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RESUMO 
 

 

A securitização é uma operação estruturada bastante popular no EUA e que vem crescendo no 

Brasil. A securitização traz benefícios aos investidores, tomadores de crédito, originadores de 

recebíveis e a economia como um todo e é vista como fonte alternativa de financiamento 

dentro da teoria de finanças. Utilizando a técnica do estudo de evento, este artigo testa se o 

anúncio de que uma empresa listada no Bovespa vai securitizar ativos via FIDC causa algum 

impacto no preço da ação dessa empresa. Foram testadas 38 emissões de FIDCs realizadas de 

2000 a 2008. Os resultados encontrados indicam que tal efeito não ocorre na amostra testada, 

contrariando resultados de experimentos semelhantes nos EUA. Atribui-se tal resultado ao 

fato que: i) a securitização ainda é relativamente pouco significativa nas empresas e bancos 

brasileiros, quando comparada ao mercado americano; ii) a estrutura de garantias que a 

estrutura do FIDC impõe é considerada um hard credit enhancement, diferentemente do caso 

americano, onde securitizações podem ser feitas com soft credit enhancements; iii) Por 

último, devido a restrições legais, os bancos brasileiros não conseguem administrar seu capital 

regulatório via cessão de recebíveis a FIDCs, estando em posição mais conservadora do que 

as normas internacionais. 

 

 

Palavras chave: Securitização no Brasil, FIDC, valor ao acionista, estudo de evento   
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ABSTRACT 

 

 

Securitization is a very popular structured transaction in the USA and has been growing in 

Brazil. Securitization creates benefits to investors, receivables originators, borrowers and to 

economy as a whole and it is seen as an alternative source of funding on current literature. 

Using an event study technique, this papers tests whether the announcement that a Bovespa 

listed company will securitize assets using FIDCs causes impact on its stock price. We tested 

38 issues made from 2000 to 2008. Results founded shows that this effect doesn’t happen in 

Brazilian case, in contrast with similar studies in north-american market. The possible reasons 

for the results are: i) securitization stills very small in Brazilian companies and banks, when 

matched with securitization in USA; ii)  the FIDC credit enhancement structure is considered 

a hard credit enhancement, in contrast with the north-american case, where securitizations can 

be done with soft credit enhancements; iii) Finally, due to a more conservative position of 

Brazilian authorities, Brazilian banks are not allowed to manage its regulatory capital using 

the FIDCs in contrast with the international standards.    

 

 

Keywords: securitization in Brazil, FIDC, wealth to shareholder, event study 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A securitização é uma modalidade de operação estruturada que cresceu significativamente de 

2000 a 2010 no mercado brasileiro. Ela se define pela conversão de ativos ilíquidos em títulos 

negociáveis (GALDI et al, 2007).  Em 2000, foram registradas na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) cerca de 316 milhões de reais em ofertas de títulos de securitização. Em 

2008 esse número chegou a 18 bilhões de reais.  

 

A securitização traz benefícios aos investidores, aos emissores de recebíveis e aos tomadores 

de crédito, entre outros agentes da economia. Aos investidores, ela cria fluxos de caixa 

diferenciados, trazendo mais opções de investimento (KHOTARI,2006), além de taxas mais 

atrativas (PINHEIRO, SAVÓIA, 2008). Para os tomadores de crédito, ela se mostrou efetiva 

ao reduzir o spread cobrado no crédito imobiliário norte-americano (ROSENTHAL, 

OCAMPO, 1988). Para as empresas originadoras de recebíveis, ela se apresenta como uma 

alternativa de financiamento (LUXO,2007; KENDALL, 2000; MYERBERG, 2000), 

ferramenta de gestão de riscos (KHOTARI,2006 ; CATÃO et al, 2008), alternativa para 

melhorar os índices financeiros (BORGES,1998) e possibilidade de redução do custo de 

captação (GALDI et al , 2007). 

 

Os benefícios financeiros que a securitização traz sugerem que as empresas que securitizam 

criam valor para seus acionistas. Para testar essa hipótese, Thomas(1998) e Lockwood, 

Rutherford e Herrera(1996) testaram se o anúncio de uma securitização de recebíveis causava 

impacto no preço da ação da empresa cedente dos recebíveis no mercado americano. 

O objetivo do presente trabalho é testar os efeitos da securitização no preço de ações de 

originadoras de recebíveis no mercado brasileiro. A literatura corrente brasileira já versou 

sobre a melhora dos índices financeiros que a securitização traz as empresas originadoras 

(LUXO, 2007), sobre os ganhos dos investidores em ativos securitizados (PINHEIRO, 

SAVOIA, 2008) e sobre o efeito da securitização nos índices de liquidez e alavancagem dos 

bancos (CATÃO et al, 2008). Esse artigo visa contribuir a literatura lançando luz sobre os 

ganhos que os acionistas de empresas que securitizam ativos auferem no mercado brasileiro. 

Este tema, até o conhecimento deste autor, ainda não foi explorado no Brasil.  
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Utilizando as emissões de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), testou-se 

a hipótese de Lockwood, Rutherford e Herrera(1996), ou seja, se a divulgação de que uma 

empresa cederia seus recebíveis em um FIDC alterava o preço de suas ações na Bovespa, 

além de buscar as razões para os efeitos encontrados. Adicionalmente, foi testado se a 

divulgação do prospecto trouxe alguma alteração no preço das ações.  

 

O trabalho está dividido em 5 partes. A primeira parte introduz o tema. A segunda parte 

define a securitização e são listados os benefícios e discussões teóricas que a envolvem, além 

de apresentar o status da securitização no mercado norte-americano e no brasileiro e suas 

principais diferenças. A terceira parte apresenta os dados e a metodologia. A quarta parte 

apresenta os resultados encontrados e interpretação. Por fim, a quinta e última parte apresenta 

a conclusão do trabalho.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 O que é securitização? 

 

 

A securitização é o processo de: (i) agrupar dívidas de diversos indivíduos (ii) converter esse 

grupo de dívidas em um único ativo, (iii) atribuir uma classificação de crédito a este pacote e 

por fim, (iv) vender esse pacote a investidores.(LUXO,2007 ; KENDALL,2000). Esse 

processo torna as contas a receber ilíquidos de empresas em títulos negociáveis (GALDI et al, 

2007).  

 

Em um sentido mais amplo, Khotari(2006) coloca que a securitização é todo processo que 

converte uma relação financeira em uma transação financeira, sendo que: (i) uma relação 

financeira significa situações onde duas partes se mantém juntas para um determinado 

propósito (por exemplo credor e devedor em um empréstimo bancário); e (ii) uma transação 

financeira ocorre quando duas partes se encontram para um determinado propósito. 

 

A figura 1(abaixo) mostra uma estrutura genérica de operações de securitização. 

Figura 1 - Estrutura Genérica de Operação de Securitização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Galdi et al(2007, pág. 178) 
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2.2 Securitização e Valor 

 

 

A possibilidade de vender os recebíveis em uma estrutura de securitização pode criar valor 

para a empresa que securitiza ativos. A discussão teórica sobre o valor que a securitização traz 

as empresas que vendem seus recebíveis abrange principalmente os seguintes fatores:  

(i) a alternativa de fonte de financiamento que a securitização cria; 

(ii)  a sinalização ao mercado e informações adicionais sobre empresa que vende os 

recebíveis que a securitização traz; 

(iii)  os possíveis conflitos de interesse entre credores e acionistas da empresa 

vendedora de recebíveis que podem estar embutidos em operações de 

securitização; 

(iv) o aumento de liquidez da empresa que securitiza seus recebíveis; 

(v) a utilização da securitização como ferramenta de gestão risco e de custos ;  

(vi) a utilização da securitização como ferramenta gestão de capital regulatório, no 

caso específico de bancos que securitizam suas carteiras de crédito; 

 

Esta seção detalha as discussões teóricas, benefícios e riscos que a securitização pode trazer. 

 

 

2.2.1 Arbitragem entre Fontes de Financiamento 

 

 

Um dos grandes benefícios da securitização é a possibilidade de vender os recebíveis de 

determinada empresa originadora. Conforme colocado por Kendall(2000) a securitização 

torna os ativos ilíquidos de uma empresa em ativos líquidos negociáveis. Pinheiro e 

Savóia(2008), complementam afirmando que “a securitização proporciona às empresas o 

acesso direto ao mercado de capitais para captar recursos para o financiamento de seus 

ativos”. Esses benefícios proporcionam a empresa geradora de recebíveis a possibilidade de 

levantar recursos de uma terceira forma além dos métodos clássicos expostos por Modigliani 

e Miller(1958) de emissões de dívida ou ações. Myerberg(2000) afirma que a securitização, 

ao criar “liquidez de ativos ilíquidos”, serve como um eficiente instrumento de funding. 

 

Luxo (2007) vai na mesma linha afirmando que: 
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“A necessidade de recursos para capital de giro ou compra de estoques pode ser obtida 
por duas formas de financiamento: Right Hand Side – RHS ou Left Hand Side – LHS, 
ou seja, o lado direito e o lado esquerdo do balanço patrimonial das empresas  
Os recursos obtidos pelo RHS incluem os instrumentos de divida (recursos de 
terceiros) ou aporte de capital (recursos próprios) . Em contraste a essa forma , o 
método LHS busca obter recursos fixando-se na venda de fluxos de caixa a receber 
incluindo-se operações de leasing, factoring e, também, a securitização de ativos” 

 

Adicionando empirismo a este panorama, Cantwell(2000) afirma que a securitização foi a 

alternativa que a Chrysler Financial Corporation encontrou para conseguir financiamento 

quando teve dificuldades de liquidez em 1970. 

 

Graffam(2000) afirma que historicamente, a securitização foi importante ferramenta quando 

havia escassez de fundos ou a qualidade de crédito do emissor era ruim. E conclui que: “a 

história da securitização indica que quando existe um vácuo de financiamento, a securitização 

realiza seus maiores feitos”(GRAFFAM,2000). 

 

Vale ressaltar que uma situação de vácuo de financiamento pode ocorrer mesmo em situações 

que a empresa opere com relativa estabilidade. Stiglitz e Weiss (1981) argumentaram que 

tende a existir racionamento no mercado de crédito. Em um mercado com tomadores de 

crédito bastante semelhantes, a taxa de juros cobrada pode reduzir o lucro do banco, pois ela 

interfere diretamente na rentabilidade dos projetos financiados. Dessa maneira, o lucro do 

banco é maximizado ao fixar-se uma taxa de juros em que há excesso de demanda por fundos 

emprestáveis. (GREENWALD, STIGLITZ, WEISS, 1984). 

 

É importante notar que uma empresa pode encontrar um “vácuo de financiamento” em 

situações de dificuldades financeiras específicas da própria empresa, quando esta não 

consegue captar recursos nem com emissão de dívida nem com injeção de capital. Neste caso, 

a securitização tende a ser favorável para a empresa, pois se os recebíveis securitizados 

tiverem boa classificação de crédito, a empresa consegue captar a custos baixos. Conforme 

colocado por Galdi et al (2007), a securitização é uma forma alternativa de captação para uma 

empresa em dificuldades financeiras a um custo mais baixo, quando esta possui recebíveis de 

boa qualidade. Catão et al(2008) aplicam este conceito ao setor bancário brasileiro, 

destacando que a securitização é importante fonte de liquidez para os bancos pois ativos 

securitizados não incorporam o rating do Banco como um todo, mas se restringem a qualidade 

dos ativos securitizados. Altman et al (2000) também corroboram a opinião que a 

securitização apresenta uma estrutura de custos mais favoráveis para a empresa originadora. 
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2.2.2 Securitização e WACC 

 

 

Hill(1996) afirma que firmas que possuem diversos meios de financiamento podem se 

beneficiar da securitização quando esta se mostrar mais favorável em termos de custo, ou seja, 

elas podem arbitrar entre as formas de financiamento. Thomas(1998) corrobora essa tese ao 

afirmar que firmas saudáveis podem escolher as condições e o momento de securitizar. Dado 

isso, se os gerentes desejam maximizar o valor ao acionista, só securitizarão ativos quando o 

preço for vantajoso e por isso o preço de suas ações deveria subir quando do anúncio de uma 

securitização.  

 

No que tange a custo de capital, Thomas e Wang(2005) afirmam que os ganhos da 

securitização podem ser expressos como o spread entre dois custos de capital: o custo médio 

ponderado de capital (WACC) da firma que está vendendo os recebíveis e o custo médio 

ponderado da securitização ks : 

 

skWACCSpread −=                                                            (1)  

 
 
O WACC pode ser definido por sua fórmula clássica: 
 
 

)1( tkd
DE

D
ke

DE

E
WACC −••

+
+•

+
=                            (2) 

 
 

Onde WACC é o custo médio ponderado de capital, E é o valor de mercado do equity da 

firma, D é o valor das dívidas totais da firma, ke é a taxa de retorno que o acionista exige, kd é 

o custo da dívida e t são os impostos. 

 

De acordo com Thomas e Wang(2005), o custo ponderado da securitização (ks) pode ser 

estimado através da seguinte fórmula: 
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Onde ks é o custo total de capital da estrutura que será montada para abrigar os recebíveis 

(seja ela uma Special Purpose Vehicle, uma Trustee ou um fundo),  ki  é a taxa de juros que 

será cobrada dos recebíveis vendidos, e kE é a taxa de retorno exigida pelo acionista da 

empresa que está vendendo os recebíveis.  Di é o valor dos recebíveis securitizados, enquanto 

ER e EC  é a quantidade de recursos injetada na estrutura e a quantidade de overcollateral 

injetada na estrutura. As fees incluídas no final da equação se referem aos custos de 

montagem da estrutura que irá receber os recebíveis e repassá-los a investidores. De acordo 

com Thomas e Wang(2005), nesta equação o primeiro termo calcula o custo da dívida, o 

segundo calcula os custos de capital que a empresa cedente sofre com a estrutura montada 

para repassar os recebíveis e o terceiro termo adiciona custos gerais da estrutura.  

 

Quando o spread for positivo, é rentável a empresa securitizar. Thomas(1998) afirma que essa 

habilidade de arbitragem entre fontes de financiamento traz riqueza ao acionista, portanto o 

anúncio de uma securitização deveria aumentar os preços das ações da empresa originadora 

de recebíveis. Por outro lado, se a empresa estiver em dificuldades financeiras e decide 

securitizar, isso pode ser interpretado pelo mercado como um sinal de que de fato a empresa 

está com as finanças comprometidas e que está realizando uma venda forçada de ativos, 

reduzindo portanto, o preço das ações. (THOMAS,1998). Sendo assim, este raciocínio teórico 

prevê que o anúncio de securitização deveria aumentar o valor de empresas que possuem 

diversas fontes de financiamento e situação financeira saudável e reduzir o valor de empresas 

em dificuldades financeiras. 

 

 

2.2.3 O lemons problem e a securitização 

 

 

Hill(1997) afirma que a securitização é importante instrumento para reduzir a informação 

assimétrica existente no mercado de demanda e oferta de financiamento. No mercado de 

crédito e de emissão de ações, diversas empresas sofrem do “lemons problem” (AKERLOF, 

1970): a empresa tomadora de recursos conhece mais dela do que os financiadores (bancos ou 
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mercado) e tem um incentivo em exagerar a qualidade de seus ativos e seu real valor. Os 

financiadores sabem disso e portanto oferecem um “lemons price” baseado no pior cenário. 

Os financiadores devem arcar com custos se quiserem conhecer mais da empresa. 

 

As agências de rating, cuja atuação é obrigatória na emissão de instrumentos de securitização, 

ao avaliar a qualidade dos recebíveis securitizados divulgam ao mercado importante 

informação sobre a empresa cedente: a qualidade de sua carteira de recebíveis e 

conseqüentemente da qualidade de sua operação. Isso diminui a informação assimétrica no 

mercado, reduzindo assim o “lemons problem” da empresa: o mercado financeiro passa 

automaticamente a ter mais informação sem esforço adicional, uma vez que este já foi 

desempenhado pela agência de rating. A empresa pode continuar sofrendo do lemons 

problem, mas agora há menos ativos que o mercado financeiro precisa avaliar. Nas palavras 

de Hill(1997): “The lemons problem is no worse - but it now extends to fewer assets. The 

lemons "taint" has been removed from the assets for which it was cheapest to do so: the 

receivables.” Dado isso, é de se esperar que empresas menores, com menos informação 

disponível no mercado, tenham algum ganho de riqueza ao anunciar que securitizarão 

recebíveis. 

 

 

2.2.4 A Estrutura de Capital e a Securitização 

 

 

De acordo com Modigliani e Miller(1958) o valor da firma é indiferente ao tipo de 

financiamento que a empresa escolhe (emissão de dívida ou de ações). Seguindo o mesmo 

raciocínio, a securitização não deveria alterar o valor da empresa, sendo esta uma modalidade 

de financiamento. 

 

Modigliani e Miller(1958) se baseiam em diversas premissas para sustentar seu teorema. Uma 

delas é a da premissa do mercado em sua forma forte, ou seja, todos os participantes têm todas 

as informações disponíveis sobre as empresas. De acordo com Hill(1997), implícito no 

“ lemons problem” discutido na seção acima, está uma violação da premissa de informação 

perfeita: os agentes de mercado não tem todas as informações sobre a empresa, eventualmente 

alguns agentes possuem mais informação do que outros e há um custo adicional de se obter 

informações de determinadas empresas. (HILL, 1997). 
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Outra premissa de Modigliani e Miller (1958) é a inexistência de custos de falência. 

Entretanto, essa premissa não se verifica na realidade: Weiss(1990) estimou que os custos de 

falência podem chegar a 3,1% do valor da empresa. Gorton e Souleles(2005) afirmam que a 

securitização, ao retirar ativos da empresa e colocá-los em uma estrutura separada da empresa 

originadora e resistente a falência potencialmente reduz os custos de falência, pois diminui a 

massa de ativos que deverá passar pelo caro e demorado processo jurídico subseqüente.  

 

  

2.2.5 Transferência de Riqueza dos Credores para os Acionistas  

 

 

Gaon(2007) discute a hipótese de que a securitização transfere riqueza dos credores para os 

acionistas. Ao colocar parte dos ativos de uma firma em uma estrutura separada e resistente a 

falência, ela pode reduzir os ativos disponíveis na massa falida caso a empresa se torne de fato 

insolvente. Thomas(1998) também afirma que a habilidade de separar ativos em uma estrutura 

separada resistente a falência pode resultar em uma expropriação de riqueza dos credores para 

os acionistas. Essa hipótese prevê que o anúncio de uma securitização deveria aumentar o 

preço das ações e reduzir o preço dos títulos de dívida emitidos pela empresa.   

 

 

2.2.6 Melhora dos Índices Financeiros 

 

 

Conforme colocado por Borges(1998), um dos benefícios que a empresa pode obter é a 

melhora da apresentação de suas demonstrações financeiras e índices financeiros. Tal opinião 

é corroborada por Kosaka (2007) que afirma que uma das vantagens do originador é a redução 

de seus índices de alavancagem.  Andrezo e Lima(2007) afirmam que a securitização não 

compromete o nível de endividamento da empresa, tornando assim mais fácil a captação via 

empréstimos bancários e maior concentração no negócio central da empresa. De fato, Catão et 

al(2008) demonstraram que a securitização reduz a alavancagem e aumenta a liquidez em 

análise realizada sobre bancos brasileiros que securitizaram ativos. 

Luxo(2007) também encontrou resultados relacionados a efetividade da securitização neste 

sentido:  
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“Em relação ao rating de crédito (...) a securitização de ativos estabeleceu melhora 
significante nos indicadores financeiros testados estatisticamente e, 
conseqüentemente, a elevação do rating de crédito médio das empresas analisadas.” 

 

 

2.2.7 Gestão de Riscos 

 

 

A securitização pode servir como instrumento de gestão de risco de crédito por parte do 

originador. De acordo com Catão et al(2008), a securitização mitiga riscos dos bancos que 

securitizam ao permitir a transferência do risco de crédito para investidores. No caso 

específico de bancos, a securitização pode ser utilizada como instrumento para adequar suas 

necessidades de capital regulatório (MYERBERG,2000 ; KHOTARI,2006 ; CATÃO et al, 

2000 ; HÄNSEL, KRAHNEM, 2007). 

 

Ainda no tocante a gestão de riscos, Khotari(2006) destaca que a securitização transfere o 

risco de pré-pagamento aos investidores, se configurando assim em outra vantagem que o 

originador de recebíveis aufere ao securitizar.  

 

 

2.2.8 Benefícios e riscos aos acionistas das empresas originadoras 

 

 

Thomas(1998) colocou que firmas saudáveis podem escolher as condições e o momento de 

securitizar. Dado isso, se os gerentes desejam maximizar o valor ao acionista, só securitizarão 

ativos quando o preço for vantajoso e por isso o preço de suas ações deveria subir quando do 

anúncio de uma securitização. Por outro lado, se a empresa está em dificuldades financeiras e 

decide securitizar, isso pode ser interpretado pelo mercado como um sinal de que de fato a 

empresa está com as finanças comprometidas e que está realizando uma venda forçada de 

ativos (THOMAS,1998).   

 

Alguns autores constataram que os acionistas das empresas que securitizam ativos podem 

auferir ganhos quando estas anunciam que venderão parte de seus recebíveis. Lockwood, 

Rutherford e Herrera(1996) demonstraram que o preço de ações de bancos americanos que 

anunciaram uma securitização varia positivamente para bancos grandes e negativamente para 
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bancos menores, além de reduzir o risco de mercado de bancos grandes, empresas 

automobilísticas e financeiras e aumentar o risco de mercado para bancos menores. 

Thomas(1998) constatou que o anúncio de uma securitização tem impacto significante na 

criação de valor para acionistas das empresas que vendem seus recebíveis. 

 

 

2.2.9 Benefícios e Riscos a Terceiros  

 

 

Além das vantagens que a securitização traz para os emissores de ativos securitizados, é 

importante ressaltar os benefícios que a securitização traz as outras partes envolvidas no 

processo. 

 

Khotari(2006) e Galdi et al(2007) destacam que a securitização cria fluxos de caixa 

diferenciados para atender os diferentes perfis de investidor. Pinheiro e Savoia (2009) 

colocam que os investidores se beneficiam de taxas “mais atrativas decorrentes da 

desintermediação financeira”. 

 

A securitização favorece a competitividade no mercado de crédito, beneficiando assim os 

tomadores de empréstimos. Os custos de transação da operação de financiamento têm seus 

custos reduzidos uma vez que eliminam-se: (i) o spread de intermediários ; (ii)  custos 

regulatórios ; (iii) prêmios requeridos por riscos concentrados nos intermediários 

financeiros.(GALDI et al , 2007). Rosenthal e Ocampo(1988) afirmam que com o advento da 

securitização “os tomadores de crédito imobiliário nos EUA passaram a pagar 100 pontos 

base a menos”.  

 

Myerberg(2000) e Khotari(2006) afirmam que a securitização beneficia a economia como um 

todo porque reduz os riscos do sistema bancário. Entretanto, após a crise de 2008 essa opinião 

é contestável. Rosenthal e Ocampo(1988) já alertavam que a securitização poderia minar a 

disciplina de crédito dos originadores, uma vez que os créditos logo seriam vendidos a 

terceiros que assumiriam o risco, enquanto Keys et al(2008) encontraram evidência de que a 

securitização de fato enfraquece os incentivos que os intermediários financeiros tem de 

escolher com diligência os empréstimos em carteiras que serão securitizadas: em seu estudo, 
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constataram que um aumento de 80% no volume securitizado está na média associado com 

um acréscimo de 20% nos defaults de uma determinada carteira. 

 

 

2.2.10 Resumo das Discussões Teóricas 

 

 

 O quadro 1 resume as principais correntes e indica a previsão teórica do efeito que o anúncio 

de uma securitização deve trazer ao preço da ação da empresa que está vendendo seus 

recebíveis.  

 
Quadro 1 – Discussões teóricas sobre a securitização 
Este quadro apresenta as principais discussões teóricas sobre o efeito da securitização sobre as empresas que vendem seus 
recebíveis. A primeira coluna dá o nome da corrente de discussão. A segunda coluna detalha brevemente o debate. A terceira 
coluna coloca qual efeito cada teoria prevê sobre o preço da ação e a quarta coloca os autores de cada linha de discussão. 
 

Discussão Teórica Detalhamento 
Efeito Esperado 
no preço da ação Literatura 

Arbitragem entre fontes de 
financiamento 

Securitização dá mais uma opção de financiamento as empresas 
saudáveis, permitindo que estas escolham a alternativa mais barata. 

Positivo para as 
empresas saudáveis 

Hill(1997) , 
Thomas(1998), Thomas e 
Wang(2005), Luxo(2007) 

Sinalização negativa de 
empresas fracas 

Securitização realizada por empresas com saúde financeira 
debilitada pode indicar uma venda forçada de ativos 

Negativo para 
empresas em 
dificuldades 
financeiras 

Thomas(1998) 

Redução da Informação 
Assimétrica 

A securitização traz mais informações sobre a empresa originadora 
dos recebíveis ao mercado, reduzindo a informação assimétrica no 

mercado. 

Positivo para empresas 
menores e menos 

conhecidas 
Hill(1997) 

Transferência de Riqueza dos 
Credores aos acionistas 

A securitização coloca parte dos ativos em uma estrutura resistente 
a falência, reduzindo assim os ativos disponíveis a massa falida 

caso a empresa se torne de fato insolvente. 
Positivo 

Gaon(2007) e Thomas 
(1998) 

Criação de liquidez em ativos 
ilíquidos 

As contas a receber das empresas são ilíquidas, a securitização 
beneficia essas empresas ao trazer liquidez a estes ativos. 

Positivo 

Galdi et al(2007), 
Pinheiro e Savoia (2008), 

Kendall(2000), 
Myerberg(2000), Graffam 

(2000)  

Distribuição de risco entre os 
diversos agentes envolvidos 

Não apenas o originador dos recebíveis fica com o risco destes, mas 
partilha o mesmo com investidores. 

Positivo 
Galdi et al(2007), 

Khotari(2006) 

Redução dos custos de 
transação 

A securitização faz com que a empresa acesse diretamente o 
mercado de capitais. Tal desintermediação financeira reduz os 

custos de transação. 
Positivo 

Galdi et al(2007), 
Pinheiro e Savoia(2008), 
Catão et al(2008), Altman 

et al(2000) 

Transferência do risco de 
pré-pagamento 

O risco de pré-pagamento, existente em qualquer transação a prazo, 
não fica mais com a originadora dos recebíveis. 

Positivo Khotari(2006) 

Uso mais eficiente do capital 
do originador 

Ao securitizar os recebíveis e não se preocupar da cobrança dos 
mesmos, a empresa pode focar em sua atividade central. 

Positivo Kendall(2000), Hill(1997) 

Redução do custo de 
captação 

Se os recebíveis forem de boa qualidade, a empresa consegue 
captar a um custo mais baixo do que sua qualidade de crédito 

permitiria. 
Positivo 

Pinheiro e Savoia(2008), 
Borges(1999), Catão et 

al(2008), Galdi et 
al(2007) 

Melhora das demonstrações 
financeiras 

O aumento da liquidez que a securitização traz melhora os índices 
da empresa vendedora dos recebíveis. 

Positivo 
Borges(1999), 

Luxo(2007), Andrezo e 
Lima(2007) 

Redução de capital 
regulatório dos bancos 

Ao securitizar empréstimos, os bancos podem reduzir seu capital 
regulatório, pois o risco dos empréstimos não está mais com estes 

bancos.  

Positivo para os 
bancos 

Myerberg(2000), 
Khotari(2006), Catão et al 

(2008) , Hänsel e 
Krahnem (2007). 

Fonte: elaboração própria 
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2.3 Securitização nos EUA e Brasil 

 

 

Apesar da securitização guardar características muito semelhantes em todos os mercados em 

que está presente, sua profundidade e efeitos podem variar bastante de um mercado para o 

outro, dependendo da legislação vigente, da demanda por títulos securitizados, dos incentivos 

fiscais envolvidos e da maturidade do mercado financeiro de cada localidade. 

Esta seção começa apresentando o status da securitização nos Estados Unidos da América 

(EUA), passa pelo status da securitização no Brasil e finaliza-se com um quadro comparativo, 

apresentando as principais diferenças da securitização nos dois países. 

 

 

2.3.1 Securitização nos EUA  

 

 

Os EUA apresentam um mercado bastante sofisticado de títulos securitizados, iniciado em 

meados dos anos 1970, quando a Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) 

desenvolveu estruturas de pass-trough (LOCKWOOD,RUTHERFORD, HERRERA,1996), 

ou seja, empacotou juros e principal a receber em uma estrutura mais sofisticada e vendeu tal 

pacote a terceiros.(CATÃO et al apud KALA,2003). 

 

Desde então a securitização espalhou-se no mercado americano e suas estruturas se 

multiplicaram. Khotari(2006) informa que o volume de ativos securitizados nos EUA em 

2005 foi de USD 1.1 Trilhão. Kendall (2000) informa que em 2000 cerca de metade de todos 

os empréstimos imobiliários estavam securitizados ou em processo de securitização, além de 

um quinto de todos os empréstimos para aquisição de automóveis e um quarto de todos os 

empréstimos em cartão de crédito já estarem em estruturas securitizadas.  

 

Cantwell(2000) mostra a importância da securitização como fonte de funding para a Chrysler 

Financial Corporation (CFC) com os números abaixo: 
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Gráfico 1 - Fontes de financiamento da Chysler Financial Corporation por ano 

Esse quadro mostra a evolução da composição das fontes de financiamento da Chysler Financial Corporation durante o final 

da década de 80 e o início da década de 90. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cantwell(2000) 

 

Constata-se assim que cerca de metade do financiamento da Chrysler Financial Corporation 

em 1993 era obtido através da securitização. Cantwell(2000) informa que até o ano 2000 essa 

proporção se mantinha. 

 

Phillips(2007, p.131) afirma que: “(...) em 1993, os bancos originaram USD 258 Bi em 

financiamentos residenciais. Tais financiamentos nos balanços dos bancos, entretanto, 

cresceram em apenas USD 51 Bi.(...)”. Mostrando que a montagem de estruturas de 

securitização já é usada em larga escala há muito tempo nos EUA, indicando também a 

importância destas nas atividades bancárias do mercado americano. 

 

Khotari(2006) afirma que um dos benefícios da securitização é possibilitar a retirada de títulos 

a receber dos ativos e passivos das demonstrações financeiras de uma empresa. Por possuir 

essa característica, é difícil constatar via demonstrativos financeiros o volume de títulos que 

uma determinada empresa ou banco securitizou. Entretanto, a informação de volume de 

títulos securitizados com algum reforço de crédito concedido pelo originador dos recebíveis 

existe no balanço de alguns bancos americanos. A tabela abaixo mostra a relação entre 

“Ativos Securitizados com algum recurso de credito contra o vendedor/Ativos Totais” de 

diversos bancos americanos. 
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40%

Deferred 
Taxes; 2%
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Tabela 1 - “Ativos Securitizados com algum recurso de credito contra o vendedor/Ativos 

Totais” de diversos bancos americanos. 

Essa tabela mostra a relação entre ativos securitizados com algum recurso contra o banco vendedor dividido pelo Ativo Total 
deste banco. Não inclui securitizações sem recurso contra o banco vendedor 

Ano de 
fechamento

Suntrust 
Banks Inc

Capital One 
Financial Corp

Wells Fargo 
& Co

Citigroup 
Inc

Bank Of 
America Corp

Jpmorgan 
Chase & Co

2004 33,7% 70,1% 50,6% 9,7% 9,5% 8,1%
2005 38,8% 44,5% 67,9% 11,2% 8,0% 9,0%
2006 49,0% 30,1% 46,6% 20,1% 15,1% 9,7%
2007 62,0% 34,1% 45,0% 29,4% 12,7% 10,3%
2008 66,9% 28,3% 31,7% 34,4% 12,0% 13,4%
2009 81,8% 30,5% 36,1% 33,5% 8,7% 12,8%  

Fonte: elaborado pelo autor, com dados da Bloomberg 

 

Os dados mostram que alguns bancos americanos chegaram a ter mais de 80% de recebíveis 

securitizados com reforço de crédito providenciado pelo originador em relação aos ativos 

totais. Mesmo tais números sendo significativos, as informações acima não consideram as 

operações de securitização que não contém garantias do originador. Sendo assim, a apesar dos 

números razoáveis que o levantamento expõe, a securitização de recebíveis representa 

relevância bem maior do que a tabela acima exposta coloca. 

 

Dado o tamanho do mercado, uma gama de diferentes ativos (desde empréstimos imobiliários 

até direitos autorais) e garantias surgiram nos EUA. A classe de recebíveis mais utilizada em 

securitizações é a de empréstimos imobiliários, enquanto a garantia mais comum é do excess 

spread, tendo entretanto, a maior parte das operações uma combinação de excess spread, 

caixa ou uma estrutura de subordinação das cotas (KHOTARI, 2006). 

 

Por fim, Khotari(2006) afirma que 75% ou mais do volume global de securitizações foram 

criadas nos EUA. Além disso, operações de securitização originadas em outros países atraem 

investidores norte-americanos. Esses dados, em conjunto com os números acima expostos, 

mostram que a securitização nos EUA está em um estágio bastante avançado para todos os 

atores do processo de securitização. 

 

Dadas as previsões teóricas sobre a securitização e o status desta atividade nos EUA, 

Lockwood, Rutherford e Herrera(1996) testaram se o anúncio de que uma empresa iria 

securitizar gerava valor aos acionistas e encontraram que: (i) empresas financeiras e bancos 
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grandes tinham o preço da ação aumentado quando anunciavam que iriam vender recebíveis, 

(ii) bancos fracos tinham perda de valor quando anunciavam uma securitização. 

Thomas(1998) realizou teste semelhante e concluiu que: (i) a securitização gera valor para 

acionistas de empresas que securitizam ativos com freqüência ; (ii) os ganhos são maiores 

para acionistas de empresas com pior qualidade de crédito .  

 

 

2.3.2 Securitização no Brasil 

 

 

No que toca a América Latina, a securitização é algo relativamente novo (KHOTARI, 2006). 

Isso se deve principalmente ao histórico de turbulência econômica que a região viveu no 

passado recente. Khotari (2006) afirma que até 1997 as securitizações na região começaram a 

surgir. Entretanto, o interesse dos investidores reduziu-se entre 1997 a 2003 devido a diversos 

downgrades de países da região, bem como o default argentino em 2002 e a piora da situação 

política de países como a Colômbia e a Venezuela. Myerberg(2000) afirma que os mercados 

emergentes ainda possuem um perfil irregular de emissão de títulos securitizados. 

Graffam(2000) afirma que grande parte das securitizações ocorridas na década de 90 visavam 

proteger os investidores do risco país. Dos países da região, a securitização mostra alguma 

significância no Brasil e no México.(KHOTARI, 2006). 

 

De acordo com Galdi et al(2007) a primeira empresa brasileira a realizar uma operação de 

securitização de recebíveis foi a Mesbla, no início dos anos 90, que passava por dificuldades 

financeiras, mas possuía bons recebíveis.  

 

O estabelecimento dos FIDCs, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Fundos 

Imobiliários, efetuado através das normas e resoluções do Banco Central do Brasil (BACEN) 

e CVM deram espaço para um crescimento contínuo da securitização de recebíveis no 

mercado brasileiro e tais transações, que somavam USD 150 milhões no ano 2000 totalizaram 

cerca de USD 7 Bilhões em 2009. O gráfico abaixo mostra esse crescimento: 
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Gráfico 2 – Volume de Operações de Securitização Registradas na CVM (R$ MM) 
Esse gráfico mostra a evolução em milhões de reais das operações de securitização registradas na CVM de 2000 até 2009.  
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Fonte: elaboração própria, com dados da CVM 

Gráfico 3 – Percentual das Emissões distribuídos em FIDCs, CRIs e FIs 
Esse gráfico mostra os veículos em que as operações expostas no gráfico 2 foram realizadas. 
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Fonte: elaboração própria, com dados da CVM 

O gráfico também expõe que o veículo mais utilizado para realizar operações de securitização 

é o FIDC. 

 

Apesar do vigoroso crescimento apresentado na última década no mercado brasileiro, as 

operações de FIDC ainda são modestas quando comparadas aos ativos totais das empresas 

originadoras dos recebíveis, apesar de mostrarem grande variabilidade. A tabela exposta no 
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anexo A mostra uma relação entre o tamanho da emissão do FIDC e os ativos totais das 

originadoras. Abaixo está sintetizado em uma análise de estatística descritiva a 

representatividade das emissões sobre o Ativo Total das originadoras: 

 
  Tabela 2- Comparação entre tamanho das emissões e ativo total das empresas 
Esta tabela visa comparar o tamanho das emissões de FIDCs com os ativos totais das empresas que venderam seus recebíveis 
através de FIDCs. Tomou-se o tamanho de cada emissão, dividiu-se pelo Ativo Total da respectiva empresa vendedora e 
tiraram-se as medidas estatísticas abaixo. A relação de emissões e empresas está no Anexo A. 
 

Média 4,9%

Mediana 3,4%

Desvio Padrão 3,5%

Mínimo 0,0%

Máximo 12,7%

Estatística descritiva sobre a variável "Valor 
das Quotas Sr / Ativo Total"

 
Fonte: elaboração própria 

 
 

Os números mostram que apesar do vultuoso crescimento dos FIDCs na última década no 

mercado brasileiro, eles ainda representam uma relação modesta quando comparados com os 

ativos das empresas originadoras dos recebíveis.  

 

No caso específico de bancos, a securitização pode ser utilizada como instrumento para 

adequar suas necessidades de capital regulatório (MYERBERG, 2000 ; KHOTARI, 2006; 

CATÃO et al, 2008; HÄNSEL, KRAHNEM, 2007). 

 

Entretanto, Pinheiro e Savóia(2008, p.317) destacam que tal benefício de capital regulatório 

não pode ser desfrutado pelos bancos brasileiros: 

 
“(...)O Bank For International Settlements – BIS reconheceu, na revisão de seu 
Acordo de Capital, que o banco cedente exclua os ativos securitizados da base de 
capital se algumas condições forem satisfeitas[...] 
O Banco Central do Brasil adotou um enfoque mais restritivo para o cálculo do 
capital requerido: ao invés de considerar o risco implícito nas cotas subordinadas, o 
banco deve manter em seu ativo as operações de crédito securitizadas, como se a 
estruturação não houvesse ocorrido (§ 3o do Artigo 1o da Circular no 3360 de 
12/09/2007 e Artigos 2o e 5o da Resolução CMN no 3533 de 31/01/2008).  
Na prática, esta medida significa que o banco não se beneficia da operação de 
securitização, no tocante ao capital regulamentar. (...)” 

 
 
2.3.2.1 Tipos de Securitização no Brasil 
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 De acordo com Galdi et al(2007),  a securitização de ativos no mercado brasileiro pode ser 

feita por: 

1) afetação 

2) SPE (sociedade de propósito específico) 

3) FIDC 

4) Trust / securitizadora 

5) Securitização Imobiliária, feita via CRIs ou Fundos Imobiliários 

 

Para realizar os testes empíricos deste trabalho, utilizou-se os FIDCs, uma vez que, conforme 

demonstrado no gráfico 3, são a modalidade mais popular de securitização no mercado 

brasileiro. 

 

 

Sociedade de Propósito Específico (SPE): Galdi et al(2007) afirma que a Sociedade de 

Propósito Específico (SPE) é criada com a finalidade exclusiva de:  

 (i) receber a cessão de créditos de uma determinada empresa originadora (cedente) 

 (ii) converter tais recebíveis em lastro para emissão de títulos de dívida 

 (iii) repassar os recursos levantados com a emissão de dívida para empresa originadora 

 (iv) a medida que os recebíveis são pagos pelos devedores, a SPE deve repassar os 

recursos para os investidores.  

De acordo com Andrezo e Lima (2007): 

 “a empresa originadora e a SPC são sociedades distintas, cujos 
patrimônios não se confundem. A empresa originadora não tem acesso 
ao caixa da SPC. Além disso, no caso de moratória voluntária, 
recuperação judicial ou falência da empresa originadora, os recebíveis 
transferidos a SPC não são atingidos, pois a transferência se deu em 
fase anterior” 

 
 

Afetação: nesse caso, a empresa faz o vínculo entre os recebíveis e determinada dívida, não 

existindo a intermediação de uma SPE, FIDC ou qualquer outra estrutura para executar a 

operação. (GALDI et al , 2007) 

 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC): Uma maneira de securitizar ativos 

que vem ganhando espaço no Brasil é através do estabelecimento de um Fundo de 
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Investimento em Direitos Creditórios(FIDC). Um FIDC é um fundo em que mais de 50% de 

seu patrimônio líquido são investidos em Direitos Creditórios. (GALDI et al,2007). 

De acordo com Fortuna(2008), a denominação de recebíveis inclui: 

" todos os títulos que representam um direito de crédito originário de uma venda a 
prazo de bens, serviços ou operações imobiliárias. Eles foram criados pela Lei 
9.514, de 20/11/97, e regulamentados pela Instrução CVM 281, de 04/06/88, 
consolidada pelas alterações da Instrução CVM 307, de 07/05/99.” 
 

Para aplicar recursos em um FIDC, o proponente deve ser um investidor qualificado1. Os 

FIDCs contam com duas classes de cotas, a senior, que não se subordina as outras no tocante 

a amortização e resgate, e a subordinada, que é subordinada as demais cotas para amortização 

e resgate. (ANDREZO, LIMA,2007). Usualmente, o cedente dos créditos adquire as cotas 

subordinadas para viabilizar o fundo (PINHEIRO, SAVOIA,2008). As cotas subordinadas 

servem como garantia adicional que o originador presta, uma vez que ela funciona como 

proteção para inadimplência e custos de manutenção do fundo, que são auferidos 

primeiramente nas cotas subordinadas e em último caso nas cotas seniores. 

 

Trust/Securitizadora: assim como as SPEs, as companhias securitizadoras de crédito tem 

como finalidade a aquisição de cessões de direitos creditórios e a emissão de títulos no 

mercado de capitais tendo como lastro tais direitos. 

 

As companhias securitizadoras se dividem nas categorias imobiliária, financeira e do 

agronegócio, cada qual podendo assumir o risco oriundo da atividade que lhe dá o nome. Elas 

foram normatizadas pela lei 9.514/97 (no caso imobiliário), pela Resolução CMN 2.686/2000 

(securitizadoras financeiras) e pela lei 11.076/2004( para as securitizadoras do agronegócio). 

 

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs): conforme colocado por Galdi et al(2007) o 

CRI é um título de crédito nominativo lastreado em créditos imobiliários. Apenas companhias 

securitizadoras podem emitir tais títulos. Novamente, a companhia securitizadora faz o papel 

de uma SPE. 

 

Fundo de Investimento Imobiliário: um Fundo de Investimento Imobiliário se caracteriza 

por ser uma comunhão de recursos, nos mesmos moldes de um fundo de investimento 

comum, com recursos captados via distribuição de valores mobiliários e cujos recursos se 

destinam a aplicação em empreendimentos imobiliários. (ANDREZO, LIMA,2007). Galdi et 
                                                 
1 Ver a definição de investidor qualificado no artigo 109 da Instrução CVM nº 409 de 18/ago/2004.  
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al(2007) afirma que os fundo imobiliários são conceitualmente iguais a instrumentos de 

securitização, pois “segregam-se ativos específicos para posterior emissão de títulos neles 

lastreados”. 

 

 

2.3.3 Comparação entre status da securitização nos EUA e Brasil 

 

 

O quadro 2 abaixo sumariza uma comparação entre o mercado brasileiro e norte-americano de 

securitização. Constatam-se diferenças marcantes que podem ocasionar em efeitos diferentes 

no que tange a criação de valor aos acionistas.  

 

 Quadro 2 – Comparação da securitização entre Brasil e EUA 
Esta quadro visa comparar características da securitização no mercado americano e brasileiro. A primeira coluna determina a 
característica, a segunda e a terceira detalham a característica nos EUA e Brasil, respectivamente. 

Atributo EUA Brasil 

Início 1970 Década de 90 

Tamanho em 2005 USD 1.1 Trilhões USD 5 Bilhões 

Utilização das Empresas como 
fonte de funding 

Alta Baixa 

Tipo de Ativo Securitizado 
Recebíveis oriundos de atividades comerciais, 

industriais, bancárias ou recebíveis exóticos, como 
royalties futuros de artistas 

Recebíveis oriundos de 
atividades comerciais, 

industriais ou bancárias 

Tipos de garantia que o 
originador pode oferecer 

Diversas possibilidades: de Hard Credit Enhancements 
até Soft Credit Enhancements 

Hard Credit Enhancements* 

Bancos utilizam para administrar 
capital regulatório? 

Sim Não* 

Importância do volume local de 
securitizações sobre o volume 

global de securitizações 

75% do volume global das operações de securitização 
são geradas nos EUA 

Menos de 1% do volume 
global é gerado na América 

Latina 

Mercado Investidor de ativos 
securitizados 

Diversos Investidores Investidores Qualificados* 

Status atual do mercado de 
securitização 

Maduro, sujeito a mudanças na regulamentação 
Novo, com tendência de 

crescimento nas próximas 
décadas 

Efeito da securitização no valor 
aos acionistas 

Lockwood, Rutherford e Herrera(1996) encontraram: 
(i)criação de valor para companhias financeiras e 

bancos grandes e;(ii) destruição de valor para bancos 
pequenos. Thomas(1998) concluiu que: (i) 

securitização gera valor para acionistas de empresas 
que securitizam ativos com freqüência ; (ii) ganhos são 

maiores para acionistas de empresas com pior 
qualidade de crédito .  

Este artigo se propõe a testar 
este efeito. Ver seções 

“Resultados Encontrados” e 
“Conclusão” deste artigo. 

(*) considerando os FIDCs, modalidade de securitização mais popular no mercado brasileiro hoje. 

Fonte: elaboração própria 
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3. HIPÓTESE E METODOLOGIA 

 

 

3.1. Hipótese de Pesquisa 

 

 

Dadas as previsões teóricas sobre valor e securitização expostas no quadro 1, este trabalho se 

propõe a testar se o mercado brasileiro reage positivamente, negativamente ou é indiferente a 

um anúncio de que a empresa irá securitizar recebíveis. Além disso, são procuradas as razões 

dos efeitos encontrados. 

 

Conforme colocado na seção 2.2.8, Lockwood, Rutherford e Herrera(1996) realizaram este 

teste no mercado americano e encontraram resultados específicos por segmento e tamanho da 

empresa: (i) empresas financeiras e bancos grandes tinham o preço da ação aumentado 

quando anunciavam que iriam vender recebíveis, (ii) bancos fracos tinham perda de valor 

quando anunciavam uma securitização. Entretanto, dadas as diferenças existentes entre o 

mercado americano e brasileiro (expostos no quadro 2), os resultados encontrados no Brasil 

podem diferir daqueles encontrados nos EUA.  

 

Outra hipótese testada foi se a divulgação do prospecto do FIDC alteraria o preço da ação, 

uma vez que o prospecto contém informação importante sobre a empresa cedente e de acordo 

com Hill(1997), reduz a informação assimétrica e portanto, deve criar valor aos acionistas de 

empresas menos conhecidas. 

 

 

3.2 Metodologia 

 

 

3.2.1 Estudo de Evento 

 

 

A metodologia utilizada para testar a hipótese proposta foi o estudo de evento. Brown e 

Warner (1985) expuseram tal metodologia com dados diários de ações. Observou-se o 

comportamento dos retornos em relação ao Ibovespa 6 meses antes do anuncio da 
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securitização e nos dez dias após o evento. Nos primeiros 6 meses da observação, a dummy dt  

teve valor igual a 0 (zero). No dia do anúncio e nos 10 dias subseqüentes ao anuncio a dummy 

teve valor igual a 1 (hum). Devido às poucas emissões (n=38) e o longo período de tempo 

observado (t = 180), não foi possível estruturar uma análise de painel para realizar o estudo de 

evento. 

 

Foi realizado um estudo de evento para cada emissão da amostra, valendo-se da econometria 

de séries temporais. Sendo assim, desenvolveu-se o seguinte teste:  

 

Rit = α + β1. Ribov + β2 . dt + ut  (4) 

 

Onde Rit é a série de retorno da ação cuja empresa cedeu recebíveis, α é uma constante, Ribov é 

a série de retorno do Índice Ibovespa,                                                                                       

dt: variável binária (dummy) que indica a janela de dias em que a informação da cessão de 

recebíveis foi a mercado. A série de retorno do índice Ibovespa foi colocada para controlar as 

variações de mercado.  

 

 

3.2.2 Modelos de Resposta Binária  

 

 

Após verificar quais emissões de FIDC tiveram efeito no preço da ação, foram realizados 

modelos binários (modelos logit, probit e de probabilidade linear) para investigar quais 

variáveis tiveram impacto no evento. A especificação de cada um dos modelos é a que segue 

abaixo: 

• Modelo Logit  

        

• Modelo Probit 

 

  

 Onde “Pr” significa probabilidade de ocorrência do evento e  φ é a função de 

distribuição cumulativa da distribuição normal padrão. 

eX’ β 

eX’ β + 1 
L(z) = 

Pr(Y=1│X) = φ(X’β)  

(5)  

(6)  



 32

 

• Modelo de Probabilidade Linear (MPL) 

                                                   Evento  =  X’β + u 

Onde u é o erro do modelo. 

Para os três modelos estimados, temos que: 

  

Onde xi são as varáveis independentes expostas no quadro 3 e βi são os coeficientes estimados 

para cada variável. 

 

Nos três modelos, a variável resposta era binária (0= emissão do FIDC não impactou o preço 

da ação e 1 = emissão do FIDC impactou o preço da ação, sendo este impacto positivo ou 

negativo) e as variáveis explicativas se referiam a detalhes da emissão do FIDC, da empresa 

cedente e do mercado na data da emissão. As variáveis utilizadas estão expostas no quadro 3. 

Utilizou-se o critério do forward selection (MANTEL,1970) em cada um dos 3 métodos 

(logit, probit e MPL) para determinar quais as variáveis tem poder explicativo sobre a 

probabilidade do anúncio da emissão do FIDC criar valor ao acionista. O forward selection 

consiste em adicionar uma variável por vez no modelo, mantendo apenas aquelas que 

mostram significância estatística. Tal metodologia foi escolhida devido a pequena população 

existente. Foram utilizadas as seguintes variáveis para realizar os modelos: 

Quadro 3 – Lista de variáveis utilizadas nos modelos de resposta binária 
Este quadro demonstra quais foram as variáveis utilizadas para se chegar ao melhor modelo com cada um dos métodos (logit, 
probit e MPL). A primeira coluna determina a variável, a segunda detalha o significado da variável e a terceira faz a relação 
entre o referencial teórico e o porque é importante testar a variável. 

Variável Detalhamento Justificativa 

Volume de Quotas Seniores 
emitidas 

Tamanho da emissão do FIDC 
Tamanho da emissão está relacionado ao impacto no 

balanço da empresa. 

Ativo Total da empresa 
originadora  

Ativos Totais de acordo com balanço do 
semestre anterior a emissão 

O tamanho da empresa, de acordo Hill(1997), 
influencia no efeito que a securitização tende a 

exercer. Market Cap na data de emissão Valor de mercado na data de emissão 

Rating de Agencia externa na 
emissão 

Os ratings encontrados variavam de BBB+ 
a CCC na data de emissão. Algumas 

empresas não eram classificadas. De acordo com Thomas (1998), Thomas e 
Wang(2005) e Hill(1997), os indicadores da saúde 

financeira da empresa influenciam a criação de valor 
que a securitização traz.  

Índice de Liquidez Corrente 
Ativo Circulante dividido pelo Passivo 

Circulante na data de emissão 

Apresentou Prejuízo 
Variável dummy que é 1 quando o 

originador apresentou prejuízo operacional 
no semestre anterior a emissão 

EMBI + Brasil Taxa de risco país na data da emissão. De acordo com Graffam(2000), Cantwell(2000) e 
Galdi et al(2007), o custo de captação das empresas 

influencia o valor que a securitização cria. Taxa Selic 
Taxa básica de juros da economia na data 

da emissão 

Bank 
Variável dummy que é 1 quando o 

originador é um banco e 0 caso contrário 

De acordo com Myerberg(2000), Khotari(2006), Catão 
et al (2008), bancos se beneficiam da securitização ao 

utilizá-la para administrar seu capital regulatório. 

X’β = β0 + β1x1+ β2x2+ ... + βkxk  

(7)  

(8)  
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Fonte: elaboração própria 
 
 

3.3 Amostra 

 

 

Para executar os estudos de evento, fez-se necessário ter bases de dados com as seguintes 

informações: 

- Nome do FIDC  

- Ticker Ibovespa do cedente dos recebíveis  

- Data provável que o mercado teve conhecimento da emissão 

- Data de divulgação do prospecto 

- Histórico de preço da ação do cedente dos recebíveis 

 

Conforme colocado por Thomas (1998) existem sérios problemas em se obter dados do 

anúncio da securitização de recebíveis. Não existia base de dados com a configuração 

necessária para realizar os testes. As bases foram montadas consultando o site da CVM. 

 

Além disso, foram realizadas conversas / consultas via e-mail com profissionais do mercado e 

com a CVM para entender melhor os FIDCs e quais elementos os agentes olham. 

Adicionalmente, foram consultados os departamentos de Relação com Investidores (RI’s) de 

empresas que emitiram FIDCs. 

 

Tal metodologia de estruturação os dados trouxe 38 emissões de FIDCs. Como algumas 

empresas têm ações ordinárias e preferenciais, encontrou-se 82 ativos onde seria possível 

realizar o teste. Entretanto, foram retirados da amostra ativos ilíquidos (que não apresentaram 

negociações na data do evento ou apresentaram menos de 40 negociações nos 6 meses de 

observação) restando assim 58 ativos para realizar o estudo de evento. 

 

Para os modelos de resposta binária estruturou-se uma base com todas as emissões onde 

realizamos estudos de evento. A variável dependente era o resultado do estudo de evento (1 

quando a emissão teve efeito no preço da ação e 0 caso contrário) e as variáveis explicativas 

eram dados de mercado, da empresa originadora e da emissão(expostos no quadro 3). Para 

evitar dupla contagem de empresas, nos casos em que havia ONs e PNs listadas elegeu-se a 
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mais líquida, sobre a premissa que essas são melhores indicadoras de que o preço se alterou. 

Além disso, para empresas que emitiram mais de um FIDC no período pesquisado, utilizou-se 

apenas a emissão mais recente, para evitar problemas na dependência dos erros das equações 

estimadas. De um total de 29 emissões, sobraram 21 emissões em que foi possível estimar 

modelos. 

 

Uma limitação dos dados é que não foi possível captar a divulgação feita via boatos de 

mercado ou inside information. Além disso, é importante ressaltar a modesta quantidade de 

dados encontrada para realizar os testes. 
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4 RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

 

4.1 Estudos de Evento 

 

 

Dos 82 ativos testados, 6 apresentaram o coeficiente relacionado a dummy significante, 52 

apresentaram a dummy de evento insignificante e 24 deles não apresentavam negociações na 

data do evento ou apresentaram menos de 40 negociações no período de observação. Percebe-

se que os retornos do Ibovespa são significantes em todos os estudos de evento realizados.  

 

A tabela do anexo A sumariza os FIDCs testados e destaca em cinza aqueles onde houve 

resultado estatisticamente significante. 

 

Os ativos que apresentaram a dummy de evento significante são os expostos abaixo:  

Tabela 3 – Resultados das regressões onde a dummy de evento se mostrou significante 
Esta tabela mostra as emissões de FIDC onde o estudo de evento demonstrou que o anúncio da emissão do FIDC impactou o 
preço da ação. A primeira coluna dá o nome da emissão, a segunda mostra o ticker da Bovespa da originadora, a terceira dá a 
data do protocolo na CVM e as terceira, quarta e quinta colunas mostram os parâmetros da regressão realizada de acordo com 
a equação (1).  

FIDC
Ticker da 

Originador
a

Data de 
Protocolo 
na CVM

Constante                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

t-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

Retorno_Ibov                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

t-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

Dummy                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

t-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

-0,003921 1,463471 0,020115
-1,847482 1,084267 2,693693

0,0669 <0,001 0,008

-0,003374 1,397465 0,017904
-1,676478 1,091815 2,528405

0,096 <0,001 0,0126

-0,00077 0,713241 0,010297
-0,504064 7,206781 1,935939

0,615 <0,001 0,055

0,00031 0,956295 0,007093
0,335788 1,711033 2,094057

0,7376 <0,001 0,0381

-0,0000909 0,990845 0,009049
-0,104647 1,882584 2,836593

0,9168 <0,001 0,0053

-0,007345 0,248889 0,024935
-2,700731 2,14026 3,412768

0,0085 0,0355 0,001

FURNAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ELET3 9/5/2005

FURNAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ELET6 9/5/2005

FIDC SABESP I SBSP3 10/1/2006

FIDC NÃO-PADRONIZADOS DO SISTEMA PETROBRÁS PETR3 4/10/2007

FIDC NÃO-PADRONIZADOS DO SISTEMA PETROBRÁS PETR4 4/10/2007

FIDC BICBANCO CREDITO CONSIGNADO BICB4 14/2/2008

 
Fonte: elaboração própria 
 
 

Podemos aceitar a significância da dummy para todas as regressões a 5% de significância, 

exceto a regressão de SBSP3, que apresenta uma probabilidade de 5,5%, ultrapassando 

marginalmente o limite, sendo significante a 10%. 

 

Dos testes efetuados, podemos tirar duas conclusões: 
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1) Na maior parte dos FIDCs emitidos, o evento de protocolar na CVM um pedido de 

emissão geral não impactou o preço da ação da empresa que irá ceder os recebíveis; 

2) para aquelas emissões em que houve impacto de preço, este foi positivo; 

 

Não há indício forte de que as previsões teóricas da literatura expostas no quadro 1 se 

concretizaram na amostra analisada. Além disso, o resultado encontrado também contrasta 

com as evidência encontradas por Lockwood, Rutherford e Herrera(1996) e Thomas(1998) no 

mercado americano. 

 

Uma interpretação possível para a não existência de impacto do anúncio de que haverá cessão 

de recebíveis sobre o preço da ação da empresa é que, apesar do crescimento dos FIDCs no 

Brasil na última década, as emissões ainda são pequenas frente ao total dos ativos das 

empresas listadas na Bovespa. É razoável esperar que os benefícios que a securitização traz 

venham em proporção aos volumes que as empresas e bancos securitizam. O relativo estado 

inicial que a securitização ainda está no Brasil, bem como a baixa expressividade da mesma 

como instrumento de funding das empresas e bancos faz com que o investidor ainda não 

incorpore os ganhos oriundos da securitização no preço das ações listadas em bolsa. 

Lockwood, Rutherford e Herrera(1996) e Thomas (1998) encontraram resultados específicos 

para bancos e empresas norte-americanas, onde a securitização é infinitamente maior do que 

no caso brasileiro em todas as dimensões, conforme dados expostos no quadro 2. 

 

Uma segunda interpretação toca na questão das garantias inerentes as securitizações nos EUA 

e das securitizações via FIDC no mercado brasileiro. Conforme exposto no quadro 2, 

enquanto a gama de garantias que o originador pode oferecer nos EUA varia (desde o soft 

credit support, como o excess spread, até o hard credit support, como um depósito inicial de 

caixa, overcollateralization e subordinação de cotas (KHOTARI, 2006)) a estrutura dos 

FIDCs obriga uma estrutura de subordinação de cotas, ao instituir as cotas seniores e 

subordinadas. As subordinadas normalmente ficam com o originador dos recebíveis. Sendo 

assim, o originador dos recebíveis que securitiza via FIDC ainda guarda parte dos riscos dos 

recebíveis consigo, pois mantém em seu balanço um ativo que é o primeiro a ser penalizado 

quando os recebíveis securitizados apresentam desempenho ruim. 
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Outro teste realizado foi se a divulgação do prospecto causa impacto no preço, uma vez que 

após a divulgação do prospecto os investidores possuem melhor informação sobre o tipo de 

ativo que a empresa originadora estaria securitizando. 

Dos 82 ativos testados, apenas 1 teve a dummy de evento significante (exposto abaixo): 

 
Tabela 4 – Emissão cuja divulgação do prospecto foi significante 
Esta tabela mostra a única emissão de FIDC em que a divulgação do prospecto se mostrou significante e demonstra os 
parâmetros da equação estimada de acordo com a equação (1), o ticker da Bovespa da originadora, o nome do FIDC e a data 
de divulgação do prospecto. 

FIDC
Ticker da 

Originadora

Data de 
Divulgação do 

Prospecto

Constante                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

t-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

Retorno_Ibov                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

t-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

Dummy                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

t-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

0,00552 0,610341 -0,077964
0,717996 1,639973 -2,349052

0,4759 0,1069 0,0226

MENDES JÚNIOR - CRÉDITO JUDICIAL FIDC NP MEND5 21/8/2008

 
Fonte: elaboração própria 
 
Dos ativos restantes, 19 tiveram a dummy insignificante estatisticamente, 13 eram ilíquidos 

para participar do teste e os 49 restantes não tinham o prospecto cadastrado na 

CVM(aparentemente somente as emissões mais novas de FIDC tem o prospecto arquivado no 

website da CVM). 

 

Conclui-se daí que em geral a divulgação do prospecto não tem efeito no preço das ações da 

empresa que está cedendo os recebíveis. Isso vai contra a proposta de Hill(1997) de que a 

redução da informação assimétrica que a securitização traz cria valor aos acionistas das 

empresas que securitizam seus recebíveis. 

 

 

4.2 Modelos de Resposta Binária 

 

 

Nesta seção estão expostos os resultados de cada um dos modelos de resposta binária. Ao 

final dela, há um sumário de todos os resultados encontrados. 

 

 

4.2.1 Probit 

 

 

O primeiro modelo gerado foi um probit. A metodologia de forward selection indicou que o 

melhor modelo é o exposto abaixo: 
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Tabela 5 – Modelo Probit 
Esta tabela expõe o melhor modelo encontrado ao utilizar o método probit com o critério do forward selection. A variável 
dependente é o evento da emissão de FIDC ser significante ou não (1 caso tenha sido significante e 0 caso negativo). Estão 
expostas as variáveis significantes, o coeficiente estimado, o erro-padrão, a estatística z e a probabilidade de aceitação.  

Variável Dependente
Número de 

observações

Constante                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

z-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

Volume_de_Quotas                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

z-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

-1,3988 1,11E-06
-3,0568 1,6921

0,0022 0,0906

Evento_Significante (sim=1, não=0) 21

 
Fonte: elaboração própria 
 
A única variável significante dentre todas as testadas foi o Volume de Quotas Seniores da 

emissão, tendo seu coeficiente um valor positivo. Ou seja, quanto maior a emissão do FIDC 

maior a probabilidade de haver algum efeito no preço da ação. Cabe ressaltar, entretanto, que 

a significância para aceitar tal efeito é de 10%. As outras variáveis testadas (expostas no 

quadro 3) bem como as combinações entre elas com o volume de quotas não foram 

significantes a 10%. 

 

4.2.2 Modelo Logit 

 

O modelo logit criado também com o critério do forward selection elegeu o modelo abaixo 

como o melhor. 

 

Tabela 6 – Modelo Logit 
Esta tabela expõe o melhor modelo encontrado ao utilizar o método logit com o critério do forward selection. A variável 
dependente é o evento da emissão de FIDC ser significante ou não (1 caso tenha sido significante e 0 caso negativo). Estão 
expostas as variáveis significantes, o coeficiente estimado, o erro-padrão, a estatística z e a probabilidade de aceitação.  

Variável Dependente
Número de 

observações

Constante                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

z-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

Volume_de_Quotas                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

z-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

-2,3612 1,84E-06
-2,7459 1,6407

0,006 0,1009

Evento_Significante (sim=1, não=0) 21

 
Fonte: elaboração própria 
 
Corroborando o resultado encontrado no modelo probit, a única variável significante (a 

significância de 10%) foi o volume de quotas seniores emitidas. Ou seja, quanto maior a 

emissão maior a probabilidade de haver algum efeito no preço da ação. As outras variáveis 

testadas (expostas no quadro 3), bem como as combinações entre elas com o volume de 

quotas não foram significantes a 10%.  
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4.2.3 Modelo de Probabilidade Linear (MPL) 

 

 

O melhor modelo de Probabilidade Linear, de acordo com o critério do forward selection é o 

exposto abaixo: 

 

Tabela 7 – Modelo MPL com Ativo Total 
Esta tabela expõe o melhor modelo encontrado ao utilizar o método de probabilidade linear com o critério do forward 
selection. A variável dependente é o evento da emissão de FIDC ser significante ou não (1 caso tenha sido significante e 0 
caso negativo). Estão expostas as variáveis significantes, o coeficiente estimado, a estatística t e a probabilidade de aceitação. 

Variável Dependente
Número de 

observações

Constante                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

t-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

Ativo Total                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

t-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

0,04 8,69E-09
0,5403 4,2095

0,5953 0,0005

Evento_Significante (sim=1, não=0) 21

 
Fonte: elaboração própria 
 
Ou seja, quanto maior o tamanho do ativo total da empresa maior a probabilidade do anuncio 

da securitização criar valor ao acionista. A adição das outras variáveis neste modelo não 

melhorou o modelo, pois observou-se que a variável “ativo total” sempre é significante e as 

variáveis adicionadas se mostraram todas não significantes a 10%.  

 

Entretanto, outra variável se mostrou individualmente significante quando modelada contra a 

variável resposta: o volume de quotas seniores emitidas, corroborando os resultados 

encontrados nos outros dois modelos. 

  

Tabela 8 – Modelo MPL com Volume de Quotas Seniores 
Esta tabela expõe o modelo encontrado ao utilizar o método de probabilidade linear, associando o volume da emissão com a 
probabilidade de haver efeito no preço da ação. Apesar de não ter sido o melhor modelo para este método, a significância da 
variável “volume de quotas” corrobora os resultados encontrados nos modelos logit e probit. Estão expostas as variáveis 
significantes, o coeficiente estimado, o erro-padrão, a estatística t e a probabilidade de aceitação. 

Variável Dependente
Número de 

observações

Constante                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

t-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

Volume_de_Quotas                                                                                                                                                                                                    
Coefficient                                                                                                                                                                                                                    

t-statistic                                                                                                                                                                                                                  
Prob

0,0584 3,40E-06
0,5837 2,2181

0,5663 0,0389

Evento_Significante (sim=1, não=0) 21

 
Fonte: elaboração própria 
 
Corroborando o resultado encontrado no modelo probit e logit, há aqui algum indício de que o 

quanto maior o volume das quotas sênior emitidas maior é a probabilidade do acionista auferir 

ganhos quando a empresa securitizar.  
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4.3 Sumário dos Modelos de Resposta Binária 

 
 

O quadro 4 abaixo sumariza os resultados encontrados nos modelos de resposta binária. 

 

Quadro 4 – Sumário dos resultados dos modelos de resposta binária 
Esta quadro apresenta um sumário das variáveis significativas para cada modelo estimado. A primeira coluna apresenta a 
variável, a segunda, terceira e quarta apresentam o método econométrico utilizado e as células indicam o nível de 
significância utilizado para aceitar que a variável é significante ou não no modelo. No modelo de probabilidade linear, as 
variáveis são significantes quando avaliadas separadamente. 

Variável Probit Logit 
Modelos de 

Probabilidade 
Linear 

Volume de Quotas Seniores emitidas 
Significante a 

10% 
Significante a 

10% 
Significante a 5% 

Ativo Total da empresa originadora  Não significante Não significante Significante a 1% 

Market Cap na data de emissão 

Não significantes Não significantes Não significantes 

Rating de Agencia externa na 
emissão 

Índice de Liquidez Corrente 

Apresentou Prejuízo 

EMBI + Brasil 

Taxa Selic 

Bank 

Fonte: elaboração própria 
 
Apesar das restrições da amostra, há indícios de que emissões maiores influenciem 

positivamente a probabilidade da securitização criar valor para o acionista, conforme exposto 

no quadro 4. Essa evidência fundamenta a interpretação de que a securitização no Brasil tem 

efeito limitado porque seu tamanho é reduzido, conforme exposto na seção 4.1.  

 

Outro resultado extraído da análise é sobre a indiferença dos preços das ações dos bancos 

quando estes anunciam que securitizarão carteiras (conforme mostra a variável “Bank” no 

quadro 4) contrastando com os resultados de Lockwood, Rutherford e Herrera(1996). Uma 

possível explicação para isso toca na questão da administração do capital regulatório dos 

bancos. Conforme colocado na seção 2.2.2, enquanto o acordo de Basiléia permite que bancos 

cedentes retirem de sua alocação de capital ativos securitizados (mediante algumas 

condições), o Banco Central do Brasil apresenta uma posição mais conservadora, e através do 

§ 3o do Artigo 1o da Circular no 3360 de 12/09/2007 e Artigos 2o e 5o da Resolução CMN 

no 3533 de 31/01/2008 impedem que os bancos se  beneficiem da operação de securitização 
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via FIDC no que toca a capital regulamentar (PINHEIRO, SAVÓIA,2008). Sendo assim, um 

benefício da securitização que a literatura corrente destaca não pode ser gozado pelos bancos 

brasileiros, o que se configura em uma razão para a indiferença das operações de FIDC sobre 

o preço de suas ações.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Com o intuito de testar a hipótese de Lockwood, Rutherford e Herrera(1996), o presente 

trabalho analisou o impacto que o anúncio de uma emissão de FIDC tem no preço de 

companhias listada na Bovespa. Não foram encontradas evidências fortes de que o anúncio 

impacta o preço da ação. 

 

Lockwood, Rutherford e Herrera(1996) encontraram evidências que o anúncio de que uma 

empresa iria securitizar ativos causava impacto no preço das ações, especificamente de 

bancos. Entre outras conclusões, descobriram que preço da ação varia positivamente para 

bancos grandes e negativamente para bancos menores.   

 

Interpreta-se que a ausência de resultado no caso brasileiro pode ser devido ao fato da 

securitização ser algo relativamente novo no mercado brasileiro em comparação com o norte-

americano. Enquanto no mercado americano algumas empresas utilizam a securitização como 

fundamental ferramenta de funding, bem como de gestão de risco de crédito e capital 

regulatório, no Brasil o volume das emissões via FIDC ainda são bastante tímidas quando 

comparadas com os ativos totais das empresas cedentes. Corroborando essa interpretação, os 

resultados encontrados indicam que emissões maiores de FIDCs aumentam a probabilidade de 

impacto positivo no preço. 

 

Outro possível motivo da inexistência do efeito é que as operações de securitização nos EUA 

podem conter diversos graus de garantia, desde soft enhancements (excess spread)  até hard 

enhancementes (infusões de caixa, overcollateralization, estrutura de subordinação de cotas 

etc.) enquanto as emissões via FIDC obrigam uma estrutura de subordinação de cotas, que 

geralmente são detidas pelo originador. Sendo assim, no caso dos FIDCs, o originador dos 

recebíveis não fica completamente livre dos ativos securitizados, pois mantém em seu balanço 

ativos cuja performance está relacionada aos recebíveis cedidos.  

 

Por fim, especificamente no caso dos bancos, as normas do BACEN apresentam uma postura 

mais conservadora, que impede que os bancos administrem seu capital regulatório via emissão 

de FIDCs. Isso também pode explicar a indiferença dos investidores quando os bancos 

brasileiros anunciam que irão securitizar ativos via FIDCs. 



 43

 

O resultado apresentado nos leva a crer que a visão do mercado sobre a securitização é que ela 

traz benefícios aos originadores dos recebíveis à medida que o volume securitizado é 

significativo. Além disso, os credit enhancements que comprometem o originador dos ativos 

com a performance dos recebíveis também parecem influenciar o valor que a securitização 

pode trazer ao acionista. 

 

Futuros estudos na área podem ser realizados testando qual efeito de outras modalidades de 

securitização tem nas ações das originadoras. Além disso, o presente estudo pode ser 

replicado futuramente. Com o gradual amadurecimento do mercado brasileiro de 

securitização, é de se esperar que haja um aumento nos volumes securitizados. 

Eventualmente, poder-se-á obter resultados mais robustos com um maior número e volumes 

maiores de emissões. 
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ANEXO A 
Listagem dos FIDCs testados e sua representatividade no ativo total das originadoras 

Nome do Fundo
Ativo 

Associado
Data de Protocolo na 

CVM
Evento 

significante?
Volume de Quotas 

Sênior (R$ 000)
Ativo Total na data de 

protocolo (R$ 000)
Volume de Quotas Sr. / 
Ativo Total Originadora

CONCORDIA FIDC SDIA3 20/5/2003 ativo iliquido 120.000 4.428.396 3%
CONCORDIA FIDC SDIA4 20/5/2003 não 120.000 4.428.396 3%
PERDIGAO FIDC PRGA3 25/9/2003 ativo iliquido 64.000 689.836 9%
PARMALAT FIDC LCSA3 5/11/2003 ativo iliquido 150.000 1.356.659 11%
PARMALAT FIDC LCSA4 5/11/2003 ativo iliquido 150.000 1.356.659 11%
CHEMICAL FIDC BRKM3 7/11/2003 ativo iliquido 200.000 13.935.430 1%
CHEMICAL FIDC BRKM5 7/11/2003 não 200.000 13.935.430 1%
CHEMICAL FIDC BRKM6 7/11/2003 ativo iliquido 200.000 13.935.430 1%
F PETROFLEX IDC PEFX3 9/12/2003 não 51.000 858.732 6%
F PETROFLEX IDC PEFX5 9/12/2003 não 51.000 858.732 6%
GRADIENTE ELETRONICA FIDC IGBR3 15/9/2004 ativo iliquido 41.250 771.355 5%
FURNAS I FIDC ELET3 30/9/2004 não 336.350 90.501.670 0%
FURNAS I FIDC ELET5 30/9/2004 ativo iliquido 336.350 90.501.670 0%
FURNAS I FIDC ELET6 30/9/2004 não 336.350 90.501.670 0%
FIDC CESP CESP3 11/10/2004 não 450.000 19.798.777 2%
FIDC CESP CESP5 11/10/2004 não 450.000 19.798.777 2%
FIDC SANSUY SNSY3 4/11/2004 ativo iliquido 20.250 185.492 11%
FIDC SANSUY SNSY5 4/11/2004 não 20.250 185.492 11%
FIDC SANSUY SNSY6 4/11/2004 ativo iliquido 20.250 185.492 11%
FURNAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ELET3 9/5/2005 sim 900.000 90.390.023 1%
FURNAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ELET5 9/5/2005 ativo iliquido 900.000 90.390.023 1%
FURNAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ELET6 9/5/2005 sim 900.000 90.390.023 1%
FIDC CESP II CESP3 3/8/2005 não 650.000 19.368.214 3%
FIDC CESP II CESP5 3/8/2005 não 650.000 19.368.214 3%
GRADIENTE ELETRONICA FIDC IGBR3 8/9/2005 ativo iliquido 37.500 766.778 5%
FIDC CAIUÁ REDE3 28/10/2005 não 110.100 1.935.292 6%
FIDC CAIUÁ REDE4 28/10/2005 não 110.100 1.935.292 6%
CHEMICAL II FIDC BRKM3 8/11/2005 não 400.000 15.571.306 3%
CHEMICAL II FIDC BRKM5 8/11/2005 não 400.000 15.571.306 3%
CHEMICAL II FIDC BRKM6 8/11/2005 não 400.000 15.571.306 3%
FIDC CEEE EEEL3B 9/12/2005 ativo iliquido 115.450 3.449.259 3%
FIDC CEEE EEEL4B 9/12/2005 ativo iliquido 115.450 3.449.259 3%
FIDC SABESP I SBSP3 10/1/2006 sim 250.000 17.435.166 1%
CEMIG - FIDC CONTA CRC CMIG3 20/1/2006 não 900.000 9.949.636 9%
CEMIG - FIDC CONTA CRC CMIG4 20/1/2006 não 900.000 9.949.636 9%
FIDC MARCOPOLO FINANCEIRO POMO3 18/4/2006 ativo iliquido 96.000 1.100.726 9%
FIDC MARCOPOLO FINANCEIRO POMO4 18/4/2006 não 96.000 1.100.726 9%
FIDC CESP III CESP3 18/5/2006 não 650.000 19.777.196 3%
FIDC CESP III CESP5 18/5/2006 não 650.000 19.777.196 3%
FIDC NÃO-PADRONIZADOS CEEE II EEEL3B 25/10/2006 ativo iliquido 100.000 3.522.289 3%
FIDC NÃO-PADRONIZADOS CEEE II EEEL4B 25/10/2006 ativo iliquido 100.000 3.522.289 3%
FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FINANCEIRO CZRS3 22/11/2006 não 150.000 2.131.722 7%
FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FINANCEIRO CZRS4 22/11/2006 ativo iliquido 150.000 2.131.722 7%
FIDC PETROFLEX II PEFX3 2/3/2007 não 100.000 1.062.927 9%
FIDC PETROFLEX II PEFX5 2/3/2007 não 100.000 1.062.927 9%
FIDC EMAE - ENERGIA EMAE4 5/3/2007 não 67.000 971.682 7%
FIDC CESP IV CESP3 12/4/2007 não 1.250.000 19.134.973 7%
FIDC CESP IV CESP5 12/4/2007 não 1.250.000 19.134.973 7%
FIDC CESP IV CESP6 12/4/2007 ativo iliquido 1.250.000 19.134.973 7%
CELESC I - FIDC MERCANTIS CLSC3 3/9/2007 ativo iliquido 200.000 1.740.997 11%
CELESC I - FIDC MERCANTIS CLSC5 3/9/2007 ativo iliquido 200.000 1.740.997 11%
CELESC I - FIDC MERCANTIS CLSC6 3/9/2007 não 200.000 1.740.997 11%
FIDC ENERGISA ENGI3 19/9/2007 não 150.000 1.177.612 13%
FIDC ENERGISA ENGI4 19/9/2007 não 150.000 1.177.612 13%
PAO DE ACUCAR FIDC PCAR3 26/9/2007 ativo iliquido 130.000 9.349.653 1%
PAO DE ACUCAR FIDC PCAR5 26/9/2007 não 130.000 9.349.653 1%
FIDC CEEE III-GT CEED3B 1/10/2007 não 150.000 1.865.868 8%
FIDC CEEE III-GT CEED4B 1/10/2007 não 150.000 1.865.868 8%
FIDC CEEE III-GT EEEL3B 1/10/2007 não 150.000 1.865.868 8%
FIDC CEEE III-GT EEEL4B 1/10/2007 não 150.000 1.865.868 8%
FIDC NÃO-PADRONIZADOS DO SISTEMA PETROBRÁS PETR3 4/10/2007 sim 2.230.000(*) 130.221.978 2%
FIDC NÃO-PADRONIZADOS DO SISTEMA PETROBRÁS PETR4 4/10/2007 sim 2.230.000(*) 130.221.978 2%
CONCORDIA FIDC SDIA3 10/12/2007 não 210.000 7.081.307 3%
CONCORDIA FIDC SDIA4 10/12/2007 não 210.000 7.081.307 3%
CHEMICAL III - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA BRKM3 18/1/2008 não 300.000 16.632.385 2%
CHEMICAL III - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA BRKM5 18/1/2008 não 300.000 16.632.385 2%
CHEMICAL III - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA BRKM6 18/1/2008 não 300.000 16.632.385 2%
FIDC BICBANCO CREDITO CONSIGNADO BICB3 14/2/2008 não 150.000 11.047.023 1%
FIDC BICBANCO CREDITO CONSIGNADO BICB4 14/2/2008 sim 150.000 11.047.023 1%
MAXCRED FIDC CZRS3 22/2/2008 não 120.000 4.310.634 3%
MAXCRED FIDC CZRS4 22/2/2008 não 120.000 4.310.634 3%
MENDES JÚNIOR - CRÉDITO JUDICIAL FIDC NP MEND3 23/5/2008 ativo iliquido 1.000 5.410.370 0%
MENDES JÚNIOR - CRÉDITO JUDICIAL FIDC NP MEND5 23/5/2008 não 1.000 5.410.370 0%
MENDES JÚNIOR - CRÉDITO JUDICIAL FIDC NP MEND6 23/5/2008 não 1.000 5.410.370 0%
DAYCOVAL VEICULOS FIDC DAYC3 30/5/2008 ativo iliquido 300.000 7.113.123 4%
DAYCOVAL VEICULOS FIDC DAYC4 30/5/2008 não 300.000 7.113.123 4%
FIDC MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA VEICULOS I BMEB3 17/7/2008 não 115.000 7.536.546 2%
FIDC MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA VEICULOS I BMEB4 17/7/2008 não 115.000 7.536.546 2%
MAXCRED II CRÉDITO CONSIGNADO - FIDC CZRS3 29/9/2008 não 150.000 4.988.681 3%
MAXCRED II CRÉDITO CONSIGNADO - FIDC CZRS4 29/9/2008 não 150.000 4.988.681 3%
FIDC ENERGISA 2008 ENGI3 31/10/2008 não 100.000 1.294.936 8%
FIDC ENERGISA 2008 ENGI4 31/10/2008 não 100.000 1.294.936 8%  
Fonte: CVM e Bloomberg, com elaboração do autor 
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ANEXO B 
Base Legal da Securitização no Brasil 
 

Objeto Norma ou Resolução Descrição

Comunicado DEMAB/BACEN nº 10.865, de 24 de março 
de 2003

Divulga a inclusão de fundos relativos a direitos creditórios entre os 
participantes do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(Selic).

IN CVM nº 356/01
Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de fundos de 
investimento em direitos creditórios e de fundos de investimento em 
cotas de fundos de investimento em direitos creditórios.

IN CVM nº 399/03

Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de fundos de 
investimento em direitos creditórios no âmbito do Programa de 
Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social - FIDC-
PIPS.

Resolução CMN nº 2.907, de 29 de novembro de 2001
Dispõe sobre a constituição e funcionamento de fundos de 
investimento em direitos creditórios e de fundos de aplicação em 
quotas de fundos de investimento em direitos creditórios.

IN CVM Nº 393/03
Altera a Instrução CVM nº 356, que regulamenta a constituição e o 
funcionamento de FIDCs E FICFIDCs

IN CVM Nº 435/06 Altera as Instruções CVM nºs. 209, 356,  391,  398 e 399.

IN CVM Nº 442/06 Altera as Instruções CVM nº.s 356 e 400.

IN CVM Nº 446/06 Altera a Instrução CVM nº 356 e a Instrução CVM nº 414.

IN CVM Nº 458/07 Altera a Instrução CVM nº 356.

IN CVM Nº 444/06
Dispõe sobre o funcionamento de Fundos de Investimento em 
Direitos Creditórios Não-Padronizados.

IN CVM nº 205/94
Dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos 
Fundos de Investimento Imobiliário.

IN CVM nº 391/03
Dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos 
Fundos de Investimento em Participações.

IN CVM nº 406/04
Dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos 
Fundos de Investimento em Participações que obtenham apoio 
financeiro de organismos de fomento.

IN CVM nº 432/06

Dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos 
Fundos de Investimento destinados à garantia e a cessão fiduciária, 
em garantia de locaçãoimobiliária, de cotas de emissão de outros 
fundos de investimento.

Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993
Dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos Fundos de 
Investimento Imobiliário e dá outras providências.

IN CVM nº 281/98
Dispõe sobre o registro de distribuição pública de debêntures por 
companhias securitizadoras de créditos financeiros.

Resolução CMN nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000
Estabelece condições para a cessão de créditos a sociedades 
anônimas de objeto exclusivo e a companhias securitizadoras de 
créditos imobiliários.

IN CVM nº 414/04
Dispõe sobre o registro de companhia aberta para companhias 
securitizadoras de créditos imobiliários e de oferta pública de 
distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.

Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 Dispõe sobre Sistema de Financiamento Imobiliário.

Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004
Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações 
imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito 
Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário.

Resolução CMN nº 2.517, de 29 de junho de 1998 Dispõe sobre Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.
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