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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar os fatores que afetam a determinação de spread de ativos 

securitizados no Brasil. Para tanto, optou-se pela análise de emissões de Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Através da análise de 101 emissões realizadas 

entre 2004 e 2011, verificou-se que a remuneração desses fundos é determinada pelo rating e 

por condições de mercado; características dos prestadores de serviço do fundo também se 

mostraram relevantes. Procurou-se avaliar, também, se características do cedente são 

relevantes para definição dos spreads, mas não se obteve resultados conclusivos para essas 

variáveis. Abordaram-se, ainda, os fatores determinantes do rating dessas emissões. 

Observou-se que o nível de subordinação, a concentração de cedentes e o fato dos créditos 

serem performados são variáveis importantes para definição da nota atribuída pelas agências 

de risco. A relação negativa entre o rating e o percentual de cotas subordinadas indica que os 

emissores definem a subordinação para obter boas avaliações. 

 

Palavras-chave: FIDC, securitização, risco de crédito. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to evaluate the factors which determine the spread of securitized 

assets in Brazil. Therefore, we chose to analyze issuances of Receivable Funds (FIDC). The  

analysis of 101 of issuances between 2004 and 2011 revealed that the remuneration of these 

funds is determined by rating and market conditions. Characteristics of service providers of 

the fund were also relevant. The characteristics of the loan originator were also analysed,  but 

the results were not conclusive for these variables. This study also investigated the factors 

which determine the issuances’ rating. It was observed that the level of subordination, the 

concentration of originators and the fact of being-performing loans are important variables to 

define the grade given by the rating agencies. The negative relationship between the rating 

and the percentage of subordinated class indicates that issuers define the subordination level 

to get good ratings. 

 

Keywords: FIDC, securitization, credit risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A securitização de ativos consiste no processo que possibilita a transformação de recursos 

ilíquidos em novas fontes de recursos para as empresas originadoras, através da criação de um 

instrumento financeiro que envolve a transferência de riscos do originador do ativo para o 

investidor. Os instrumentos financeiros oriundos desse processo são bastante comuns nos 

mercados desenvolvidos. Nos países emergentes, contudo, a securitização como fonte 

alternativa de crédito é um processo recente. Segundo relatório do BIS (2007), o 

desenvolvimento desse processo depende de condições regulatórias propícias e de um 

ambiente de estabilidade econômica, o que justifica a menor expressividade desse mecanismo 

financeiro nos países em desenvolvimento. Na América Latina, o desenvolvimento da 

securitização foi prejudicado, principalmente, pela instabilidade financeira observada nesses 

países até meados da década de 1990. 

 

O objetivo principal desse trabalho é investigar os fatores que influenciam a determinação dos 

spreads de ativos securitizados no Brasil, buscou-se também avaliar os fatores que 

determinam a classificação de risco desses instrumentos (rating). Para isso, procurou-se 

contextualizar as razões que influenciaram o surgimento da securitização no mercado 

internacional e as condições que foram desenvolvidas para a viabilização desse instrumento, 

tanto do ponto de vista regulatório quanto da estruturação do instrumento para mitigar os 

riscos inerentes ao processo, que é diretamente afetado pela assimetria de informações entre o 

originador do crédito e o investidor. Para avaliar empiricamente os fatores que influenciam a 

emissão de ativos securitizados, optou-se pelo estudo dos Fundos de Investimentos em 

Direitos Creditórios (FIDC) emitidos no Brasil. Os FIDCs são atualmente o principal 

instrumento de securitização do mercado brasileiro e possuíam PL de aproximadamente R$ 

71 bilhões, o que correspondia a 3,7% do mercado de fundos brasileiro, segundo dados da 

Anbima (dez/2011). Esse instrumento tem ganhado relevância no mercado nacional desde a 

regulação da sua emissão em 2001 pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 

No Brasil, são mais recorrentes os estudos empíricos que abordam os efeitos da emissão de 

FIDCs sobre os indicadores financeiros das empresas cedentes (LUXO, 2007; CATÃO et al., 

2009; GOLDBERG, 2011) do que estudos que avaliam diretamente os determinantes da 

remuneração esperada desse ativo. No cenário internacional, há mais trabalhos que investigam 
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os fatores que determinam os spreads de emissões primárias (VINK, FABOZZI, 2009; 

GATTI, et al., 2009). Este trabalho se propõe a analisar os fatores que são relevantes para a 

determinação do rating e do spread de FIDCs. A análise dos determinantes do rating, 

separadamente, é justificada pelo fato dessa variável ser apontada como um dos principais 

determinantes do spread na literatura. Para isso, foram analisados dados de emissões 

realizadas entre 2004 e 2011.  

 

O trabalho está dividido em quatro capítulos, além desta introdução. No segundo capítulo, é 

apresentada a revisão bibliográfica dos trabalhos relativos a securitização de ativos no Brasil e 

no mundo. Além da evolução desse instrumento e das condições necessárias para o seu 

desenvolvimento, abordou-se também os efeitos da assimetria de informação sobre a estrutura 

dos ativos securitizados, o que ajuda a compreender o papel dos mecanismos de reforços de 

crédito que são associados a esse instrumento. 

 

No terceiro capítulo, apresenta-se a base de dados analisada, mostrando-se o perfil das 

emissões que foram realizadas no Brasil no período considerado. A base é composta por 101 

emissões de FIDC, e através dela pode-se perceber grande concentração de emissões 

classificadas com bons ratings pelas agências de risco.  

 

No quarto capítulo, são descritos os resultados das análises realizadas através de modelos de 

regressão linear para avaliação de determinantes do rating e dos spreads das emissões. Para 

avaliar o rating, considerou-se como variáveis independentes fatores relacionados ao risco de 

crédito dos fundos, por exemplo, subordinação e concentração de cedentes e sacados. Foram 

obtidas evidências de que o rating é influenciado pelo nível de subordinação, mas não é 

positivamente afetado pela diversificação de sacados ou cedentes. Para verificar os 

determinantes do spread, considerou-se, além das características da emissão, como volume e 

prazo, dados referentes às condições de mercado e às características do cedente que podem 

servir de proxy para grau de restrição ao crédito.  Os resultados obtidos indicam que o spread 

é determinado pelo rating, por condições de mercado no momento da emissão e por 

características do administrador do fundo. Por fim, verificou-se que há evidências de que 

rating seja uma variável endógena para determinação do spread.  

 

No último capítulo, são sumarizadas as principais conclusões deste estudo.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Securitização de recebíveis consiste na estruturação de um instrumento financeiro através do 

qual uma empresa capta recursos diretamente no mercado de capitais. Essa estruturação 

possibilita a transformação de ativos ilíquidos em ativos líquidos, constituindo uma forma de 

desintermediação financeira que permite a captação diretamente dos investidores. 

(KENDALL, 1996; FABOZZI, KOTHARI, 2007) 

 

O processo de securitização envolve seis participantes: o originador do crédito (empresa 

cedente), um veículo intermediador no qual se isola o ativo dos demais ativos da empresa, as 

agências de rating que avaliam a qualidade do ativo, os investidores, os tomadores de crédito 

(sacados) e um agente fiduciário. A figura 1 ilustra a dinâmica de um processo de 

securitização. 

 

 

Figura 1: Dinâmica de Securitização 

Fonte: elaboração própria 

 

A securitização surgiu na década de 1970 nos EUA como uma maneira de viabilizar a oferta 

de empréstimos imobiliários num mercado com crescente demanda por crédito e restrição de 
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fontes de captação. Kendall (1996) cita três condições para o sucesso desse novo instrumento 

financeiro nos EUA: a mudança na legislação para permitir a criação de um novo ativo sem a 

cobrança de impostos adicionais, a modernização das instituições financeiras e o 

desenvolvimento de ferramentas para acompanhamento e controle dos ativos securitizados 

(desenvolvimento tecnológico). Além disso, há o papel das agências Freddie Mac e Fannie 

Mac, que permitiram a padronização dos processos e o monitoramento do sistema e deram 

garantia para o novo instrumento (KENDALL, 1996).  

 

O processo de securitização se iniciou no mercado de crédito imobiliário e se expandiu para 

outros ativos. Atualmente, qualquer tipo de ativo pode ser securitizado, de carteiras de crédito 

(imobiliário, educacional, financiamento de veículos etc.) a royalties de propriedade 

intelectual (PINHEIRO, 2008). 

 

Kendall (1996) define oito pré-requisitos para o sucesso da emissão de um título securitizado: 

padronização dos contratos, rating definido por agência de risco, disponibilidade de base de 

dados histórica, aparato legal, qualidade dos prestadores de serviço, fontes confiáveis para 

definição do risco do tomador de crédito e ferramentas computacionais para análise dos 

dados. 

 

No Brasil, os FIDCs apresentaram crescimento expressivo no volume de emissões, passando 

de R$ 200 milhões em 2002 para R$ 7 bilhões em 2011. O gráfico 1 mostra esse crescimento.  

 

 
 

Gráfico 1: Emissões de FIDCs 
Fonte: CVM (elaboração própria) 
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Apesar dessa evolução, os FIDCs ainda são pouco relevantes quando comparados com o total 

de ativos das empresas que os emitem. Correspondiam, em 2009, a 4,9% do total de ativos 

dos emissores com capital aberto (GOLDBERG, 2011). Uma das razões para essa limitação 

pode ser o fato desse tipo de investimento ser direcionado a um grupo restrito de investidores 

no Brasil (investidores qualificados), enquanto, nos EUA, os ativos securitizados podem ser 

negociados para um público mais amplo.  

 

 

2.1 Razões para securitização 

 

 

A securitização surgiu primeiro em setores nos quais havia escassez de recursos para o 

financiamento, como o setor imobiliário americano na década de 1970 (KENDALL, 1996). 

“A securitização é uma operação estruturada para atender as necessidade de capital de giro de 

curto e longo prazos, com custo de captação inferior às formas de captação tradicionais de 

financiamento, como o crédito bancário” (LUXO, 2007, p. 10).  Essa pode ser considerada 

uma das principais razões para o desenvolvimento desse instrumento do ponto de vista do 

emissor. Outros fatores também analisados na literatura são: a gestão de risco e exigências 

regulatórias de capital para instituições financeiras (GREENBAUM; THAKOR, 1987; 

CATÃO et al., 2009; AMBROSE et al., 2005).  

 

A securitização proporciona benefícios tanto para o emissor quanto para o investidor. Para o 

emissor, esses benefícios podem ser resumidos em:  

 

 Liquidez: a securitização proporciona a antecipação do recebimento dos ativos, 

melhorando o índice de liquidez do emissor, que pode optar por direcionar esses 

recursos para geração de novos negócios. 

 Redução do requerimento de capitais: instituições financeiras podem se beneficiar 

desse processo ao transferirem esses ativos do seu balanço, reduzindo a necessidade de 

alocação de capital, (Catão et al., 2009; Ambrose et al., 2005). Para o Brasil, esse 

benefício não é relevante em função das medidas mais conservadoras do Banco 

Central (Circular Nº 3.360 de 2007), que não permite excluir os ativos securitizados da 

base de cálculo de capital dos bancos (PINHEIRO; SAVOIA, 2009).  
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 Redução dos custos de captação: as principais razões são a eliminação de 

intermediários financeiros e o fato dos ativos securitizados possuírem qualidade 

creditícia melhor que a empresa que os originou, já que representam o risco apenas de 

uma parcela do ativo total da empresa originadora e podem ter reforços de crédito que 

reduzem ainda mais seu risco para o investidor (PINHEIRO, 2008). 

 Diversificação das fontes de captação: o emissor tem na securitização uma nova linha 

de crédito, além de poder melhorar sua linha de crédito com outras instituições, já que 

terá melhora tanto no índice de liquidez quanto na redução dos índices de 

endividamento (PINHEIRO, 2008). Fabozzi e Kothari (2007) destacam, ainda, o efeito 

do aumento da transparência sobre os dados da empresa emissora que podem auxiliá-

la a obter crédito de outras fontes.  

 

Para o investidor, as vantagens são: remuneração atrativa, boa classificação creditícia do ativo 

e possibilidade de diversificação dos investimentos em renda fixa (PINHEIRO, 2008). 

 

Os instrumentos financeiros originados pelo processo de securitização não são livres de risco. 

O emissor de títulos securitizados transfere parte dos riscos da operação para o investidor. 

Pinheiro (2008) consolida os principais riscos desse tipo de operação. São eles: risco de 

crédito, risco de preço, risco de pré-pagamento, risco de liquidez, risco de taxas de juros, risco 

de taxa de câmbio, riscos operacionais, risco de seleção adversa e riscos sistêmicos.  

 

Nesse contexto, a definição do rating é um importante fator para a viabilização desse 

mercado, já que os investidores percebem nessa definição uma proxy de due diligence dos 

ativos securitizados (KENDALL, 1996). A relação entre a agência de risco e o emissor do 

ativo não está livre de conflitos de interesse entre as partes. Desde a Crise dos Subprime nos 

EUA, discute-se a importância dada à classificação de rating pelas agências de risco. Vink e 

Fabozzi (2009) analisaram se para emissões realizadas entre 1999 e 2006 fora dos EUA houve 

excesso de confiança dos investidores na avaliação fornecida pelas agências de rating. Os 

autores concluem que o rating foi a variável mais relevante para determinação do spread das 

emissões, mas que há evidências de que o investidor também analisa outros fatores, como 

reforços de crédito, ao optarem por esse tipo de investimento.  

 

Para obter bons ratings, o emissor do ativo securitizado pode incorporar a esses ativos 

reforços de crédito que visam melhorar sua qualidade. Dentre os instrumentos utilizados para 
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esse fim, destacam-se a incorporação de colaterais ao ativo securitizado e a adoção da 

estrutura de subordinação de dívida (PINHEIRO, 2008).  

 

Para as instituições financeiras que optam pela securitização, duas situações de risco podem 

decorrer desse processo: os bancos podem se tornar menos criteriosos na concessão do 

crédito, já que transferem esses ativos para um terceiro, ou podem manter em sua carteira 

apenas ativos de baixa qualidade para viabilizar a oferta de ativos securitizados. Greenbaum e 

Thakor (1987) analisaram quais fatores influenciariam os bancos na decisão de financiar seus 

ativos através do processo tradicional de captação e a securitização. Eles concluem que a 

decisão pelo modelo de funding é afetada por três fatores: assimetria de informação, nível de 

desenvolvimento das tecnologias para controle e acompanhamento desses ativos e nível de 

regulação dos mercados. Segundo esses autores, sob assimetria de informação e ausência de 

intervenções regulatórias, os bancos securitizam os ativos de melhor qualidade e obtêm 

funding através de depósitos para os ativos de pior qualidade. 

 

A Crise do Subprime nos EUA foi um reflexo do processo de seleção adversa dos tomadores 

de crédito decorrente da facilidade de transferência desses ativos para outros investidores. 

Keys et al. (2008) analisaram essa questão e concluíram que há evidências de que a seleção 

adversa ocorreu no mercado americano. Os dados analisados por esses autores indicam que os 

empréstimos securitizados apresentam 20% mais defaults que carteiras não-securitizadas com 

perfil similar. 

 

Ambrose et al. (2005) discutem três fatores que podem influenciar a decisão de instituições 

financeiras com relação à securitização de crédito. São eles: capital regulatório, reputação e 

assimetria de informações. Os autores testam empiricamente se os ativos securitizados são um 

produto da assimetria de informação, dos incentivos decorrentes da exigência de capital 

mínimo para os bancos ou se estão relacionados à reputação do banco emissor. Nesse estudo 

foram analisados ativos de empréstimos imobiliários originados entre 1995 e 1997 nos 

Estados Unidos. O estudo indica que ativos menos arriscados foram o foco da securitização, 

evidenciando que a assimetria de informação não foi o motivador do processo. Os autores 

encontram evidências de que as exigências de capital regulatório e a reputação dos bancos são 

os fatores mais relevantes para opção pela  securitização. Outros estudos empíricos indicam 

que os ativos securitizados são normalmente os de melhor qualidade tanto no mercado 

americano (LOCKWOOD et al., 1996) quanto no brasileiro (CATÃO et al., 2009).  
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Dados os benefícios que a securitização proporciona ao emissor, pode se esperar que ela altere 

a percepção do mercado com relação a empresa emissora. Nessa linha, Lockwood et al. 

(1996) testam os efeitos da securitização sobre o preço das ações das empresas emissoras, 

dado que a securitização é uma nova fonte de financiamento. Os autores avaliam se a opção 

por essa fonte de emissão é benéfica. Os benefícios da emissão seriam em função tanto do 

aumento da liquidez e obtenção de fonte de financiamento menos custosa quanto da redução 

da assimetria de informação entre a firma emissora e o mercado. Nesse trabalho, os autores 

concluem que, através da análise de emissões nos EUA no período entre 1985 e 1992, as 

empresas se beneficiam desse processo e se valorizam após o anúncio da emissão.  

 

Alguns fatores podem ameaçar o processo de securitização ao impor custos elevados ao 

emissor ou transferência de riscos que não são aceitáveis para o investidor. Pinheiro (2008) 

destaca alguns dos fatores que podem ser especialmente relevantes para os mercados 

emergentes, como os elevados custos financeiros para estruturação desse instrumento, a 

retração do mercado de capitais e a iliquidez que o investimento tem para o investidor. Nos 

países emergentes, em geral, a securitização não tem a importância observada nos mercados 

desenvolvidos como fonte de financiamento das empresas, apesar de ter apresentado 

evolução. Enquanto em 2006 as emissões na América Latina correspondiam a 0,2% do total 

de emissões realizadas fora dos EUA (LUXO, 2007), entre janeiro e setembro de 2011, elas 

corresponderam a 2,3% (Asset Backed Alert). Relatório do BIS (2007), para a América 

Latina, indica que estabilização da economia e mudanças regulatórias são as principais razões 

para o crescimento da securitização nessa região. 

 

 

2.2 Assimetria de informação e estrutura de ativos securitizados 

 

 

Para que o mercado de ativos securitizados se viabilize, é necessária a definição de estrutura 

que vise mitigar os riscos inerentes a esse instrumento. A estrutura de subordinação de dívida 

é utilizada em diversos modelos teóricos para definição de estrutura ótima dos títulos (BOOT; 

THAKOR, 1993; CHILDS et al., 1996; RIDDIOUGH, 1997; DeMARZO, DUFFIE, 1999).  
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Esse mecanismo é coerente com o modelo proposto por Pyle e Leland (1977) para definição 

da estrutura ideal de captação de recursos para investimento em novos projetos em ambiente 

no qual não há transferência completa de informação entre os agentes. “Information on 

project quality may be transferred if the actions of entrepreneurs (‘which speak louder than 

words’) can be observed.” (PYLE, LELAND, 1977, p. 371). Os custos relacionados a essa 

sinalização são equivalentes à perda que seria incorrida pelo empreendedor caso ele decidisse 

investir além do necessário num cenário de informação perfeita. Assim, o mecanismo de 

sinalização permite que os projetos financiados, sob assimetria de informação, sejam os 

mesmos que seriam financiados caso fosse possível transferir as informações sem custo para 

os possíveis investidores. Outro benefício da subordinação é a redução do risco de crédito 

transferido para o cotista sênior, já que esse mecanismo prevê que as perdas de crédito devem 

ser assumidas, primeiramente, pelos cotistas de tranches mais juniores (FABOZZI; 

KOTHARI, 2007; CHILDS et al., 1996, RIDDIOUGH, 1997). 

 

Boot e Thakor (1993) demonstram que separar o ativo securitizado em duas categorias pode 

ser vantajoso para o emissor do título. Essa separação deve considerar a sensibilidade do 

investidor à informação. Segundo os autores, aos investidores menos sensíveis a informação, 

deve-se ofertar a parcela de ativos cuja performance independe da análise de informações 

disponíveis. Já os investidores que possuem informações relevantes a respeito da qualidade do 

ativo devem permanecer com a parcela cujo desempenho é afetado por essa informação. 

 

Riddiough (1997) desenvolve um modelo de estruturação de títulos específico para Asset 

Backed Securities (ABS). Considerando que existem dois tipos de investidores definidos por 

Boot e Thakor (1993), um sensível a informação e outro indiferente, o autor analisa o papel da 

subordinação, da diversificação e da governança na estruturação de ativos securitizados por 

empresas que desejam obter uma fonte alternativa de captação. “Subject to satisfying the 

capital constraint requirements, the insider´s problem is to determine a liquidation strategy 

that maximizes total portfolio value.” (RIDDIOUGH, 1997). O emissor, segundo o autor, 

pode obter recursos através da venda de 100% do ativo ou da securitização (venda parcial do 

ativo). Ele demonstra que, quando a necessidade de capital implica na venda de ativos 

sensíveis a informação, a opção pela securitização é a melhor alternativa. Dado que o detentor 

do ativo não consegue informar o investidor sobre o real valor do ativo em função da 

assimetria de informação, o emissor poderia transferir 100% do ativo a um valor menor que o 

seu valor real. Caso o emissor opte por dividir o ativo em duas classes e manter a posse de 
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uma delas, ele pode reduzir os custos da assimetria de informações. Além disso, à medida que 

a restrição ao crédito cresce, pode-se fazer necessária mais de duas classes de ativos. “Positive 

benefits to securitization lie in the issuer´s ability to internalize lemons-related marketing 

costs by retaining at least some of the risky security.” (RIDDIOUGH, 1997, p. 130).  

 

O modelo desenvolvido por DeMarzo e Duffie (1999) para a definição da estrutura ideal de  

títulos de renda fixa emitidos por empresas que desejam captar recursos no mercado de 

capitais é diretamente influenciado pela assimetria de informações. Nesse mercado, os 

emissores do título têm maiores informações sobre a qualidade dos títulos que serão 

negociados. O problema do emissor consiste em equilibrar a emissão de títulos para atender a 

sua necessidade de captação sem incorrer em custos superiores aos que seriam incorridos no 

mercado tradicional. Os autores demonstram que é possível reduzir os custos de liquidez e 

viabilizar a oferta do novo ativo com risco, quando os emissores sinalizam para o mercado a 

intenção de reter parte da carteira e permanecer com parte do risco desses ativos. A 

sinalização é crível para o investidor porque a retenção de parte da carteira pelo emissor é 

custosa. “The security design can act as a warranty against adverse private information that 

may have been held by the issuer at the time of sale” (DEMARZO; DUFFIE, 1999, p.85). 

 

Outro mecanismo discutido por Boot e Thakor (1993) e Riddiough (1997) como forma de 

atenuar os efeitos da assimetria de informações é a diversificação dos ativos que compõem o 

ABS. É possível reduzir a variância dos retornos do ABS através da securitização de mais de 

um ativo correlacionados entre si, desde que essa correlação não seja perfeita. A redução da 

variância dos retornos leva à diminuição da probabilidade de default em relação a fundos não-

diversificados, possibilitando, inclusive, um menor nível de subordinação. No entanto, caso a 

securitização de apenas um ativo seja suficiente para atender à necessidade de captação do 

emissor, essa estratégia será preferida e há indicativos de que ativos de baixa qualidade serão 

mais propensos a securitização num fundo diversificado (RIDDIOUGH, 1997).  

 

 

2.3 FIDCs no Brasil 
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A securitização é bem menos explorada como fonte de financiamento no Brasil em 

comparação com o mercado americano. Por se tratar de um instrumento financeiro 

relativamente novo para o mercado brasileiro, não existem muitos estudos para analisar os 

efeitos da securitização na economia. Os principais estudos e resultados são resumidos a 

seguir. 

 

O principal instrumento de securitização no Brasil são os FIDCs. Esses fundos devem ter no 

mínimo 50% do seu patrimônio aplicado em direitos creditórios, cedidos por uma ou mais 

empresas (mono ou multi-cedentes). Esses fundos são caracterizados pela existência de dois 

tipos de cotas (sênior e subordinadas) com relação de subordinação entre si. Podem ser 

performados ou não; no primeiro caso, os ativos cedidos já foram constituídos e, no segundo, 

a securitização se baseia em fluxos futuros do emissor. (Instrução 356 da CVM).  

 

Luxo (2007) analisou os efeitos da securitização sobre os indicadores de alavancagem, 

lucratividade e betas de empresas com ações negociadas na Bovespa que emitiram ativos 

securitizados ou FIDCs no período entre 2000 e 2005. Partindo da premissa de que as 

empresas podem utilizar os ativos do seu balanço como fonte da captação, é possível que os 

indicadores das empresas emissoras melhorem, já que a securitização não eleva o 

endividamento das empresas. O autor obteve resultados que comprovam que a securitização 

gera impactos positivos nos indicadores financeiros e no rating das empresas emissoras.  

 

Pinheiro e Savoia (2009) analisaram os riscos inerentes aos FIDCs assumidos pelos cotistas 

dos fundos, tanto seniores como subordinados. Os autores focaram nos efeitos do risco de 

crédito e de taxa de juros. O primeiro consiste na perda decorrente da interrupção dos 

pagamentos pelo tomador de crédito e afeta primeiramente o cotista subordinado. O segundo 

decorre do fato dos créditos cedidos ao FIDC terem taxas de juros pré-fixadas, enquanto a 

remuneração do fundo é geralmente indexada ao CDI. Os autores simularam os efeitos de 

variações nas variáveis que afetam esses dois riscos, taxa de juros e inadimplência, sobre um 

perfil representativo de FIDC, através do modelo de Monte Carlo. Eles obtiveram resultados 

que indicam que os riscos para o cotista sênior e para o cedente dos créditos são muito baixos 

nesse tipo de operação, o que justificaria os elevados ratings atribuídos a esses fundos.  

 

Focando nos FIDCs emitidos pelo setor bancário brasileiro, Catão et al. (2009) verificaram se 

a securitização afeta de alguma maneira os índices e alavancagem, liquidez e qualidade do 
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crédito de bancos. A primeira conclusão desse estudo é de que as variáveis analisadas são 

afetadas pela securitização. Os sentidos da variação das variáveis obtidas nesse estudo, 

contudo, não podem ser considerados conclusivos, pois os indicadores se mostraram 

significativos tanto para melhora quanto para piora desses indicadores, dependendo do banco 

analisado. 

 

Zacchello (2010) elaborou um estudo para avaliar os determinantes do spread over treasury e 

ratings de FIDCs. O principal resultado desse estudo é a identificação de variáveis que 

explicam o rating e o spread. As variáveis que explicam o spread são volume, ambiente 

econômico (medido pelo Índice Bovespa) e custodiante do fundo. Já o rating pode ser 

explicado pelo ambiente econômico, pelo administrador e custodiante do fundo, pelo número 

de investidores, pelo volume e por algumas características do fundo (mono ou multi-cedente e 

performado ou não).   

 

Goldberg (2011) replicou o trabalho de Lockwood et al. (1996) para o mercado brasileiro e 

testou o impacto da emissão de FIDCs sobre o preço das ações das empresas que o emitiam. 

As principais conclusões desse estudo foram: para a maior parte das emissões, não se 

observou relação entre o preço da ação e a emissão de um FIDC, mas, para as ações que 

sofreram alguma alteração, os efeitos foram positivos. Segundo o trabalho desse autor, 

 

[...]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. (GOLDBERG, 2011, p. 36). 

 

A figura 2 apresenta a linha do tempo dos principais trabalhos elaborados sobre securitização. 
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Figura 2: Linha do Tempo - Securitização no Brasil e no mundo 
Fonte: elaboração própria 
 

 

2.4 Determinantes de spread de ativos securitizados 

 

 

Os spreads de ativos securitizados são influenciados por diversos fatores. Os principais estão 

relacionados à estrutura do ativo. Vink e Fabozzi (2009), ao analisarem emissões realizadas 

fora do mercado americano, encontram evidências de que o rating é o principal fator para 

definição do spread desse tipo de ativo. Nesse estudo, emissões com bons ratings oferecem 

menor spread, já que possuem menor risco. Essa variável é um reflexo das garantias que o 

fundo oferece ao investidor. Segundo Baron (1996), as agências de rating avaliam bem 

fundos que possuem reforços de crédito suficientes para suportar perdas do cotista sênior em 

cenários de stress. “Credit enhancement refers to the devices put in place to mitigate the risk 

of default in the asset pool.” (FABOZZI; KOTHARI, 2007, p.7). O mesmo resultado foi 

encontrado por Gatti et al. (2009), num trabalho que procura identificar os fatores que 

determinam o spread de emissões de CDO (Collateralized Debt Obligations) nos EUA e na 

Europa. 
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Dentre os reforços de crédito disponíveis para obtenção de bons ratings, destaca-se a 

subordinação. É um importante mecanismo para reduzir a assimetria de informações entre 

emissor e investidor. Riddiough (1997) afirma que um nível mínimo de subordinação é 

desejável também para garantir a captação de volume de recursos suficiente para o emissor. 

“However, because of adverse selection incentives, the minimum subordination level will be 

set higher than the full information subordination  level” (RIDDIOUGH, 1997, p. 127). Vink 

e Fabozzi (2009) obtiveram evidências de que emissões com maior subordinação possuem 

menores spreads. Nesse estudo, contudo, a subordinação é relevante apenas quando não há no 

modelo a inclusão do rating das emissões. Para o mercado brasileiro, essa variável não se 

mostrou estatisticamente significante (ZACHELLO, 2010). Gatti et al. (2009) encontraram 

evidências de que existe relação negativa entre o índice de subordinação e o spread observado 

de CDO. 

 

Além do rating, que é um balisador da qualidade do ativo, as características do ativo 

securitizado também podem influenciar o spread. Vink e Fabozzi (2009) encontraram 

evidências de que a natureza do crédito securitizado afeta o spread das emissões, sendo que 

recebíveis de cartão de crédito é o ativo que gera o menor spread. 

 

A diversificação da carteira cedida para os fundos securitizados também é identificada como 

fator que influencia o spread das emissões (CHILDS et al., 1996). A diversificação reduz a 

probabilidade do cotista junior ter de assumir possíveis perdas e reduz também a volatilidade 

do fluxo de caixa gerado pelos créditos que compõem o ativo securitizado. Dessa forma, os 

investidores seniores estão mais protegidos contra eventuais perdas e as emissões podem 

oferecer menores spreads.  

 

O volume das emissões é um indicativo do nível de liquidez obtida pelo emissor nessa 

transação. No processo de emissão de títulos de dívida (debêntures), espera-se que quanto 

maior o volume da emissão, mais informações sobre a empresa sejam repassadas para o 

investidor, reduzindo a assimetria de informações (SHENG; SAITO, 2005). Além disso, ele 

pode ser uma proxy da liquidez do mercado secundário desses títulos (GATTI et al., 2009). 

Essa variável não se mostrou significativa para determinação de spreads de ativos 

securitizados emitidos fora do mercado norte-americano (VINK; FABOZZI, 2009). Já para o 

mercado brasileiro, seu efeito sobre o spread foi negativo (ZACHELLO, 2010). 
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O prazo das emissões pode afetar o risco da taxa de juros decorrente do descasamento 

existente entre as taxas pré-fixadas dos ativos securitizados e a remuneração esperada do 

fundo atrelada a taxas que variam e pode ser agravado quanto maior for o prazo da emissão 

(SHENG; SAITO, 2005). Outro risco afetado pelo prazo é o de pré-pagamento, já que, quanto 

maior a duração do fundo, maior será a probabilidade de pré-pagamento.  

 

Além das variáveis relativas à estrutura do fundo, condições de mercado também podem 

afetar os spreads desses ativos. Para as emissões analisadas por Vink e Fabozzi (2009), a 

inclusão de dummies que indicam condições do mercado de títulos torna o modelo de 

determinação do spread mais aderente (incremento do R
2
 ajustado), indicando que as 

condições de mercado são relevantes no processo de definição de spread de novas emissões. 

 

A inadimplência está diretamente relacionada ao risco de crédito transferido para o investidor 

no processo de securitização. O aumento da inadimplência pode afetar a capacidade dos 

fundos de remunerarem o investidor com as taxas esperadas. Pinheiro e Savoia (2009) 

verificaram que alterações nessa variável não impactam de forma significativa a rentabilidade 

dos FIDCs e uma das explicações para isso são os altos spreads obtidos pelos ativos objetos 

da securitização.  

  

Na tabela 1 são resumidos os principais resultados obtidos pelos trabalhos empíricos sobre 

ativos securitizados. 
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Tabela 1: Securitização - Comparativo entre estudos 

Autores Título País Dados Principais Resultados 

Lockwood 

et al. 

(1996) 

Wealth effects of asset 

securitization 
EUA 

Estudo de Evento 

(294 emissões 

realizadas entre 1985 

e 1992) 

Os efeitos da securitização variam 

dependendo do tipo de empresa que 

o realiza. Efeitos benéficos para 

financeiras, indiferente para 

indústria automotiva e demais 

empresas industriais. Bancos com 

estrutura sólida obtêm ganhos com a 

securitização, enquanto bancos com 

estrutura frágil podem ter perdas. 

Ambrose 

et al. 

(2005) 

Does regulatory capital 

arbitrage, reputation or 

asymmetric information 

drive securitization? 

EUA 

Modelo Logit / 

Regressão Cross 

Section 

(1995 e 1997) 

Requerimento de capital e reputação 

são os fatores predominantes para 

securitização. Ativos de melhor 

qualidade são foco da securitização. 

Luxo 

(2007) 

O impacto da securitização 

de ativos nos indicadores 

financeiros e nos betas das 

empresas 

Brasil 

Regressões / 

Correlações de 

Pearson e Spearman / 

Análise estatística de 

Fuzzy (2000 - 2005) 

A securitização gera efeitos 

positivos nos indicadores financeiros 

das empresas emissoras e 

consequente melhora nos ratings das 

mesmas 

Keys et al. 

(2008) 

Did securitization lead to lax 

screening? Evidence from 

subprimes loans 

EUA 

Regressão 

Descontinuada 

(2001 - 2006) 

A securitização gera efeito adverso 

na concessão de crédito para clientes 

cujo score de crédito está próximo 

do ponto de corte. 

Catão et 

al. (2009) 

Securitização de Recebíveis 

no Setor Bancário Brasileiro: 

um estudo empírico 

Brasil 

Testes não-

paramétricos de 

Wilcoxon e 

correlação de Pearson  

(2001 - 2005) 

A securitização provoca alterações 

nos índices financeiros dos bancos 

(alavancagem, liquidez e qualidade 

da carteira), o sentido das variações 

não é conclusivo. Indicativo de que 

os bancos securitizam ativos de boa 

qualidade. 

Pinheiro e 

Savoia 

(2009) 

Securitização de Recebíveis 

– Análise dos Riscos 

Inerentes 

Brasil 
Simulação de Monte 

Carlo 

As simulações de Monte Carlo, 

variações na taxa de juros e no 

índice de inadimplência, indicam 

que os riscos para os investidores 

são baixos, justificando altos ratings 

para esse tipo de investimento. 

Vink e 

Fabozzi 

(2009) 

Non-US Asset Backed 

Securities: Spread 

determinants and over-

reliance on credit ratings 

Non – US 

(Eurobond 

Markets) 

Dados em Painel 

(Modelo de Efeitos 

Fixos)  

(1999 - 2006) 

Rating e condições de mercado são 

os fatores determinantes para 

definição dos spreads de emissões 

primárias de ativos securitizados 

Gatti et 

al.(2009) 

Project Finance 

Collateralized Debt 

Obligations: an empirical 

analysis on spread 

determinants  

Europa e 

EUA 

Regressão Cross-

Section  

(1998 - 2007) 

Rating é a variável mais relevante 

para determinação de spread de 

CDOs. O spread também é afetado 

positivamente pela maturidade do 

CDO (quanto mais longo, maior o 

spread) e negativamente pela 

liquidez esperada para o mercado 

secundário. 

Fonte: elaboração própria 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Base de dados 

 

 

A base de dados desse trabalho é composta por informações referentes à estrutura dos fundos, 

obtidas através da leitura dos prospectos de distribuição disponíveis nos sites da CVM e dos 

gestores dos fundos, além de indicadores de mercado obtidos nas bases de dados do Bacen e 

da BM&F.  

 

Buscaram-se os dados de emissões de FIDCs padronizados realizadas até dezembro de 2011, 

com condomínio fechado e com remuneração indicativa atrelada ao CDI. A base é composta 

por 101 emissões realizadas entre 2004 e 2011. 

 

As informações coletadas de cada emissão foram: volume de cotas seniores emitidas, prazo e 

condições para amortização, rating e agência avaliadora, remuneração esperada para as cotas 

seniores, razão de subordinação (cotas seniores / PL), data da emissão, se o fundo era mono 

ou multicedente, índices de concentração de cedentes e sacados, nome do cedente, se os 

recebíveis eram performados ou não, custodiante e administrador do fundo.  

 

Para cada emissão, calculou-se a duration com base nas condições de amortização descritas 

nos prospectos e padronizaram-se os spreads esperados para o formato “CDI +”. A amostra 

analisada é composta por 69 emissões com remuneração meta no formato “% CDI” e 32 no 

formato “CDI +”. A padronização dos spreads no formato “% CDI” foi feita com base nas 

cotações de DI para prazos equivalentes à duration de cada emissão, divulgadas pela BM&F 

na data de emissão do fundo. Para obter a remuneração esperada na base 252 dias, utilizou-se 

o racional abaixo:  

 

 

Em que: 

Taxa: retorno esperado da respectiva emissão na base 252 dias; 

DI: taxa de DI esperada para o prazo equivalente à duration da emissão na data de emissão; 



25 

 

Spread % CDI: objetivo de retorno divulgado nos prospectos. 

 

Para obter o spread esperado para cada emissão, utilizou-se a fórmula: 

 

 

Os ratings das emissões da amostra foram determinados por seis agências de risco. Em alguns 

casos, uma mesma emissão possuía classificação de duas agências. Para essas emissões, 

considerou-se a nota atribuída pela agência com maior número de avaliações na amostra. O 

gráfico 2 mostra a distribuição das emissões pelas agências de rating. 

 

 
 

Gráfico 2: Agências de Rating 

Fonte: elaboração própria 

 

Aos ratings das emissões foram atribuídas notas, conforme critério adotado por Mellone Jr. et 

al. (2002). 
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Tabela 2: Padronização de Ratings 

Moody's S&P Fitch 
Austin 

Rating 

SR 

Rating 

LF 

Rating 
Nota 

Aaa AAA AAA AAA AAA AAA 10.00  

Aa1 AA+ AA+ AA + AA +   9.50  

Aa2 AA AA AA AA AA 9.00  

Aa3 AA- AA- AA - AA -   8.50  

A1 A+ A+ A + A +   8.00  

A2 A A A A A 7.50  

A3 A- A- A - A -   7.00  

Baa1 BBB+ BBB+ BBB + BBB +   6.50  

Baa2 BBB BBB BBB BBB BBB 6.00  

Baa3 BBB- BBB- BBB - BBB -   5.50  

Ba1 BB+ BB+ BB + BB +   5.00  

Ba2 BB BB BB BB BB 4.50  

Ba3 BB- BB- BB - BB -   4.00  

B1 B+ B+ B + B +   3.50  

B2 B B B B   3.00  

B3 B- B- B - B -   2.50  

Caa1 CCC CCC CCC CCC   2.00  

Ca CC   CC CC   1.50  

C C   C C C 1.00  

/ D D   D   0.50  

Fonte: Mellone Jr. et al. (2002), elaboração própria. 

 

Coletou-se também indicadores relativos às condições de mercado na data das emissões. Para 

analisar o impacto de variações nos índices de inadimplência do setor financeiro, a série 

analisada será o indicador de inadimplência do Sistema Financeiro Nacional (SFN) 

disponibilizado pelo Banco Central. Espera-se que emissões ocorridas em períodos em que 

esse indicador é mais alto tenham de oferecer spread mais alto para o investidor. Considerou-

se o volume de emissões primárias de títulos como proxy das condições do mercado 

financeiro. Os títulos considerados foram: ações, debêntures e notas promissórias. Esses 

títulos foram escolhidos por serem fontes de financiamento alternativas para as empresas, 

assim como os FIDCs. Pretende-se avaliar se o volume de negócios no mercado financeiro, 

medido por essas emissões, tem impacto sobre o spread dos fundos. Utilizou-se o logaritmo 

do volume de emissões para teste dos modelos empíricos. 

 

Além das informações referentes à estrutura dos fundos e ao mercado, procurou-se analisar, 

também, se as características da empresa cedente são relevantes para determinação da 

remuneração desses fundos. O objetivo da emissão de FIDCs para o emissor é obter fontes 
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alternativas de captação, mais baratas que as disponíveis no mercado financeiro. Como no 

mercado brasileiro nem todas as empresas possuem fácil acesso ao crédito, tentou-se avaliar 

se alguma característica do cedente implica na obtenção de crédito mais barato. Utilizou-se 

como proxy para medir a restrição ao crédito das empresas o fato de ela ter capital aberto ou 

não; o setor da empresa cedente também foi analisado. A hipótese a ser testada, quando se 

analisa as empresas com capital aberto, é de que elas possuem menos restrição ao crédito e 

oferecem ao mercado maior transparência para as suas operações. Espera-se que essas 

empresas emitam FIDCs com spreads menores, já que possuem mais alternativas para 

obtenção de crédito no mercado de capitais. Das 101 emissões analisadas, 22%  foram 

realizados por empresas com capital aberto. Ao analisar o setor do cedente, procurou-se 

avaliar se algum setor é mais propenso a obter crédito mais barato através dessa linha de 

financiamento. 

 

 

3.2 Estatísticas descritivas 

 

 

  

Os dados quantitativos das emissões são resumidos na tabela 3. 

 

Tabela 3: Estatísticas Descritivas 

Variável Média Desvio-Padrão Min Max 

Volume Sênior (R$ MM)    199             369                    0,5          2.400  

Prazo (meses) 46 20                  12                       120  

Duration (meses) 34 14                     10           120  

Percentual Subordinadas 24,61% 16,55% 0,00% 90,00% 

Concentração Cedente 67,02% 42,48% 2,50% 100,00% 

Concentração Sacado 15,05% 28,49% 0,00% 100,00% 

Rating        8,96               0,98        6,00                   10,00  

Spread 1,66% 0,73% 0,50% 4,46% 

Inadimplência 3,50% 0,43% 2,80% 4,50% 

Ln (Emissões) 7,29 2,69 10,59 0,00 

Fonte: elaboração própria 

 

As emissões analisadas mostram grandes variações com relação ao volume emitido, prazo e 

duration, apresentando altos desvios-padrão para essas variáveis. O spread médio é de 1,66% 

ao ano com desvio de 0,73%. Não se observa grandes variações do rating para as emissões 
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analisadas, com média de 8,9, que corresponde ao rating AA. 79% das emissões são 

classificadas com rating AA- ou superior e não existem emissões com notas abaixo de BBB. 

 

O indicador de concentração por cedente indica que há grande concentração entre os cedentes. 

58% dos fundos são monocedentes. O percentual médio de cotas subordinadas é de 24,61%, 

mas é alta a dispersão desse indicador, havendo fundos com 0% de participação de cotas 

subordinadas e fundos com 90%. O prazo médio das emissões é de 46 meses e a duration é de 

34 meses. 

 

A maior parte das emissões analisadas (67%) ocorreram nos anos 2007, 2008 e 2010, 

conforme exposto na tabela 4. 

 

Tabela 4: Resumo das Emissões 

Ano  Quantidade Volume (R$) 

2004 2      100.000.000  

2005 5    1.281.250.000  

2006 14    2.347.000.000  

2007 19     2.495.906.065  

2008 27  4.597.950.000  

2009 10       790.000.000  

2010 16    6.352.900.000  

2011 8     2.104.000.000  

Total 101 20.069.006.065  

Fonte: elaboração própria 

 

A maior parte dos FIDCs analisados são de direitos creditórios constituídos por consignados e 

duplicatas, correspondendo a 56% das emissões. Os outros 44% dos fundos são constituídos 

por 13 tipos diferentes de recebíveis. 

 

Percebe-se grande concentração de custodiantes, sendo o Deutsche Bank e o Itaú responsáveis 

pela custódia de mais de 50% das emissões da amostra analisadas. 

 

Com relação ao administrador do fundo, percebe-se uma concentração menor. De qualquer 

forma, na amostra analisada, cinco administradores concentram 62% das emissões, e o 

restante das emissões é distribuído entre 14 instituições. 
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Das emissões analisadas 71% são compostas por cedentes do setor financeiro, por empresas 

industriais ou por pequenas e médias empresas.  

 

O gráfico 3 resume os dados descritos acima. 

 

Gráfico 3: Estatísticas Descritivas 
Fonte: elaboração própria 
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3.3 Modelos testados 

 

 

Para analisar os determinantes de spread de FIDCs, foram analisados dados referentes à 

estruturação do fundo e às condições de mercado no momento da emissão dos fundos. Como 

o rating é descrito na literatura como o principal fator na determinação de spread de ativos 

securitizados, primeiro avaliou-se quais variáveis são relevantes para a sua determinação 

(VINK, FABOZZI, 2009; GATTI et al, 2009). 

 

O primeiro exercício consiste em avaliar num modelo de regressão linear o impacto das 

características do fundo analisadas pela agências de risco sobre a nota estabelecida para cada 

emissão.  As variáveis dependentes incluídas nesse modelo são as características relacionadas 

aos reforços de crédito atribuídos ao fundo para reduzir os riscos de crédito que são analisados 

pelas agências. Conforme Baron (1996), o emissor do fundo pode adequar a estrutura do 

mesmo para poder obter melhores avaliações pelas agências. Portanto, nessa regressão, são 

incluídas apenas variáveis diretamente definidas pelo emissor e relacionadas ao risco de 

crédito. 

 

As variáveis incluídas no modelo de definição do rating são resumidas na tabela 5. 

 

Tabela 5: Variáveis Independentes - Rating 

Variáveis Justificativa para inclusão 
Sinal 

Esperado 
Referencial Teórico 

Percentual de 

Cotas 

Subordinadas 

Quanto maior a subordinação, menor a 

probabilidade dos cotistas seniores sofrerem perdas. 

Sob essa perspectiva, espera-se que o sinal seja 

positivo. No entanto, as agências de risco podem 

definir o nível mínimo de subordinação para 

obtenção de um rating meta (sinal negativo). 

Positivo / 

Negativo 

FABOZZI, KOTHARI (2007),  

CHILDS et al (1996),  

RIDDIOUGH (1997) 

% Sacado 
Quanto menor a concentração, mais diversificado é 

o fundo, menos arriscado, o rating deverá ser maior 
Negativo 

CHILDS et al (1996), 

RIDDIOUGH (1997) 

% Cedente 
Avaliar se a diversificação de cedentes é percebida 

de forma positiva na avaliação do rating do fundo 
Negativo - 

Performado 
Se performado, maior a previsibilidade do fluxo de 

caixa do fundo 
Positivo - 

Dummies 

tipo de 

crédito 

Avaliar se algum tipo de crédito possui risco de 

credito maior (sinal negativo) ou não (sinal 

positivo) 

Positivo / 

Negativo 
VINK, FABOZZI (2009) 

Fonte: elaboração própria 
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O spread das emissões será avaliado considerando-se o rating da emissão, as variáveis 

relacionadas à estrutura do fundo que não afetam o risco de crédito, como volume e prazo, e 

as variáveis que indicam as condições de mercado e do cedente no momento da emissão. A 

tabela 6 resume essas variáveis. 

 

Tabela 6: Variáveis Independentes - Spread 

Variáveis Justificativa para inclusão 
Sinal 

Esperado 
Referencial Teórico 

Rating 
Quanto maior a nota, menor é o risco de crédito 

assumido pelo cotista sênior, menor deve ser spread 
Negativo 

VINK, FABOZZI 

(2009) 

GATTI et al. (2009) 

Volume 

Avaliar se o efeito positivo da maior transparência sobre 

a operação, quanto maior o volume da transação, 

observado no mercado de títulos de renda fixa, ocorre 

para também para FIDCs. O volume também pode ser 

um fator que favorece o mercado secundários do ativo 

Negativo 

ZACHELLO (2010), 

SHENG, SAITO (2005) 

GATTI et al. (2009) 

Dummies tipo 

de crédito 

Avaliar se existem evidências para diferenciação do 

spread em função do tipo de crédito do fundo. Créditos 

mais arriscados devem ter relação positiva com o spread 

e créditos percebidos como menos arriscados, efeito 

negativo 

Negativo / 

Positivo 

VINK, FABOZZI 

(2009) 

Dummies para 

prestadores de 

serviço do 

FIDC 

Avaliar se os custodiantes e administradores com maior 

número de emissões exercem algum efeito sofre o 

spread do fundo 

Negativo / 

Positivo  
KENDAL (1996) 

Volume de 

emissões 

primárias 

Variável escolhida para avaliar as condições de 

mercado. Em condiões favoráveis, o spread tende a ser 

mais baixo 

Negativo 
VINK, FABOZZI 

(2009) 

Prazo / 

Duration 

Quanto maior o prazo da emissão, mais exposto o 

investidor estará aos riscos de pré-pagamento e 

descasamento de taxas de juros 

Positivo 
PINHEIRO (2008) 

GATTI et al. (2009) 

Capital Aberto 

/ Setor do 

Cedente 

Proxies para restrição ao crédito do emissor Negativo - 

Inadimplência 

Apesar da estrutura do fundo visar à redução do risco de 

crédito para o cotista sênior, pretende-se avaliar se o 

spread do fundo é influenciado pela inadimplência 

observada no mercado no momento da emissão 

Positivo - 

Fonte: elaboração própria 

 

Por fim, pretende-se avaliar se as variáveis relevantes para determinação do rating também 

são consideradas para definição do spread. Para isso, um modelo de mínimos quadrados em 

dois estágios (MQ2S) também será estimado para avaliar se o rating é uma variável endógena 

na determinação do spread. Nesse modelo, serão consideradas como variáveis instrumentais 

as variáveis significativas na determinação do rating e as demais variáveis explicativas 

obtidas na avaliação do spread. O investidor pode avaliar os fatores considerados na avaliação 

de risco da emissão, considerando que esses fatores são relevantes para decisão pelo 
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investimento. Caso esse comportamento seja verdadeiro, o modelo de MQO estará excluindo 

variáveis exógenas importantes para a determinação do spread e os coeficientes estimados 

serão inconsistentes e viesados, já que o efeito dessas variáveis estará refletido no termo de 

erro do modelo (WOOLDRIDGE, 2006).  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Rating 

 

 

A regressão para determinação do rating foi rodada no E-views, utilizando-se a metodologia 

de mínimos quadrados ordinários (MQO). Estimou-se primeiro a regressão com todas as 

variáveis descritas na tabela 5: 

 

 

 

Os resultados dessa regressão indicam que apenas o percentual de cotas subordinadas e a 

concentração de cedentes são estatisticamente significativos, a 5%. As demais variáveis 

possuem p-valor muito elevado, não sendo significativas para explicação da nota atribuída 

pelas agências de risco para as emissões analisadas. O alto p-valor da concentração de sacados 

indica que a hipótese de que a maior diversificação reduz o risco da emissão não é refletida no 

rating da base analisada. A concentração de cedentes tem maior significância, indicando que 

esse fator tem maior relevância que a diversificação de sacados e que a concentração de 

crédito cedido por poucos cedentes tem reflexo positivo sobre o rating das emissões. Esse 

resultado deve ser analisado com ressalvas, já que, na amostra analisada, aproximadamente 

60% das emissões são de fundos monocedentes. 

 

Utilizou-se o teste de Wald para verificar a significância conjunta das variáveis que 

apresentaram alto p-valor (sacado, d_consignado, d_duplicatas). Esse teste indica que não é 

possível rejeitar a hipótese de que essas variáveis são iguais a zero. Optou-se pela exclusão 

das variáveis testadas pelo teste de Wald. A nova regressão tem a forma: 

 

 

Os resultados das duas regressões são apresentados na tabela 7. 
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Tabela 7: Resultados Regressões Rating 

   Modelo 1   Modelo 2  

   Coeficiente 

(Estatística t)  

 Coeficiente 

(Estatística t)    

C                      8,27150  

                     

8,01677  

  (16,56)*** (20,84)*** 

PER_SUBOR -1,65776  -1,52533  

  (-2,50)** (-2,39)** 

SACADO 0,21205  - 

  (0,46) - 

CEDENTE 1,11581  1,13458  

  (3,63)*** (5,02)*** 

D_PERF 0,28537  0,67240  

  (0,88) (2,25)** 

D_CONSIGNADO 0,33713  - 

  (1,66) - 

D_DUPLICATAS 0,15736  - 

  (0,55) - 

      

R2                      0,45762  

                     

0,41231  

R2 ajustado                  0,41933                  0,39335  

F                11,95254                21,74874  

p-valor (estatística F)                                -    - 

Wald (Q-quadrado)                      2,74489  - 

p-valor (Wald)                      0,43265  - 

Todas as regressões foram estimadas utilizando-se correção de White.  

 ***, **, * indicam coeficientes significativos a 1%, 5% e 10% , 

respectivamente. 

Teste de Wald do Modelo 1  testa a significância conjunta das variáveis: 

SACADO, D_CONSIGNADO, D_DUPLICATAS 

Fonte: elaboração própria, dados analisados no E-Views. 

 

O sinal negativo do percentual de subordinação indica que as agências definem o nível 

mínimo de reforços para obtenção de determinada classificação. “A metodologia Standard & 

Poor’s analisa o risco de inadimplência das transações de FIDC e determina o reforço de 

qualidade de crédito necessário para proteger os investidores em cada cenário de rating” 

(STANDARD & POOR’S, p. 3, 2009). Assim, pode-se esperar que emissões com 

características de maior risco apresentem maior nível de subordinação para garantirem a 

obtenção do rating desejável. “In structure finance transactions, in fact, an issue is structured 

in order to obtain a given credit rating.” (GATTI et al.; 2009). O sinal positivo para cedente 

indica que emissões com créditos cedidos por menos cedentes tendem a ter um rating melhor 

que os demais.  
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Os resultados da segunda regressão são tão  aderentes quantos os obtidos na primeira. O R
2
 

ajustado não sofre muita alteração com a exclusão das variáveis (39,3% contra 41,9%). As 

conclusões são que o percentual de subordinação, a concentração de cedentes e o fato dos 

créditos serem performados são relevantes para determinação do rating. 

 

 

4.2 Spread 

 

 

 

Utilizou-se o mesmo método considerado nas regressões do rating (MQO). Para essa 

regressão, são necessários alguns esclarecimentos com relação às variáveis consideradas para 

avaliar a qualidade dos prestadores de serviço do fundo: 

 

 Dummy para custodiante: atribuiu-se às emissões custodiadas por Itaú ou Deutsche 

Bank o valor de 1, e para as demais considerou-se 0. 

 Dummy para administradores: assume o valor unitário, caso BEM DTVM, Intrag 

DTVM, Oliveira Trust ou Petra Personal Trader sejam administradores. 

 

O primeiro modelo testado inclui todas as variáveis descritas na tabela 6: 

 

 

 

Os resultados desse modelo indicam que as variáveis relativas ao tipo de recebível 

(consignado e duplicatas) e ao custodiante do fundo não são significativas e que as variáveis 

relativas a maturidade do fundo (prazo e duration), apesar de significativas, apresentam sinais 

opostos. Utilizou-se o teste de Wald para avaliar duas hipóteses com relação às variáveis de 

maturidade do fundo: (1) de que elas teriam coeficientes iguais e (2) de que o coeficientes 

delas são nulos. Nos dois casos foi possível rejeitar a hipótese nula. Testou-se o efeito dessas 

variáveis isoladamente, mas elas não foram significativas. Optou-se, então, pela exclusão das 

mesmas. Os resultados desses testes são apresentados no apêndice. 

 



36 

 

O segundo modelo testado para determinação do spread foi: 

 

 

 

Nesse modelo, as variáveis d_consignado, d_duplicatas, e d_custodia continuam apresentando 

pouca significância. O teste de Wald para essas variáveis indica que não é possível rejeitar a 

hipótese nula de que essas variáveis são conjuntamente não significativas para explicação do 

spread. O modelo final para explicação do spread exclui essas variáveis.  

 

 

 

Os resultados das três regressões são resumidos na tabela 8. 
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Tabela 8: Resultados Regressões Spread 

Tabela  8: Resultados Regressões Spread 

   Modelo 1   Modelo 2   Modelo 3  

   Coeficiente 

(Estatística t)  

 Coeficiente 

(Estatística t)  

 Coeficiente 

(Estatística t)    

C 0,03596 0,03200 0,02813 

  (3,62)*** (3,01)** (3,22)*** 

RATING -0,00205 -0,00206 -0,00159 

  (-2,56)*** (-2,63)*** (-2,54)*** 

VSENIOR -3,36E-06 -2,26E-06 -2,34E-06 

  (-2,38)** (-1,83)* (-2,11)** 

D_CONSIGNADO 0,00147 0,00167 - 

  (0,88) (1,02) - 

D_DUPLICATAS 0,00043 -0,00067 - 

  (0,23) (-0,32) - 

D_CUSTODIA 0,00120 0,00103 - 

  (0,83) (0,67) - 

D_ADM -0,00485 -0,00453 -0,00416 

  (-3,39)*** (-3,19)*** (-3,13)*** 

LN(EMISSOES) -0,00070 -0,00065 -0,00057 

  (-2,23)** (-1,93)* (-1,76)* 

PRAZO 0,00019 - - 

  (2,42)** - - 

DURATION -0,00028 - - 

  (-3,30)*** - - 

D_KABERTO -0,00347  -0,00227  -0,00177  

  (-1,91)* (-1,38) (-1,38) 

PER_INADIMP 0,21982  0,29780  0,28354  

  (1,54) (2,07)** (2,03)** 

      

 R2   0,32861 0,26079   0,24519 

R2 ajustado        0,24563  0,18768     0,19701  

F 3,96015  3,56721  5,08900  

p-valor (estatística F) 0,00011  0,00078  0,00015  

Wald -  2,58357  - 

p-valor (Wald) - 0,46038  - 

Todas as regressões foram estimadas utilizando-se correção de White.  

***, **, * indicam coeficientes significativos a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Teste de Wald do Modelo 2 testa a significância conjunta das variáveis: 

D_CONSIGNADO, D_DUPLICATAS, D_CUSTODIA 

Fonte: elaboração própria, dados analisados no E-Views 

 

De acordo com os resultados da última regressão, pode-se concluir que o spread é 

determinado pelo rating, volume da emissão, administrador do fundo, volume de emissões 

primárias e pelo nível de inadimplência do SFN.  
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O sinal negativo do rating indica que fundos com boa classificação de risco podem ser 

ofertados com spread mais baixos, confirmando os resultados encontrados por Fabozzi e Vink 

(2009) e Gatti et al. (2009).  

 

O sinal negativo e a alta significância da dummy que identifica o administrador do fundo 

indicam que a qualidade do administrador é tão relevante quanto a classificação de risco 

atribuída às emissões. As emissões cujo administrador do fundo era BEM DTVM, Intrag 

DTVM, Oliveira Trust ou Petra Personal Trader apresentam menores spreads, indicando que 

a escolha do administrador do fundo pode ser um diferencial para obtenção de fontes de 

captação mais baratas. 

 

O volume de cotas seniores emitidas possui o sinal esperado (negativo), mas seu coeficiente é 

muito baixo, indicando que essa variável não é tão relevante quanto às demais para definição 

do spread da emissão.  

 

A significância do volume de emissões primárias indica que as condições de mercado são 

relevantes para a determinação do spread dos fundos, assim como foi observado por Fabozzi 

e Vink (2009) e Gatti et al. (2009) em outros países. O sinal negativo dessa variável indica 

que, em momentos em que o mercado está aquecido, com maior volume de emissões, os 

emissores conseguem obter condições mais favoráveis para a obtenção de crédito através da 

securitização de ativos. 

 

O sinal positivo do percentual de inadimplência do SFN indica que o spread dos fundos é 

influenciado pelo nível de inadimplência do mercado como um todo. Mesmo sendo 

constituído por uma parcela dos ativos segregada exclusivamente para a formação do fundo e 

que, teoricamente, é menos arriscada, os spreads não são imunes às oscilações que podem 

ocorrer no mercado de crédito em geral.  Esse resultado não implica que o retorno dos fundos 

é afetado por oscilações da inadimplência - hipótese testada e rejeitada por Pinheiro (2008) -, 

indica apenas que, em momentos de alta da inadimplência, o emissor deve elevar o spread 

indicativo para manter a atratividade do investimento. 

 

A variável utilizada para avaliar o impacto da restrição de crédito das empresas cedentes 

sobre o spread dos fundos (D_KABERTO) apresentou o sinal esperado, indicando que 

empresas com capital aberto tendem a emitir FIDCs de menor spread. Esse comportamento 
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pode ser decorrente tanto do fato dessas empresas serem mais transparentes na divulgação de 

informações, quanto do fato de possuírem fontes alternativas de captação. Essa variável, no 

entanto, possui baixa significância (p-valor de 17%), não sendo conclusiva para o estudo.  

 

Utilizaram-se dummies para cedentes de setores com maior volume de emissões (financeiro, 

industrial e médias e pequenas empresas) para avaliar se essa característica é mais 

significativa para determinação do spread. Os resultados dessa simulação são resumidos na 

tabela 9. Comparando-se com o modelo que considera a dummy que identifica cedentes com 

capital aberto, obteve-se menor aderência do modelo, além das novas variáveis serem menos 

significativas que D_KABERTO. Conclui-se que, para a amostra analisada, o fato de ter 

capital aberto é mais significativo que o setor da empresa cedente. 
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Tabela 9: Regressões Teste Cedente 

   Modelo 3   Modelo 4  

   Coeficiente 

(Estatística t)  

 Coeficiente 

(Estatística t)    

C 0,02813 0,03163 

 

(3,22)*** (2,71)*** 

RATING -0,00159 -0,00184 

 

(-2,54)*** (-2,01)** 

VSENIOR 0,00000 0,00000 

 

(-2,11)** (-3,00)*** 

D_ADM -0,00416 -0,00381 

 

(-3,13)*** (-2,69)*** 

LN(EMISSOES) -0,00057 -0,00053 

 

(-1,76)* (-1,58) 

D_KABERTO -0,00177 - 

 

(-1,38) - 

PER_INADIMP 0,28354 0,26068 

 

(2,03)** (1,69)* 

D_CED_FIN - -0,00133 

 

- (-0,65) 

D_CED_INDUSTRIA - -0,00048 

  - (-0,18) 

D_CED_MPE - -0,00266 

  - (-1,07) 

      

R2  0,24519 0,24779  

R2 ajustado 0,19701  0,18238  

F 5,08900  3,78825  

p-valor (estatística F) 0,00015  0,00070  

Wald (Q-quadrado) - 1,34391  

p-valor (Wald) - 0,71873  

Todas as regressões foram estimadas utilizando-se correção de 

White.  

 ***, **, * indicam coeficientes significativos a 1%, 5% e 10% 

,respectivamente. 

Teste de Wald do Modelo 1  testa a significância conjunta das 

variáveis: D_CED_FIN, D_CED_INDUSTRIA, D_CED_MPE 

Fonte: elaboração própria, dados analisados no E-Views. 

 

Algumas variáveis significantes em outros trabalhos (VINK; FABOZZI; 2009; GATTI et al.; 

2009) não apresentaram resultados conclusivos para a amostra analisada. Destacam-se a 

maturidade do fundo e o tipo de ativo cedido. A maturidade, medida tanto pelo prazo quanto 

pela duration, foi inconclusiva nesse estudo, enquanto Gatti et al. (2009) encontraram 

evidências de que ativos com prazo mais longo oferecem maiores spreads para os 

investidores. A característica do recebível cedido para o fundo também não se mostrou 

relevante, ao contrário do resultado obtido por Vink e Fabozzi (2009), que indicava que 

apenas um tipo de recebível (cartão de crédito) originava emissões com spreads mais baixos. 

 



41 

 

 

4.3 Avaliação de endogeneidade do Rating 

 

 

 

Para avaliar se a determinação do spread considera diretamente as variáveis analisadas para 

definição do rating, testou-se, através da estimação de um modelo de mínimos quadrados em 

dois estágios, a endogeneidade do rating. 

 

Considerou-se como modelo estrutural o modelo 3 para determinação do spread. A variável 

endógena desse modelo é o rating e as variáveis instrumentais são as demais variáveis 

independentes do modelo 3 (volume de cotas sênior, administrador do fundo, volume de 

emissões primárias, dummy para cedente com capital aberto e percentual de inadimplência) e 

as variáveis explicativas obtidas no modelo 2 de determinação do rating (percentual de cotas 

subordinadas, concentração de cedente e dummy para crédito performado). 

 

Os resultados desse teste são apresentados na tabela 10 e comparados com as estimativas 

obtidas através do modelo de MQO. 
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Tabela 10: Comparação MQO vs MQ2E 

   MQO (Modelo 3)   MQ2E  

   Coeficiente 

(Estatística t)  

 Coeficiente 

(Estatística t)    

C 0,02813  0,026909 

 

(3,22)*** (2,32)** 

RATING -0,00159  -0,001547 

 

(-2,54)*** (-1,51) 

VSENIOR -2,34E-06 -2,19E-06 

 

(-2,11)** (-1,25) 

D_ADM -0,00416  -0,005063 

 

(-3,13)*** (-3,97)*** 

LN(EMISSOES) -0,00057  -0,000263 

 

(-1,76)* (-1,09) 

D_KABERTO -0,00177  -0,000681 

 

(-1,38) (-0,40) 

PER_INADIMP 0,28354  0,245707 

  (2,03)** (1,64)* 

    

 R2 0,24519 0,260925 

R2 ajustado 0,19701  0,211653 

F 5,08900  4,82143  

p-valor (estatística F) 0,00015  0,000261 

Diferença Estatística J 

 

0,006505 

p-valor (dif. est. J) 

 

0,935700 

Todas as regressões foram estimadas utilizando correção de White.  

***, **, * indicam coeficientes significativos a 1%, 5% e 10% 

respectivamente. 

Fonte: elaboração própria, dados analisados no E-Views. 

 

Os coeficientes estimados para os dois modelos não diferem de maneira significativa, com 

exceção da variável que indica cedente com capital aberto. Para avaliar a endogeneidade do 

rating, aplicou-se o teste de endogeinedade disponível no E-views 7 (teste de Hausman). A 

hipótese nula desse teste é de que a variável testada é exógena. Obteve-se p-valor alto (0,93), 

não sendo possível rejeitar a hipótese nula. Dessa forma, pode-se concluir que o rating não é 

uma variável endógena no processo de determinação do spread dos FIDCs e que o modelo de 

MQO é mais adequado para avaliar os determinantes do spread. 

 

 

4.4 Avaliação de variáveis macroeconômicas 
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Nesta seção, serão analisadas a relevância de variáveis macroeconômicas sobre o modelo 

proposto para determinação do spread dos FIDCs. Para isso, serão analisados  os efeitos dos 

fatores macreconômicos que se mostraram significativos no estudo de Junqueira (2012) para 

avaliação de determinantes macroeconômicos de FIDCs emitidos entre 2007 e 2012. Espera-

se que, com a inclusão desses dados, o modelo indique um direcional mais claro do 

comportamento esperado para esse tipo de fundo em função de oscilações no ambiente 

macroeconômico. 

 

Três variáveis macroeconômicas se mostraram estatisticamene significativas para explicar 

spread nominal oferecido pelos FIDCs, são elas: CDI over, expectativa de inflação e Ibovespa 

(JUNQUEIRA, 2012). Os resultados obtidos pelo autor confirmam a hipótese de que quando 

o CDI over se eleva, há maior demanda por papéis de renda fixa, reduzindo o spread dos 

FIDCs. O coeficiente estimado para expectativa de inflação indica que sua elavação implica 

aumento dos spreads nominais para manter o retorno real esperado para esse investimento. 

Esse estudo também indica uma relação negativa entre spread e nível de preço das ações que 

compõem o Ibovespa. 

  

Dado que o spread calculado neste trabalho já capta de alguma forma os efeitos da 

expectativa de inflação, já que é obtido a partir da curva Pré da BMF, serão analisados os 

impactos do CDI e do volume Ibovespa sobre o spread das emissões primárias. Espera-se que 

o CDI tenha efeito negativo sobre os spreads, indicando a elevação da demanda por 

invetimentos de renda fixa, utilizou-se a série de CDI anualizada para base de 252 dias 

disponibiliza pelo Bacen. Já para o nível do Ibovespa, espera-se relação negativa, caso se 

confirme a hipótese de que em condições econômicas favoráveis, haja redução da 

rentabilidade esperada dessas emissões.  

 

Os resultados confirmam que o nível do CDI é relevante para a determinação dos spreads de 

FIDCs e que essa variável tem o comporatamento esperado, impacto negativo sobre a 

rentabilidade dos fundos. O nível do Ibovespa, por sua vez, apresentou sinal contrário ao 

esperado e não foi estatisticamente significativo para a amostra considerada neste trabalho, 

sendo excluído da regressão final.  

 

A nova regressão confirma que o ambiente macroeconômico é relevante para determinação 

dos spreads. Além disso, garante melhor grau de ajuste para a regressão (R
2
 ajustado de 25% 
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contra 19,7% do modelo anterior). O principal vantagem dessa nova regressão é considerar o 

efeito de uma variável que pode ser facilmente acompanhada pelo investidor. 

 

Tabela 11: Impacto de variáveis macroeconômicas 

   Modelo 5   Modelo 6  

   Coeficiente 

(Estatística t)  

 Coeficiente 

(Estatística t)    

C 0,01170  0,03783  

 

(0,43) (4,20)*** 

RATING -0,00149  -0,00152  

 

(-2,39)** (-2,41)** 

VSENIOR -3,08E-06 -3,11E-06 

 

(-2,69)*** (-2,79)*** 

D_ADM -0,00309  -0,00304  

 

(-2,23)** (-2,20)** 

LN(EMISSOES) -0,00049  -0,00048  

 

(-1,56) (-1,56) 

D_KABERTO -0,00181  -0,00198  

  (-1,30) (-,.47) 

PER_INADIMP 0,24373  0,21297  

  (1,92)* (,.72)* 

CDI -0,05623  -0,07190  

  (-1,84)* (-2,63)*** 

LN(IBOV) 0,00210  - 

  (,.00) - 

      

R2 0,30649  0,30322  

R2 ajustado 0,24618  0,25078  

F 5,08222  5,78162  

p-valor (estatística F) 0,00003  0,00001  

Todas as regressões foram estimadas utilizando correção de White.  

***, **, * indicam coeficientes significativos a 1%, 5% e 10% 

respectivamente. 

Fonte: elaboração própria, dados analisados no E-Views 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nesse trabalho, foram analisados os fatores que influenciam tanto os ratings de emissões de 

FIDCs quanto os spreads desses fundos. Esses fundos são o principal instrumento de 

securitização utilizado no mercado brasileiro e, apesar de estarem em estágio inicial de 

desenvolvimento, se comparados com os países desenvolvidos, representam uma opção de 

captação alternativa que pode ser mais explorada. O trabalho focou na análise de condições 

que podem ser analisadas tanto pelo investidor quanto pelo emissor para avaliar a viabilidade 

desse instrumento financeiro. 

 

O estudo das variáveis que afetam o rating das emissões indica três variáveis relevantes: nível 

de subordinação, concentração de cedentes e performance dos créditos. Há evidências de que 

estruturas mais arriscadas (menores notas de rating) exigem maior nível de subordinação, 

indicando que os fundos se preocupam em definir sua estrutura para atingir uma meta de 

avaliação. Isso explica as boas avaliações observadas nas emissões analisadas, já que os 

emissores preferem assumir mais risco para viabilizar a captação através desse ativo. A 

diversificação entre os cedentes, contudo, não é percebida como fator que melhore a 

percepção de risco das agências. Pelo contrário, as emissões com maior concentração entre os 

cedentes tendem a ter melhores avaliações. Essa observação pode ser um reflexo da pouca 

maturidade desse tipo de instrumento financeiro no Brasil, já que há indicativos de que a 

qualidade do fundo está muito associada a credibilidade do cedente. Além disso, confirmou-se 

que fundos constituídos por ativos performados são avaliados como de menor risco. 

 

Os spreads de FIDCs são determinados pela rating das emissões e não há evidências de que 

os fatores analisados para avaliação das agências de rating sejam diretamente considerados 

para determinação dos spreads. Fatores relacionados às condições de mercado, medidos nesse 

estudo pelo nível de inadimplência e pelo volume de emissões primárias de títulos, também 

são relevantes para determinação do spread. Em condições favoráveis de mercado, seja pelo 

baixo índice de inadimplência ou pelo crescimento das emissões, as emissões tendem a ter 

spreads mais baixos, indicando que esse tipo de investimento também está correlacionado às 

demais condições de mercado. O nível do CDI no momento da emissão também se mostrou 

um bom balizador para determinação da rentabilidade desses fundos, indicando que a 

elevação dessa taxa implica redução do spread meta desses fundos. 
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A relação entre o nível de restrição ao crédito das empresas cedentes e o custo das captações 

realizadas através de FIDCs não é conclusiva, dado que as estimações não apresentam alta 

significância. Mas o sinal negativo da variável D_KABERTO indica que empresas com maior 

transparência e outras fontes de captação no mercado de capitais tendem a emitir fundos com 

remuneração mais baixa que as demais. Não foram encontradas evidências de que a natureza 

do ativo cedido ou a maturidade das emissões sejam relevantes para a determinação dos 

fundos.  

 

Os resultados desse estudo indicam que os spreads de FIDCs são afetados por condições de 

mercado. Assim, mesmo se tratando de uma fonte alternativa de captação, ele não está isento 

das oscilações de mercado que também afetam as demais fontes de captação das empresas. A 

estrutura do fundo (concentração de cedentes, subordinação e ativos performados) é relevante 

para determinação do rating, constituindo garantias importantes para obtenção de boa 

classificação, mas não são determinantes diretos da remuneração desses fundos.  
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APÊNDICE A 

 

Testes utilizados para avaliar a significância das variáveis relacionadas à maturidade da 

emissão (prazo e duration): 

 
Tabela 12: Teste de Wald (Duration, Prazo) 

Hipótese Nula: Coef. Prazo = Coef. Duration 

F 8,888257 p-valor 0,003701 

Qui-quadrado 8,888257 p-valor 0,00287 

Hipótese Nula: Coef, Prazo = 0 | Coef, Duration= 0 

F 5,835691 p-valor 0,004155 

Qui-quadrado 11,67138 p-valor 0,002921 

Fonte: elaboração própria, dados analisados no E-Views 
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Tabela 13: Resultados Regressões Spread (Prazo / Duration) 

   Prazo   Duration  

   Coeficiente 

(Estatística t)  

 Coeficiente 

(Estatística t)    

C 0,03113 0,03862 

  (3,10)*** (4,04)*** 

RATING -0,00203 -0,00227 

  (-2,63)*** (-3,18)*** 

VSENIOR -2,39E-06 -1,72E-06 

  (-1,59) (-1,16) 

D_CONSIGNADO 0,00167 0,00163 

  (1,01) (1,01) 

D_DUPLICATAS -0,00060 -0,00080 

  (-0,30) (-0,40) 

D_CUSTODIA 0,00101 0,00119 

  (0,67) (0,80) 

D_ADM -0,00450 -0,00480 

  (-3,08)*** (-3,30)*** 

LN(EMISSOES) -0,00065 -0,00067 

  (-1,96)** (-1,96)** 

PRAZO 0,00001 - 

  (0,16) - 

DURATION - -0,00007 

  - (-1,44) 

D_KABERTO -0,00231  -0,00236  

  (-1,31) (-1,46) 

PER_INADIMP 0,30459  0,23477  

  (2,11)** (1,66)* 

      

R2 0,32861 0,26079  

R2 ajustado 0,24563  0,18768  

F 3,96015  3,56721  

p-valor (estatística F) 0,00011  0,00078  

Todas as regressões foram estimadas utilizando correção de White.  

***, **, * indicam coeficientes significativos a 1%, 5% e 10% 

respectivamente. 

Fonte: elaboração própria, dados analisados no E-Views 
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Tabela 143: Emissões 

           (continua) 

 

Emissões  
Data 

emissão   
Emissões  

Data 

emissão 

FIDC BGN Premium I Consignado 1ª Sr 27/07/2004 

 
FIDC Multisetorial Radice LP 1ª Sr. 30/05/2008 

FIDC BGN Premium I Consignado 2ª Sr 30/11/2004 

 
FIDC Multisetorila Daniele LP 1ª Sr. 18/06/2008 

FIDC BGN Premium I Consignado 3ª Sr 23/03/2005 

 
FIDC Intermedium Cred. Consignados 2ª Sr. 01/07/2008 

FIDC INSS I 20/07/2005 

 
FIDC Paulista - Veiculos II 03/07/2008 

FIDC CESP II 05/10/2005 

 
FIDC Multisetorial SM LP 1ª Sr. 08/07/2008 

FIDC INSS II 18/11/2005 

 
BANCOOB FIDC Financeiros 2ª Sr. 16/07/2008 

FIDC BGN - Life - Crédito Consignado 2ª Sr 27/12/2005 

 
RURAL FIDC - Empréstimos Consigandos 2ª Sr. 28/07/2008 

IBI Trust FIDC 12/01/2006 

 
FIDC Mercantil do Brasil Financeira Veiculos I 1ª Sr. 31/07/2008 

LECCA FIDC 10/02/2006 

 
FIDC Multisetorial Radice LP 1ª Sr. 12/08/2008 

FIDC Da Indústria Exodus I 2ª Dist. 10/05/2006 

 
Daycoval Veiculos FIDC 1ª Sr. 14/08/2008 

FIDC Da Indústria Exodus I 2ª Dist. 10/05/2006 

 
FIDC BIC Banco Saúde Garantida  22/08/2008 

FIDC Multisetorial Empresarial LP 1ª Sr 22/05/2006 

 
FIDC Mercantis Athos Farma 1ª Sr. 11/09/2008 

Grupo Brasil FIDC Segmento Industrial 1ª Sr 30/05/2006 

 
BMC FIDC Cred. Consigandos INSS 1ª Sr. 12/09/2008 

Daycoval FIDC 01/06/2006 

 
FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial 1ª Sr. 16/09/2008 

FIDC Bcsul Verax Créd. Consigando II 2ª Sr 06/06/2006 

 
Maxcred II Cred Consigando - FIDC 1ª Sr. 03/10/2008 

FIDC CEMIG 09/06/2006 

 
FIDC CREDITMIX 1ª Sr. 20/10/2008 

FIDC Bcsul Verax Créd. Consigando II 3ª Sr 22/06/2006 

 
FIDC Multisetoral Lego LP 2ª Sr. 02/02/2009 

FIDC CESP III 30/08/2006 

 
FIDC Omni Veículos IV 03/03/2009 

FIDC da Indústria Exodus I 5ª Dist. 19/10/2006 

 
FIDC Multisetorial Silverado Maximum 2ª Sr. 19/03/2009 

Rural FIDC - Emp. Consigandos 1ª Sr. 08/11/2006 

 
FIDC Da Indústria Exodus I 10ª Sr. 15/05/2009 

FIDC BGN Premium I Consignado 4ª Sr. 07/12/2006 

 
Cobra FIDC Comerciais II 09/06/2009 

FIDC Multisetorial Esher LP 1ª Sr. 16/04/2007 

 
FIDC Multisetorial Silverado Maximum 3ª Sr. 03/09/2009 

FIDC JCP-Sul não Padronizado 1ª Sr. 23/04/2007 

 
FIDC GMAC 1ª Sr. 16/10/2009 

FIDC Sabemi 24/05/2007 

 
FIDC da Indústria Exodus III - BRZ 2ª Sr. 04/12/2009 

FIDC Multisetorial Hope LP 1ª Sr. 25/05/2007 

 
BI Invest FIDC Fornecedores Petrobras 1ª Sr. 18/12/2009 

FIDC EMAE - Energia  28/05/2007 

 
FCM FIDC 28/12/2009 

FIDC CESP IV 18/06/2007 

 
FIDC Consignados Portfolio II 1ª Sr. 15/01/2010 

FIDC Intermedium Cred. Consignados 05/07/2007 

 
BV Financeira FIDC III 26/01/2010 

RED - FIDC Multisetorial LP 1ª Sr. 13/07/2007 

 
Crédito Corporativo Brasil FIDC 28/01/2010 

FIDC Multisetorial Empresarial LP 2ª Sr. 03/08/2007 

 
FIDC da Indústria Exodus I 11ª Sr. 17/03/2010 

FIDC Panamericano Veiculos I 29/08/2007 

 
FIDC da Indústria Exodus I 12ª Sr. 17/03/2010 

FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial 1ª Sr. 10/10/2007 

 
IDEIASNET FIDC  31/03/2010 

FIDC Trademax Petroquimico 10/10/2007 

 
Primor FIDC Multisetorial 2ª Sr. 19/04/2010 

FIDC Omni Veículos - V 1ª Sr. 18/10/2007 

 
FIDC - BIC Banco Cerd. Consignado 15/06/2010 

FIDC Multisetorial Valecred LP 1ª Sr. 05/11/2007 

 
Comanche FIDC 25/06/2010 

BMG FIDC - Cred. Consignados VI 26/11/2007 

 
Chemical V - FIDC  30/06/2010 

CELESC I - FIDC Mercantis 27/11/2007 

 
FIDC Multisetorial BVA Master II 19/07/2010 

FIDC Energisa 04/12/2007 

 
BV Financeira FIDC IV 04/10/2010 

FIDC Multisetorial Odyssey Creditorio LP 1ª Sr. 21/12/2007 

 
FIDC CAESB 24/10/2010 

FIDC Multisetorial Prospecta LP 1ª Sr. 21/12/2007 

 
BMG FIDC - Cred Consigandos VIII 3ª Sr. 19/11/2010 

Grupo Brasil FIDC do Segmento Industrial 2ª Sr. 04/03/2008 

 
FIDC Banco GMAC - 2ª Sr. 22/11/2010 

FIDC Multisetorial Prospecta LP 2ª Sr. 07/03/2008 

 
FIDC Fornecedores Petrobras - Industrial e Serviços 1ªSr. 22/11/2010 
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Tabela 13: Emissões 
  

 

(conclusão) 
 

Emissões  
Data 

emissão   
Emissões  

Data 

emissão 

FIDC Multisetorial Empresarial LP 3ª Sr. 16/03/2008 

 
FIDC BCSUL Verax Cred. Consignado II 5ª Sr. 03/02/2011 

BMG FIDC - Cred. Consignados VII 25/03/2008 

 
FIDC Plural Capital Fornecedores Petrobras 1ª Sr. 15/03/2011 

FIDC BCSUL Verax Cred Consignado II 4ª Sr. 07/04/2008 

 
FIDC - PINE Cred Privado 25/03/2011 

FIDC CESP IV 07/04/2008 

 
FIDC BMG Bonsucesso 03/06/2011 

FIDC Consignados Portfolio I 07/04/2008 

 
Polo Cred Consigando FIDC I 1ª Sr. 21/07/2011 

FIDC Multisetorial Delta LP 16/04/2008 

 
FIDC Privado Multisetorial 22/07/2011 

FIDC BGN - Life - Cred. Consignado 3ª Sr. 22/04/2008 

 
FIDC Insumos Basicos da Industria Petroquimica 20/09/2011 

FIDC BIC Banco Cred Consignado 1ª Sr. 20/05/2008 

 
FIDC Multisetorial BVA Master III 10/11/2011 

FIDC Multisetorila Asia LP 1ª Sr. 30/05/2008       

Fonte: CVM, elaboração prórpria 

 


