽N ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥( + 𝛽] ∗ 𝑉𝐸𝑁( + 𝛽_ ∗ 𝐸𝑀𝐵𝐼( + 𝛽d ∗ 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶(  
+𝛽g ∗ 𝐼𝑁𝐹(  +	𝛽j ∗ 𝐺𝑂𝑉( + 𝛽l ∗ 𝐷𝑓𝑙𝑢𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒( + 𝛽m ∗ 𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙( + 𝜀(  
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Tabela 10: Resultados da regressão com Dummy para Garantia Real e Flutuante 

 

  
Fonte: Elaboração própria. 

 

O quinto modelo testou o impacto do tipo de garantia, real ou flutuante. Apenas a 

dummy para garantia real mostrou-se significante. A dummy para garantia flutuante 

não foi significante e exerceu impacto menor sobre o spread de emissão. A garantia 

flutuante estabelece um privilégio geral do debenturista sobre os ativos da 

companhia, em caso de inadimplência. Já a garantia real atribui um certo ativo da 

firma em hipoteca e impede a sua negociação. Pela teoria de agência, é sobre esse 

ativo que incide o conflito entre gestores e credores. Assim, o resultado da 

regressão está de acordo com o esperado, por essa teoria. Aguiar (2012), também, 

testou uma dummy para a garantia real e encontrou que esta possui um impacto 

maior sobre o spread do que a dummy geral de garantia (que incorporava tanto as 

garantias reais quanto as flutuantes). A autora não testou uma dummy específica 

para garantia flutuante.  

 

Coeficiente Estimativa Erro padrão Estatística t P valor
(Intercept) 5,2779 0,5352 9,8621 0,0000% ***

RTG -0,3967 0,0481 -8,2543 0,0000% ***

Dindex 0,9615 0,1699 5,6602 0,0000% ***

VEN 0,0488 0,0159 3,0708 0,2231% ***

EMBI 0,2233 0,0846 2,6383 0,8546% ***

SELIC -0,1151 0,0175 -6,5590 0,0000% ***

INF -1,1413 0,2214 -5,1558 0,0000% ***

Dflutuante 0,1653 0,1690 0,9780 32,8465%

Dreal 0,4387 0,1547 2,8355 0,4728% ***

GOV -0,1999 0,0872 -2,2929 2,2198% **

Nível de signif.:  *** 1%; ** 5%; * 10%

R-quadrado: 0,2787
R-quadrado ajustado: 0,268

Nº obs 614
F (10, 602) 25,93

Estatísticas de Regressão
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6º Modelo: regressão com dummies para a relação entre garantia e rating 

 

 

 

 

Tabela 11: Resultados da regressão com Dummy para relação entre garantia e 

Rating 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Pelo modelo de conflito de agência, as garantias provocam um impacto positivo 

no spread por conta da redução do valor esperado do ativo dado em garantia, no 

momento de default. Assim, quanto maior a probabilidade de default, maior o 

impacto positivo da garantia no spread. John, Lynch e Puri (2003) confirmam esse 

resultado através uma regressão em painel utilizando dados do mercado secundário 

de títulos corporativos americanos. A regressão do modelo 6, acima, encontrou 

resultado oposto. O impacto das garantias foi maior nas emissões com ratings 

maiores. Uma justificativa para esse resultado é devido ao uso de dados do mercado 

primário (dados de emissão). É provável que as debêntures com os maiores ratings 

e que possuam garantias sejam as debêntures com as maiores diferenças de rating 

em relação à classificação da empresa emissora, devido à inclusão de garantias. 

Coeficiente Estimativa Erro padrão Estatística t P valor
(Intercept) 5,6556 0,5169 10,9413 0,0000% ***

RTG -0,4368 0,0465 -9,3955 0,0000% ***

Dindex 0,9907 0,1703 5,8160 0,0000% ***

MTY 0,0426 0,0152 2,8050 0,5193% ***

EMBI 0,2274 0,0840 2,7084 0,6953% ***

SELIC -0,1135 0,0174 -6,5233 0,0000% ***

INF -1,1873 0,2256 -5,2627 0,0000% ***

Dgarant_RTG_RUIM 0,0728 0,1608 0,4526 65,0964%

Dgarant_RTG_BOM 0,7519 0,1849 4,0677 0,0054% ***

GOV -0,2134 0,0859 -2,4831 1,3296% **

Nível de signif.:  *** 1%; ** 5%; * 10%

R-quadrado: 0,2892
R-quadrado ajustado: 0,2786

Nº obs 614
F (10, 602) 27,31

Estatísticas de Regressão

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑( = 𝛽W + 𝛽H ∗ 𝑅𝑇𝐺( + 𝛽N ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥( + 𝛽] ∗ 𝑉𝐸𝑁( + 𝛽_ ∗ 𝐸𝑀𝐵𝐼( + 𝛽d ∗ 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶(  
+𝛽g ∗ 𝐼𝑁𝐹(  +	𝛽j ∗ 𝐺𝑂𝑉( + 𝛽l ∗ 𝐷𝑓𝑙𝑢𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒( + 𝛽m ∗ 𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙( + 𝜀(  
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Assim, o impacto da garantia será maior nessas emissões. Para replicar o resultado 

obtido no trabalho de John, Lynch e Puri (2003) seria necessário, por essa 

explicação, o uso de dados do mercado secundário, de maneira a capturar o efeito 

da piora de rating de um mesmo papel. 

 

7º Modelo: regressão com dummies para a relação entre garantia e prazo  

 

 

 

 

Tabela 12: Resultados da regressão com Dummy para Garantia e prazo de 

vencimento 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme discutido no capítulo de revisão teórica, o prazo é uma proxy do risco 

do papel. Pelo modelo de conflito de agência, emissões de maior risco possuirão um 

impacto maior das garantias, quando controlado pelo rating. Esse resultado é 

confirmado pela regressão do modelo 7. O modelo conta com dummies para 

emissões com garantia e prazo de vencimento curto (abaixo do prazo médio da 

Coeficiente Estimativa Erro padrão Estatística t P valor
(Intercept) 5,3053 0,5250 10,1061 0,0000% ***

RTG -0,3967 0,0474 -8,3649 0,0000% ***
Dindex 0,9571 0,1703 5,6190 0,0000% ***

MTY 0,0471 0,0161 2,9183 0,3650% ***
EMBI 0,2274 0,0843 2,6968 0,7197% ***
SELIC -0,1168 0,0175 -6,6918 0,0000% ***
INF -1,1440 0,2258 -5,0673 0,0001% ***

Dgarant_curto 0,3158 0,1513 2,0875 3,7260% **
Dgarant_longo 0,4678 0,2141 2,1851 2,9266% **

GOV -0,2091 0,0868 -2,4094 1,6275% **
Nível de signif.:  *** 1%; ** 5%; * 10%

R-quadrado: 0,278
R-quadrado ajustado: 0,2673

Nº obs 614
F (10, 602) 25,84

Estatísticas de Regressão

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑( = 𝛽W + 𝛽H ∗ 𝑅𝑇𝐺( + 𝛽N ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥( + 𝛽] ∗ 𝑉𝐸𝑁( + 𝛽_ ∗ 𝐸𝑀𝐵𝐼( + 𝛽d ∗
𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶(  +𝛽g ∗ 𝐼𝑁𝐹(+ 𝛽j ∗ 𝐷𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡_𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜( + 𝛽l ∗ 𝐷𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡_𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜(  
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amostra) e longo (acima do prazo médio da amostra). O impacto estimado das 

garantias nas emissões longas é superior ao impacto das garantias nas emissões 

curtas, em aproximadamente 15 basis points, com 1% de significância. Esse 

resultado é coerente com o modelo de conflito de agência. John, Lynch e Puri (2003) 

encontraram resultado similar na regressão em painel dos títulos corporativos 

americanos. No trabalho dos autores, o impacto das garantias em emissões com 

vencimento longo era 49 basis points superior ao impacto das garantias em 

emissões curtas.  

 

8º Modelo: regressão com dummies para a relação entre garantia e governança  

 

 

 

 

Tabela 13: Resultados da regressão com Dummy para Garantia e governança 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma das proposições do modelo de conflito de agência é que o impacto positivo 

da garantia seja menor para emissões com maiores níveis de monitoramento, uma 

Coeficiente Estimativa Erro padrão Estatística t P valor
(Intercept) 5,1962 0,5239 9,9184 0,0000% ***

RTG -0,3978 0,0473 -8,4097 0,0000% ***
Dindex 0,9497 0,1691 5,6163 0,0000% ***

MTY 0,0478 0,0159 3,0132 0,2693% ***
EMBI 0,2314 0,0837 2,7659 0,5849% ***
SELIC -0,1162 0,0175 -6,6363 0,0000% ***
INF -1,0949 0,2214 -4,9446 0,0001% ***

Dgarant_E_GOV 0,5805 0,3597 1,6136 10,7125%
Dgarant_S_GOV 0,4802 0,1566 3,0664 0,2263% ***

Nível de signif.:  *** 1%; ** 5%; * 10%

R-quadrado: 0,2721
R-quadrado ajustado: 0,2625

Nº obs 614
F (10, 602) 28,27

Estatísticas de Regressão

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑( = 𝛽W + 𝛽H ∗ 𝑅𝑇𝐺( + 𝛽N ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥( + 𝛽] ∗ 𝑉𝐸𝑁( + 𝛽_ ∗ 𝐸𝑀𝐵𝐼( + 𝛽d ∗
𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶(  +𝛽g ∗ 𝐼𝑁𝐹(+ 𝛽j ∗ 𝐷𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡_𝐸_𝐺𝑂𝑉( + 𝛽l ∗ 𝐷𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡_𝑆_𝐺𝑂𝑉(  



 

 

54 

vez que a atividade de monitoramento reduz o conflito de agência entre os gestores 

e os credores da firma. O nível de monitoramento não é uma variável observável, 

mas, quando se trabalha com dados do mercado secundário, uma proxy possível 

para o nível de monitoramento é a idade da emissão. Quanto mais antiga a emissão 

(maior o tempo que o papel está sendo negociado no mercado) maior o número de 

analistas realizando o acompanhando do papel e produzindo informações. John, 

Lynch e Puri (2003) testaram o efeito da garantia para emissões novas e antigas e 

encontraram que o impacto da garantia no spread era cerca de 25 basis points 

superior para emissões novas. 

Dado que não é possível testar o impacto da garantia considerando a idade do 

papel com os dados do mercado primário, utilizou-se neste trabalho outras proxies 

para o nível de monitoramento: governança e o tipo de emissão. Na tabela 8, 

elencam-se os resultados do modelo com variáveis dummy para a relação entre 

governança e garantia. O resultado encontrado foi similar ao do estudo de John, 

Lynch e Puri (2003) e corrobora o modelo de conflito de agência. O impacto das 

garantias em emissões de empresas com governança (variável Dgarant_E_GOV) 

não se mostrou significativo. Já o impacto das garantas em emissões de empresas 

que não estão listadas nos segmentos de governança foi significante ao nível de 1%.  

 

 

9º Modelo: regressão com dummies para a relação entre garantia e o tipo de 

emissão (ICVM 400 ou ICVM 467)  

 

 

 

 

 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑( = 𝛽W + 𝛽H ∗ 𝑅𝑇𝐺( + 𝛽N ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥( + 𝛽] ∗ 𝑉𝐸𝑁( + 𝛽_ ∗ 𝐸𝑀𝐵𝐼( + 𝛽d ∗
𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶(  +𝛽g ∗ 𝐼𝑁𝐹(+ 𝛽j ∗ 𝐷𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡_𝐸_𝐺𝑂𝑉( + 𝛽l ∗ 𝐷𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡_𝑆_𝐺𝑂𝑉(  
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Tabela 14: Resultados da regressão com Dummy para a relação entre Garantia e 
tipo de emissão 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Especificamente para o mercado de debêntures, uma proxy possível para o nível 

de monitoramento e o risco do ativo é o tipo de emissão, se por ICVM 400 ou por 

ICVM 476. A hipótese seria de que emissões pela ICVM 476 sejam, em geral, feitas 

por empresas menores, com menor nível de monitoramento. Com base nessa 

hipótese e considerando o modelo de conflito de agência, é esperado que o impacto 

positivo da garantia, após o controle pelo rating, seja maior em emissões feitas pela 

ICVM 476. Na tabela 9, elencam-se os coeficientes estimados para o modelo 9. 

Novamente, os resultados encontrados foram consistentes com o modelo de teoria 

de agência. O impacto das garantias em emissões realizadas pela ICVM 476 

mostrou-se significante a 1%. Já o impacto das garantias nas emissões pela ICVM 

400 não foi significante.  

 

 

 

Coeficiente Estimativa Erro padrão Estatística t P valor
(Intercept) 5,2302 0,5328 9,8167 0,0000% ***

RTG -0,3933 0,0479 -8,2043 0,0000% ***
Dindex 0,9744 0,1710 5,6999 0,0000% ***

MTY 0,0506 0,0158 3,2117 0,1390% ***
EMBI 0,2188 0,0840 2,6045 0,9428% ***
SELIC -0,1131 0,0175 -6,4795 0,0000% ***
INF -1,1669 0,2276 -5,1267 0,0000% ***

Dgarant_ICVM 0,4816 0,1528 3,1525 0,1699% ***
Dgarant_n_ICVM 0,2023 0,2261 0,8948 37,1229%

GOV -0,2130 0,0862 -2,4724 1,3695% **
Nível de signif.:  *** 1%; ** 5%; * 10%

R-quadrado: 0,2796
R-quadrado ajustado: 0,2688

Nº obs 614
F (9, 604) 28,27

Estatísticas de Regressão
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5 CONCLUSÃO 
 

Conforme apresentado, o objetivo geral do estudo foi o de promover uma 

contribuição para a literatura sobre os determinantes da taxa de remuneração das 

debêntures do mercado brasileiro, consolidando, em um só trabalho, diversas 

variáveis testadas em estudos anteriores. O objetivo específico do trabalho foi o de 

verificar se a teoria de agência é reforçada, empiricamente, como uma explicação 

para o efeito positivo das garantias na taxa de remuneração das debêntures do 

mercado brasileiro, quando controlado pelo rating da emissão, como observado em 

trabalhos anteriores. Foram analisadas 614 debêntures com emissões entre 2005 e 

2018, a maior série de debêntures utilizada nesse tipo de estudo. 

  Foram testadas dez variáveis dummy com o objetivo de verificar relações 

previstas pela teoria de conflito de agência. O estudo encontrou que apenas 

garantias reais possuem impacto significante e positivo na taxa de remuneração de 

debêntures. Os resultados corroboram as hipóteses do modelo teórico: emissões de 

maior risco (maior prazo) apresentaram maior impacto das garantias, enquanto que 

emissões com maior monitoramento (variáveis dummy para governança e tipo de 

emissão) apresentaram menor impacto positivo das garantias (espera-se que um 

maior nível de governança diminua o conflito de agência que resulta na subavaliação 

de debêntures com garantia). O único resultado contraditório à teoria de agência foi 

o efeito encontrado para a relação entre rating de crédito e garantia. Foi observado 

que o efeito das garantias foi maior para as emissões com rating elevado, oposto ao 

esperado pela teoria de conflito de agência. Contudo esse resultado pode ser 

justificado pela estrutura dos dados utilizados, pois a análise realizada considerou 

apenas informações do mercado primário de debêntures, não capturando o impacto 

sobre um mesmo papel da mudança de rating ao longo do tempo. 

Dentre as variáveis de controle, foram encontrados resultados consistentes com 

a literatura sobre os determinantes da remuneração de debêntures. Quanto maior o 

rating, menor a taxa de remuneração das debêntures e menor o custo de captação 

para a empresa emissora. Destaca-se, aqui, o impacto significante encontrado para 

a variável dummy de governança, indicando que empresas listadas nos segmentos 

nível 1, 2 e novo mercado da Bovespa pagam uma taxa de remuneração menor, 

quando o modelo é controlado por variáveis como rating, cenário econômico e 

características da emissão.  
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Espera-se que, com o amadurecimento do mercado brasileiro de debêntures, 

novos estudos sejam possíveis, dessa forma, agregando conhecimento à literatura 

existente. Em particular, poderiam ser testados modelos de painel com o uso de 

informações do mercado secundário. Em particular, um modelo de painel permitiria 

verificar o impacto da garantia na taxa de remuneração das debêntures em um 

cenário de mudança no rating de crédito.  
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