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RESUMO 

 

 

A concessão de crédito bancário demanda esforço do agente credor que se 

dedica de forma ativa na obtenção de informações relativas à firma, até então não 

disponíveis ao público. Dado o hold up power do banco detentor de informações não 

públicas, este deveria poder cobrar spreads mais altos do que seria justificado 

unicamente pelo risco de crédito do tomador ao longo dos ciclos econômicos, sendo 

tal dinâmica mais acentuada em cenários de crise.  

Testa-se aqui esta hipótese e para isso são comparadas as variações do 

spread bancário médio da dívida de empresas brasileiras com diferentes 

composições de endividamento, levando-se em conta sua dependência do crédito 

bancário. Foram criadas: i) uma variável dummy identificando o acesso ao crédito 

direto para que se pudesse avaliar o seu efeito nos spreads; ii) outra dummy 

identificando cenários de recessão que permite avaliar o impacto do ciclo econômico 

nos spreads e iii) dummy interação que viabilizou o estudo do efeito combinado das 

duas variáveis anteriores. Fatores de risco individuais da firma, tais como tamanho, 

nível de alavancagem e sua natureza em termos de restrição a crédito foram 

controlados na análise. 

  Os dados foram organizados em painel com os quais foi montada regressão 

linear valendo-se da técnica Estimated Generalized Least Squares (EGLS), 

alternativa ao Least Squares (LS) clássico. Encontrou-se evidência estatística de que 

em cenários de recessão econômica o acesso ao mercado direto de crédito traz efeito 

benéfico sobre os spreads bancários pagos pelas firmas. 

 

 

Palavras-chave: hold up power, spread bancário, crédito bancário, ciclo econômico, 

recessão econômica. 
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ABSTRACT 

 

 

Banks, as diligent agents, actively monitor their debtors in order to obtain a 

precise assessment of their financial position. This monitoring stance usually allows 

them to access non-public information regarding a firm and its business, and acquire 

hold up power in the credit granting activity. This hold up power is believed to allow 

banks to charge the firm higher interest rates than otherwise would be justified by the 

company’s credit risk profile through the economic cycle, mainly during recessions. 

The presence of hold up power is tested on this paper in businesses more or 

less dependent on bank credit. By comparing the evolution of bank spreads paid by 

Brazilian public companies with and without access to the corporate bond market and 

through the economic cycle comprising the 2009 crisis, some insight is gained on the 

impact of an economic downturn and of holding corporate bonds in reducing the 

bank’s hold up power and hence the spreads paid by the company.   

Data from 50 firms for the years 2007 to 2013 were organized in a panel and 

modeled using the Estimated Generalized Least Squares (EGLS) technique, as an 

alternative to the classic Least Squares (LS) technique.  

The dummies, i) access to corporate bond credit, ii) economic recession and iii) 

interaction of the 2 previous variables were created and tested after controlling for 

firm specific factors such as credit restriction, firm size, leverage, etc and statistical 

evidence was found supporting the intuition that having access to the bond market 

can reduce the bank spreads during recessions. 

 

 

Keywords: hold up power, economic cycle, bank credit, economic recession, bank 

spreads. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse que move este trabalho é avaliar qual é o impacto, para a firma, no 

seu custo de crédito, do acesso direto ao mercado de dívida, via emissão de 

debêntures, por exemplo, e ainda determinar se os eventuais efeitos positivos de se 

incluir o endividamento direto como fonte de financiamento variam ao longo dos ciclos 

econômicos. 

Se por um lado é mais simples para a firma, em termos de governança e 

operacionalmente, obter financiamento bancário, dado que neste caso fica a cargo 

do banco realizar diretamente o monitoramento e a avaliação das condições 

financeiras da firma, por outro lado, ao não acessar o mercado direto de dívida e 

assim não tornar mais transparente e menos assimétrico, em termos informacionais, 

o mercado de crédito em que está inserida, a firma permite que o banco ganhe hold 

up power por deter informações não públicas. O cenário resultante para a firma é tal 

que ela acaba sendo penalizada via custo de crédito ao longo dos ciclos econômicos. 

Neste trabalho busca-se evidências empíricas de que existe tal efeito de hold 

up power; ou seja, comparam-se os spreads bancários para endividamento de firmas 

com e sem acesso ao mercado público de dívida em busca de evidências estatísticas 

de que a dependência exclusiva do crédito bancário traz custos adicionais à firma ao 

longo dos ciclos econômicos, mas principalmente, em períodos de recessão. 

Foi realizado teste estatístico similar, porém adaptado, ao feito por Santos e 

Winton (2008) para o mercado dos Estados Unidos da América, porém no caso para 

companhias abertas brasileiras. 

Foram encontradas evidências estatísticas sistemáticas de que, isolados os 

principais fatores individuais, as firmas que acessam o mercado público de dívida 

enfrentam spreads bancários mais baixos em cenários de recessão vis-à-vis 

empresas que dependem exclusivamente do crédito bancário. Nem uma recessão, 

nem o fato de se recorrer a endividamento direto, se individualmente analisados, se 

mostraram variáveis significantes quando avaliada a sua correlação com os spreads 

bancários. Isso permite que se contribua com a literatura em torno do tema 

“composição do endividamento corporativo” ao evidenciarem-se as vantagens, ao 

longo dos ciclos econômicos, de se manter estrutura de dívida heterogênea da qual 

faça parte o endividamento direto, com a emissão de títulos de dívida tais como 

debêntures. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A literatura existente sobre o tema “composição do endividamento corporativo” 

é bem menos extensa do que a relativa ao estudo da relação entre estrutura de 

capital e valor da firma. Ela relaxa a premissa de que o endividamento seria 

necessariamente homogêneo e assim abre espaço para que sejam analisados os 

efeitos de cada tipo de dívida sobre a estrutura de capital e o valor da firma. 

Póvoa e Nakamura (2014) contribuem de forma importante com os estudos 

sobre a composição do endividamento das firmas ao encontrar evidências de 

composição heterogênea do endividamento em empresas brasileiras. Confirmam, 

portanto, a relevância do estudo da composição do endividamento, afirmando que 

ela varia, e que esta variação afetaria o valor da firma. 

Partindo assim da premissa de que heterogeneidade e homogeneidade 

coexistem e que, portanto, seria relevante estudar a composição do endividamento 

das firmas, Contessi e Russ (2013), em relação a companhias abertas norte-

americanas, constatam que, na média, há heterogeneidade na composição do 

endividamento, mas com indícios de concentração em fontes de financiamento 

diretas versus bancárias. 

Contessi e Russ (2013) dividem os tipos de dívida corporativa em apenas dois 

grupos: bancária (bank loans) e direta (corporate bonds), afirmando que a dívida 

direta teria a característica de ser dispersa dentro de grupo de investidores que não 

monitorariam a entidade devedora e, enquanto isso, a dívida bancária estaria 

concentrada e contaria normalmente com equipe especializada do banco credor 

dedicada a monitorar o devedor de forma ativa e constante. 

A partir de tal categorização dos tipos de dívida, os autores realizam análise 

temporal que mostra evolução do mix da dívida corporativa nos Estados Unidos nos 

últimos 60 anos, e identificam tendência de aumento percentual da dívida direta 

versus bancária, que atingiram os níveis de, respectivamente, 90% e 10% do 

endividamento corporativo total em 2013. 

Para explicar tal tendência, os autores recorrem a evidências de que, além das 

diferenças de custo, os tipos de dívida têm comportamentos diferentes frente aos 

choques econômicos, sendo tanto o volume quanto o custo do crédito bancário mais 

fortemente correlacionados com o crescimento do PIB do que a dívida direta. 
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Optar pela dívida bancária acarretaria, segundo os autores, maior custo em 

cenários normais, mas também maior risco e custo de refinanciamento ao longo dos 

ciclos econômicos. 

Por que então as firmas tomam dívida bancária mesmo que em níveis 

percentualmente baixos e não optam por compor seu financiamento unicamente via 

endividamento público? 

Santos e Winton (2008) ajudam a responder tal questão ao afirmar que o 

acesso ao mercado público de dívida depende de esforço da própria firma em dar 

transparência às suas condições financeiras, sendo que, além disso, a distribuição 

dos títulos de dívida requer acesso a mercado específico, cuja penetração muitas 

vezes demanda escala e tempo, dados o custo e os esforços necessários para a 

venda dos títulos. Assim sendo, firmas pequenas ou novatas podem ter acesso 

limitado a tal mercado, precisando optar pela dívida bancária como forma de acesso 

inicial ao mercado de crédito; em contrapartida, as firmas grandes podem optar por 

recorrer a certa quantidade de crédito bancário por ser canal ágil e com efeitos 

positivos em termos de sinalização ao mercado, dado que ter linha de crédito aberta 

com banco diligente é sinal de boa condição financeira. 

Ainda segundo os autores, os bancos, ao agirem de forma ativa como 

monitoradores da situação financeira da empresa, incorrem em custos, mas, por 

outro lado, ganham conhecimentos importantes sobre a empresa antes disponíveis 

somente a insiders, o que os torna ainda mais avessos a conceder crédito em 

cenários de crise e, portanto, mais sensíveis à condição econômica quando 

concedendo ou renovando linhas de crédito corporativas. 

Os autores concluem afirmando que há indícios de que as empresas maiores 

e mais maduras, que teriam condições de buscar a dívida direta como alternativa ao 

endividamento bancário, deveriam fazê-lo como medida de redução de custo e de 

risco do lado da oferta de crédito ao longo dos ciclos econômicos. 

Schenone (2004) também estuda a composição do endividamento como 

decisão relevante e o faz sob o ponto de vista do custo de financiamento das firmas. 

A autora testa a hipótese de que as empresas, após IPO (initial public offering) e 

consequente redução da assimetria informacional entre credores, se beneficiariam 

da redução do hold up power dos bancos, ao passo que a maior transparência com 

relação às condições financeiras das firmas abriria oportunidades interessantes para 

o financiamento direto. Especificamente, ela encontra evidências de que haveria 
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redução dos spreads bancários após IPO para empresas que se financiam de forma 

direta. 

Rajan (1992) afirma também que empresas com maior risco de falência, seja 

por fatores macro ou microeconômicos, sofreriam mais os efeitos do hold up power 

dos bancos, pois, sendo mais arriscadas, potencializariam o lemons problem de 

Akerlof (1970). Este relaciona qualidade e incerteza e, no caso específico de 

empréstimos às firmas, poder-se-ia usar o conceito ao afirmar que, quanto maior o 

risco da firma, ou maior a probabilidade de que ela seja de baixa qualidade, mais 

avessos estariam os agentes mal informados em fazer negócios com tal firma, em 

vista de maior potencial de perda. Dessa aversão do agente mal informado decorre 

o maior hold up power do agente bem informado que, ao acessar as condições 

financeiras reais da firma, apenas emprestará se estas forem favoráveis. 

Logo, quando há assimetria informacional, o banco sabe quando a firma terá 

condições de pagar ou não pelo empréstimo, enquanto o comprador de títulos de 

dívida, como outsider, apenas sabe que existe uma probabilidade q de que a firma 

honre seus compromissos. Assim sendo, a assimetria informacional trará poder de 

monopólio aos bancos que passariam a se beneficiar assim de hold up power. 

Sheng e Saito (2005) estudaram os determinantes do spread das debêntures 

emitidas no mercado brasileiro e encontraram evidências estatísticas de que o rating 

das empresas afeta os custos de captação de recursos. Logo, os autores apontam a 

necessidade de que sejam controladas as características individuais da firma quando 

da modelagem a seguir realizada. 

Por último, vale citar Almeida e Campello (2001), que estudam como variam os 

níveis de investimento das firmas em função de sua geração de caixa nas operações, 

em função de diferentes níveis de restrição ao crédito. Os autores encontram 

evidências de que, quanto mais restrito o crédito, mais a empresa depende de sua 

geração operacional de caixa para financiar novos investimentos; logo, para 

preservar caixa dentro da companhia, estas empresas tenderiam a distribuir menos 

seus recursos líquidos, por exemplo, na forma de dividendos aos seus acionistas. 

Tal trabalho traz contribuição muito importante ao apontar formas para que 

sejam identificadas características de empresas que eventualmente estariam 

enfrentando mercado de crédito restrito. Via níveis de distribuição de dividendo, por 

exemplo, dado raciocínio anterior, poder-se-ia afirmar se uma empresa da amostra 

estaria ou não enfrentando tal restrição, fato este que deveria ser isolado para 
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avaliação dos impactos das variáveis independentes na variável dependente sob 

análise. 

Com este arcabouço teórico e usando como referência principal o trabalho de 

Santos e Winton (2008), pode-se avançar com testes empíricos. Tais testes são 

adaptados e realizados para o mercado brasileiro na busca de evidências de que a 

composição do endividamento exerceria efeito sobre o custo do crédito para as 

empresas via spreads bancários, e se avalia também se tal efeito é mais importante 

em cenário de crise econômica. Estuda-se exclusivamente a crise de 2009. 
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3. MODELO 

 

Este estudo segue, com adaptações, a linha metodológica de Santos e Winton 

(2008), que por sua vez se apoiam no trabalho de Rajan (1992). 

O modelo supõe que o hold up power dos bancos, descrito anteriormente, se 

tornaria menor no caso de empresas com acesso ao mercado público de dívida, fato 

este que teria efeito similar ao do IPO, avaliado por Schenone (2004), pois reduziria 

o poder de monopólio dos bancos, dado que o fato de emitir dívida pública implicaria, 

assim como no IPO, maior transparência da firma em relação ao mercado no que 

concerne à sua condição financeira. 

Pressupõe-se que, com a emissão de dívida direta e todo o avanço em termos 

de governança que acompanha tal emissão, os credores não bancários passariam a 

ter maior certeza quanto ao valor da probabilidade q, a saber, a probabilidade de que 

a firma honre seus compromissos financeiros. Assim sendo, estariam em melhores 

condições de concorrer com bancos insiders quando da concessão de crédito. 

Resumidamente, o modelo busca avaliar se a presença de endividamento 

direto na estrutura de dívida da firma teria efeito benéfico sobre os spreads bancários 

dela cobrados em diferentes etapas do ciclo econômico. Avaliar se tal redução de 

spreads, dada a redução no hold up power dos bancos, muda em etapas diferentes 

do ciclo econômico é parte da motivação central deste trabalho.   

Para tanto, o modelo inclui inicialmente uma variável dummy que separa 

empresas que estão acessando ou não o mercado de dívida direta e mostra se há 

indícios de redução dos spreads bancários médios das firmas decorrente da inclusão 

desta variável independente. 

Em seguida, inclui-se uma segunda variável dummy que separa cenários de 

recessão econômica para que se possa avaliar se em caso de redução de atividade, 

independentemente da forma como a empresa se endivida, os spreads bancários 

são significativamente maiores. 

O terceiro passo é o estudo do comportamento da terceira variável dummy, que 

é uma variável de interação das duas anteriormente descritas. Ela é proposta para 

que se possa avaliar o efeito combinado sobre os spreads de se ter endividamento 

direto em períodos de recessão. Tal variável permite que seja avaliado se a dívida 

direta ganha força no enfrentamento do hold up power bancário em cenários de 
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recessão, trazendo efeitos benéficos eventualmente maiores sobre os spreads do 

que em cenários de estabilidade ou crescimento econômico. 

Por fim, variáveis específicas da firma, que poderiam também ser 

determinantes dos níveis dos spreads delas cobrado, são incluídas como variáveis 

de controle para que se possa avaliar mais nitidamente os efeitos das 3 dummies 

acima descritas sobre a variável dependente. 

Segue abaixo a equação proposta de teste, cujos coeficientes são obtidos por 

meio de regressão com variáveis extraídas de bases de dados públicas descritas 

mais adiante. 

 

SPREADj,t = a + b1.DIV_DIRETj,t + b2.RECESSt + b3.DIVRECESS j,t + ∑bi.Xj,t    (1) 

 

Onde: 

SPREADj,t é o spread da dívida bancária sobre CDI para a empresa j na data t. 

DIV_DIRETj,t é variável dummy que assume valor 1 caso a empresa j tenha em 

seu balanço dívida direta na data t e valor 0 caso contrário. 

RECESSt é variável dummy que assume valor 1 caso o período t seja de 

recessão, definido aqui como o ano de 2009, dado que no intervalo de 2007-

2013 sob análise houve retração do PIB brasileiro apenas neste ano, segundo 

o IBGE (-0,2%). 

DIVRECESS j,t é variável dummy de interação, que assume valor 1 se o período 

t for de recessão e ao mesmo tempo a empresa j estiver acessando o mercado 

direto de dívida. A variável nos permite avaliar a significância estatística de se 

manter dívida direta em períodos de recessão econômica, avaliando-se assim 

se a existência de dívida direta reduz spreads bancários em tais períodos. 

Xj,t representa o conjunto de variáveis específicas da firma que podem afetar o 

seu risco de crédito ou até implicar na restrição do acesso a fundos, sendo elas: 

i. Faturamento Líquido (RECEITA), correspondendo ao volume das 

transações realizadas pela companhia que, quanto maior, indica que mais 
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diversificada seria a firma em termos de clientes, fornecedores e regiões 

de atuação e, logo, menor seu risco;  

 

ii. Índice de Alavancagem (DEBTEQ); quanto mais alto, maior seria o risco 

de default do tomador; 

 
iii. Pay-Out Ratio (PAYOUT), proxy para restrição de crédito permitindo 

observar seu efeito sobre os spreads bancários. Quanto menor o pay-out 

ratio, mais restrita se supõe ser a firma;  

 

iv. Dummy de lucro (LUCRO), que terá valor zero se a empresa tiver lucro 

líquido negativo e valor um caso contrário. Esta variável é relevante, pois 

empresas com prejuízo podem também ter limitado acesso a crédito. 

Além disso, lucro negativo pode significar que a firma devedora apresente 

risco de crédito mais elevado. 

 

Especificamente, as hipóteses a serem testadas são as seguintes: 

Hipótese 1: b1 negativo: firmas com acesso ao mercado público de dívida 

pagam menores spreads. 

Hipótese 2: b2 positivo; ocorrência de recessão eleva spreads. 

Hipótese 3: b3 negativo; em recessão os spreads são menores nas firmas com 

acesso ao mercado público de dívida. 
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4. METODOLOGIA 

 

Como o objetivo do trabalho é avaliar o impacto do acesso ao mercado direto 

de dívida sobre o custo da dívida bancária ao longo do ciclo econômico, é natural 

que o estudo envolva ao mesmo tempo aspectos temporais e dados em cross 

section. 

Assim sendo, é utilizada a análise de dados em painel para avaliar ao longo do 

tempo o impacto da existência de recessão e/ou do acesso ao mercado direto de 

dívida nos spreads bancários enfrentados pelas várias empresas da amostra. O 

painel permite avaliar a evolução da variável dependente para várias firmas isolando-

se suas características individuais e assim buscar correlações entre spreads 

bancários e as variáveis independentes aqui relacionadas. 

Como descrito anteriormente, foram criadas as dummies i) RECESSt para 

separar períodos de recessão dos demais períodos sob análise; ii) DIV_DIRETj,t para 

distinguir empresas com e sem acesso ao mercado direto de dívida, no caso via 

emissão de debêntures; e iii) DIVRECESSj,t que é dummy de interação das duas 

variáveis anteriores, e que permite avaliar a significância do cenário combinado. 

Outra preocupação também foi a de incluir algumas das principais 

características individuais da firma que pudessem, como medidas associadas ao seu 

nível de risco, contribuir para determinar o nível de spread do crédito bancário. 

Medidas de tamanho, alavancagem e restrição a crédito foram os controles utilizados. 

A partir daí, foi construído um painel balanceado, completo para cada uma de 

50 empresas nos 7 anos sob análise, ou seja 350 observações, e em seguida o 

modelo foi estimado em EViews com os seguintes critérios: 

 

i. A regressão linear foi montada valendo-se de técnica chamada Estimated 

Generalized Least Squares (EGLS), alternativa ao Least Squares (LS) clássico, 

pois nos permite corrigir eventual heterocedasticidade e/ou autocorrelação dos 

erros. A técnica equivale a aplicar o método Least Squares a uma 

transformação linear dos dados que homogeneíza e descorrelaciona a 

distribuição dos erros para que assim a sua dispersão satisfaça as hipóteses 

do modelo clássico. 



18 

 

 

 

ii. P-value foi calculado para cada estatística, representando a probabilidade de 

se obter valor igual ou mais extremo do que o coeficiente encontrado para cada 

variável. Ou seja, supondo o nível de significância de 5%, probabilidade menor 

do que esta evidenciaria que há indícios para rejeitarmos a hipótese nula, 

equivalente ao valor do coeficiente ser zero. 

 

iii. T-statistic foi calculada para indicar a quantos desvios padrão o coeficiente 

encontrado está do valor nulo. Usa-se a distribuição Student’s T, pois, conforme 

descrito anteriormente, os dados foram linearmente transformados para que 

pudessem estar adequados às premissas de homocedasticidade e distribuição 

normal dos erros. 

 

Obtiveram-se assim coeficiente, desvio padrão, t-statistic e p-value associados 

a cada variável, além de dados sobre o poder do conjunto das variáveis em explicar 

o spread. 
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5. DADOS 

 

Abaixo segue tabela com o resumo dos principais dados coletados cujas 

características são a seguir descritas. 

 

Tabela 1 - Resumo dos dados 

 

 

As principais fontes de dados são:  

 

i. As informações disponibilizadas por cada uma das empresas em seus websites 

na seção “relação com investidores”, principalmente aquelas compiladas nos 

relatórios anuais de nome Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP´s) 

e protocoladas na CVM. Tais DFP´s, divulgadas pelas companhias abertas, 

têm normalmente capítulo que trata do endividamento e extensa nota 

explicativa sobre este item, mostrando fontes, custos e prazos, indispensáveis 

para o presente trabalho, pois com elas foi possível obter custos e spreads, 

datas de captação e volumes dos diversos financiamentos obtidos por cada 

uma das companhias e assim isolar o financiamento bancário, seus custos e 

spreads e ao mesmo tempo identificar a existência ou não do acesso pela firma 

ao mercado direto de dívida. 

 

ii. O banco de dados Economática, do qual foram extraídos os valores de 

faturamento, índice de alavancagem (Debt/Equity), lucro líquido e dividendos 

pagos por período e por empresa; 
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iii. O banco de dados Capital IQ da Standard & Poor’s, que funcionou como fonte 

complementar à Economática. 

 

O período escolhido para análise vai de 2007 até 2013 e, logo, inclui a crise de 

2009, cuja origem remete ao ano de 2008 que, porém, só veio a trazer retração ao 

PIB brasileiro de forma mais consistente no ano de 2009, em que, segundo o IBGE, 

o PIB brasileiro caiu 0,2%. Foram levantados dados relativos a 50 firmas listadas na 

BM&FBovespa, aleatoriamente escolhidas dentre todas as firmas ali listadas. 
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6. RESULTADOS 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados da estimação da equação (1), com os 

quais é possível testar as três hipóteses acima relacionadas. 

 

Tabela 2 - Resultados da estimação da equação (1) 

 

Analisa-se a seguir a significância e o sinal dos coeficientes para cada uma 

das variáveis, além dos dados consolidados. O nível de significância considerado 

para os testes de hipóteses é de 5%: 

i. O coeficiente de RECESS tem sinal positivo, indicando que neste cenário de 

recessão tenderiam a crescer os spreads bancários pagos pelas empresas. No 

entanto o p-value é maior do que 5%, e logo não há evidências estatísticas para 
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rejeitar-se a hipótese nula em favor da hipótese alternativa H1.  No entanto, o 

resultado seria significante no nível de 10%. 

 

ii. O coeficiente de DIVDIRET tem sinal negativo, sugerindo que ter acesso ao 

mercado direto de dívida poderia reduzir spreads. No entanto, o p-value 

também é maior do que 5%, e logo tampouco há evidências para rejeitar-se a 

hipótese nula em favor da hipótese alternativa H2.     

 

iii. O coeficiente de DIVRECESS aparece com sinal negativo, confirmando a 

expectativa de que, em cenários de recessão econômica, cresceriam menos 

os spreads bancários das empresas com acesso ao mercado de dívida direta. 

Encontra-se neste caso evidência estatística de que tal variável é significante, 

dado que o p-value é inferior a 5%. Rejeita-se assim a hipótese nula em favor 

da hipótese alternativa H3. 

 

iv. DEBTEQ, dentre as variáveis de controle, é a única que se mostra 

estatisticamente significante e com sinal positivo, confirmando a intuição de 

que, quanto mais endividada a empresa, maior é o seu risco de crédito e, 

consequentemente, mais alto o spread bancário enfrentado. 

 

v. O valor de R-quadrado indica que as variáveis em conjunto explicam em pouco 

mais de 50% a distribuição dos spreads bancários das firmas da amostra. 

Logo, não ha evidências estatísticas em favor de H1 nem de H2, ou seja, o 

cenário de recessão isoladamente ou o fato de a empresa acessar o mercado direto 

de dívida, também isoladamente, não teriam impacto relevante sobre os spreads 

bancários pagos pelas firmas. 

No entanto, encontrou-se resultado interessante que permite rejeitar a hipótese 

nula em favor de H3; ou seja, há evidências estatísticas de que, durante períodos de 

recessão econômica ter aberto o canal de acesso ao mercado direto de dívida reduz 

o spread bancário. 

Santos e Winton (2008) encontraram evidências não apenas de que o 

endividamento direto tem efeito benéfico nos spreads em cenários de recessão, ou 

seja, foi obtido resultado semelhante ao deste trabalho, como também em outras 

etapas do ciclo econômico, e ainda que o cenário de recessão individualmente está 
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associado a maiores spreads bancários, como também se verificou no presente 

trabalho, com dados de empresas e do mercado brasileiro. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Levar explicitamente em conta a heterogeneidade do endividamento 

corporativo abre espaço para diversos estudos sobre a otimização do mix da dívida 

corporativa. No presente trabalho foram obtidas evidências estatísticas de que, para 

companhias abertas no mercado brasileiro, a contratação de financiamento direto via 

emissão de debêntures tem efeito benéfico, a saber, a redução dos spreads 

bancários, ao longo dos ciclos econômicos, efeito este possivelmente desconhecido 

pelos agentes econômicos. Ou seja, que os dois canais de financiamento com capital 

de terceiros podem agir como complementos, e não substitutos um do outro. 

Foram encontradas, portanto, evidências de que acessar o mercado direto de 

dívida suaviza o nível dos spreads bancários pagos pelas firmas em cenários de 

recessão econômica, ou seja, reduz o hold up power do banco frente à firma em 

cenários de stress. 

Assim sendo, além das vantagens já amplamente descritas na literatura 

anterior em favor do financiamento direto, traz-se à tona aqui mais um elemento a 

ser considerado pelos agentes econômicos quando decidindo sobre as fontes de 

financiamento corporativo.  
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