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RESUMO 

A liquidez do mercado secundário de debêntures tem sido objeto de amplo debate por diversos 
atores no mercado de capitais brasileiro – seja por parte dos investidores, que procuram uma 
melhor maneira de identificar e precificar o custo para se desfazer de uma posição, seja por 
parte das empresas que buscam alternativas para reduzir o custo das dívidas, seja por parte dos 
reguladores, que buscam incentivar o financiamento das empresas por meio do mercado de 
capitais, promovendo a desintermediação financeira. Utilizando uma completa base de dados 
das transações de debêntures no mercado secundário brasileiro e de modelos econométricos 
para análise de dados em painel (longitudinais), este trabalho apresenta o efeito causado pela 
implantação do sistema de Registro Único de Preços (REUNE) na liquidez do mercado 
secundário de debêntures entre janeiro de 2010 e dezembro de 2015. Os resultados sugerem 
que os investidores se tornaram aptos a realizar melhores negócios ou até mesmo vacinaram-se 
contra maus gestores e operações fraudulentas, situação típica em gestão de recursos de 
fundações de previdência complementar. Este trabalho contribui para a literatura fornecendo 
novas evidências de que o aumento de transparência nas transações do mercado secundário é 
importante determinante de melhores negócios para investidores no mercado de capitais. 
 
Palavras-chave: debêntures, liquidez, transparência, volume, mercado secundário. 
 

  



ABSTRACT 

The liquidity of the secondary market of corporate bonds has been the subject of a wide debate 
by several players in the Brazilian capital market – either by investors, who are looking for a 
better way to identify and price the cost to discard a position, or by companies that seek 
alternatives to reduce the cost of debt, or by regulators, who seek to encourage the financing of 
companies through the capital market, promoting financial disintermediation. Using a complete 
database of bonds transactions in the Brazilian secondary market and econometric models for 
panel data analysis (longitudinal), this work presents the effect caused by the implementation 
of the Brazilian Single Price Registration System (REUNE) in the liquidity of the secondary 
market of bonds between January 2010 and December 2015. Results suggest that investors have 
become able to getting better deals or even get vaccinated against bad managers and fraudulent 
operations, a typical situation in resource management of pension funds. This paper seeks to 
contribute to the literature by providing new evidence that increased transparency in secondary 
market transactions is an important determinant of better business for investors in the capital 
market. 
 
Keywords: corporate bonds, liquidity, transparency, volume, secondary market. 
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INTRODUÇÃO 

Ter um mercado de capitais eficiente, que possibilite alternativas de financiamento além 

das tradicionalmente conhecidas (crédito bancário e fomento do governo), é condição essencial 

para o crescimento e a estabilização da economia de um país. Por esse motivo, governo, 

instituições financeiras, investidores e empresas estão sempre discutindo alternativas para o 

desenvolvimento do mercado de capitais. No Brasil a situação não é diferente, e torna-se ainda 

mais relevante quando o Estado não é suficientemente capaz de suprir toda a demanda de 

recursos existente no mercado, ao mesmo tempo em que as instituições financeiras aumentam 

os custos da operação ao realizarem a intermediação financeira para suprir a demanda excedente.  

A escassez de recursos, associada ao elevado custo do dinheiro cobrado pelos bancos, 

acaba por exigir que as empresas busquem fontes alternativas e mais baratas, direcionando-as 

para o mercado de dívida corporativa, numa ação que pode ser benéfica tanto para investidores, 

em busca de maior rentabilidade para os portfólios, quanto para as próprias empresas tomadoras 

de recursos, já que nessas operações não ocorre a intermediação financeira dos bancos. Diante 

desse cenário, as debêntures, títulos de dívida corporativa, se tornam instrumentos de dívida 

legítimos e fundamentais para suprir, ainda que não totalmente, a lacuna deixada pelos bancos 

privados e oficiais e órgãos de fomento atuando em nome do governo. 

Pode-se constatar que a preocupação com o tema do desenvolvimento desse mercado 

no Brasil não é novidade. O mercado de debêntures no Brasil apresentou, no ano de 2003, o 

pior volume de emissões desde de 1995. A falta de liquidez do mercado secundário foi apontada 

como um dos fatores responsáveis pelo fraco desempenho apresentado, segundo reportagem no 

jornal Valor Econômico (A SIMPLIFICAÇÃO..., 2004). A partir de então, buscando agilizar o 

processo de registro da emissão, facilitar a avaliação destes títulos e estimular a realização de 

negócios no mercado secundário, algumas medidas foram (e ainda vêm sendo) adotadas, tanto 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio de edição de normas para estimular o 

mercado 1  (CVM, 2004), quanto pelos demais participantes do mercado – em especial a 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA, 2016) 

e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)2 – de forma a estimular 

o mercado e promover o aumento de liquidez. 

                                                 
1  A Instrução CVM nº 404 regulamenta a emissão e o registro simplificado para a distribuição pública de 
debêntures padronizadas (CVM, 2004).  
2 O objetivo do “Programa BNDES apoio a ofertas públicas em mercados de acesso” é desenvolver o mercado de 
capitais nacional enquanto fonte de captação de recursos no longo prazo (BNDES, 2016).  
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Desde 2005, o mercado de debêntures da maioria dos países emergentes (incluindo 

emissões domésticas e globais) tem crescido rapidamente. Notavelmente, Brasil, Rússia, Índia, 

China e Turquia depararam com crescimento anual de 20%, entre 2005 e 2014. O mercado de 

debêntures desempenha importante papel no sistema financeiro e na economia como um todo, 

mais especificamente no que se refere: (i) ao suporte ao setor privado e crescimento da 

economia; (ii) ao encorajamento da diversificação de investimentos e do aumento da dívida de 

longo prazo; (iii) à diversificação das fontes de crédito e riscos associados; e (iv) a maior 

promoção da disciplina de mercado e da transparência (WEFORUM, 2015)3. 

Característica inerente a todo tipo de investimento, a liquidez é recorrentemente objeto 

de estudo na academia. No caso das debêntures a atenção é ainda maior, pois a liquidez é uma 

característica não muito frequente nas transações envolvendo debêntures. Edwards, Harris e 

Piwowar (2007) associaram liquidez do mercado secundário a custos de transação e 

transparência na divulgação dos preços, concluindo que o mercado de debêntures não é 

transparente na mesma intensidade que o mercado de ações. No Brasil, Sheng e Saito (2008) 

estudaram várias proxies para liquidez, tais como, tamanho da oferta, tipos de emissor, 

classificação de rating, prazo da debênture, etc. Vários outros estudos sobre o mercado 

brasileiro fizeram referência ou definiram como proxies as mesmas utilizadas por Sheng e Saito 

(2008), no entanto, não foi possível identificar estudo sobre o mercado brasileiro que abordasse 

o impacto do acréscimo de transparência no mercado secundário local, e é justamente disto que 

trata este trabalho. 

No Brasil, o mercado secundário de debêntures tem se tornado cada vez mais 

transparente. A transparência abordada aqui se refere à disponibilização de informações que 

contribuam para a redução da assimetria de informações no mercado e, consequentemente, 

tragam maior conforto dos agentes na tomada decisão para a negociação dos ativos. Dentre os 

esforços da ANBIMA, dois deles se destacam: (i) a criação do sistema de Registro Único de 

Preços, o REUNE ANBIMA (ANBIMA, 2016b)4, instituído a partir de 01/11/2012, que captura 

os parâmetros de negociação das debêntures antes que a liquidação seja efetuada em até 1 hora 

após a negociação e divulga as informações (faixas de preço e volumes financeiro médios dos 

negócios) em quatro períodos ao longo do dia; e (ii) divulgação diária de preços indicativos 

                                                 
3 O Fórum Econômico Mundial produz relatórios temáticos oriundos de discussões e estudos profundos, como, 
por exemplo, o relatório sobre o mercado de debêntures nos países emergentes.  
4 O REUNE ANBIMA foi instituído por meio de regras dispostas no Capítulo VIII do Código ANBIMA de 
Regulação e Melhores Práticas de Negociação de Instrumentos Financeiros. 
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(ANBIMA, 2016c)5 para uma série de ativos, ainda que não ocorram negócios na data de 

divulgação, com o objetivo de estabelecer referência para as negociações. Este trabalho analisa 

os efeitos causados pela introdução do REUNE e identifica a relação entre o aumento do volume 

de negócios e o aumento da transparência. 

Estudar a liquidez do mercado secundário de debêntures brasileiro é importante por 

diversas razões. Primeiro, porque ajuda a entender os fenômenos e fatores que contribuem para 

o aumento da liquidez. Segundo, porque permite propor modelos que possibilitem o aumento 

da liquidez e, consequentemente, maior atratividade de investidores – e, neste caso, se a 

demanda por debêntures aumentar, o prêmio pago pode diminuir, reduzindo o custo do serviço 

da dívida pago pela empresa. Terceiro, porque contribui para que órgãos reguladores e 

associações autorreguladoras entendam melhor o funcionamento do mercado e possam, dessa 

maneira, propor a criação de normas e mecanismos para fomentar o mercado. 

Nesse contexto, esta pesquisa pode ter implicações para investidores em geral, 

companhias emissoras, reguladores e demais entidades interessadas em promover o 

desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. De acordo com Edwards, Harris e Piwowar 

(2007), as decisões de investimento em debêntures dependem dos custos associados à aquisição 

dos ativos tanto quanto dos custos para se desfazer desses ativos, que necessitam de liquidez 

para possibilitar a saída antes da maturidade do investimento. As companhias emissoras devem 

considerar todas as condições e características do mercado secundário quando decidirem 

estruturar as emissões. Características que reduzem a liquidez dos ativos não são atrativas para 

o investidor, ainda que haja maior transparência no mercado. Os reguladores monitoram o 

mercado e ajustam a sua estrutura às necessidades do momento. Conhecer os mecanismos que 

promovam liquidez e consequentemente reduzam o custo de transação permite que os 

reguladores adotem medidas para promover a competição e a eficiência do mercado. 

O Gráfico 1 apresenta o volume total de debêntures negociadas no período de 2010 a 

2015.  

O Gráfico 2, contemplando exclusivamente os ativos da amostra, apresenta a evolução 

da quantidade de ativos negociados e do volume de transação ao longo dos 6 anos de análise, 

demonstrando que há tendência de aumento do volume, independentemente da quantidade de 

ativos negociados no período. 

 

                                                 
5 A publicação divulga as taxas de compra, venda e indicativa e os preços unitários (PU) correspondentes às 
debêntures que estão no mercado secundário sendo precificadas pela ANBIMA. Estão disponíveis informações 
para os ativos remunerados pelo DI, IGP-M e IPCA. 
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Gráfico 1 – Volume Negociado (em bilhões de R$) 

 
Fonte: baseado em DEBENTURES.COM.BR (2016)  
 
Gráfico 2 – Volume Negociado (em bilhões de R$) 

 
Fonte: baseado em DEBENTURES.COM.BR (2016); REUNE ANBIMA (2016)  
 
 

 

Assim, o objetivo principal deste trabalho é identificar o impacto do aumento de 

transparência de preços nas debêntures negociadas no mercado secundário brasileiro. O 

objetivo secundário é, decorrente do primeiro objetivo, instigar a reflexão sobre se as propostas 

de padronização atualmente vigentes – de forma a discutir adequações ao mercado, se não na 

forma como as escrituras são elaboradas, pelo menos na forma como as debêntures – são 
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Além deste capítulo introdutório, o trabalho está dividido em 7 seções. Na seção 2 

discutem-se as bases teóricas relacionadas a transparência e proxies de liquidez. Na seção 3, 

apresentam-se as variáveis selecionadas para utilização no estudo. Na seção 4, descreve-se 

como a base de dados foi obtida e a forma como os dados foram tratados. Na seção, 5 aborda-

se o modelo econométrico utilizado para estimar o impacto da transparência no aumento da 

liquidez (medido pela proxy de volume). Na seção 6, discutem-se os principais resultados 

encontrados. Na seção 7, são apresentadas as considerações finais do estudo.  
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Liquidez 

De acordo com Fischer (1959), risco de crédito e liquidez têm sido percebidos como 

duas das principais razões pela existência de spreads nos títulos corporativos. No entanto, 

Ericsson e Ranault (2006) entendem que, enquanto a literatura sobre risco de crédito foi 

ganhando corpo rapidamente, a liquidez permaneceu como um tópico relativamente 

inexplorado até 1998, momento de turbulência no mercado global, especialmente por conta da 

crise financeira da Rússia. 

Embora tema pouco explorado, existem evidências tanto teóricas quanto empíricas de 

que há uma precificação para o risco de liquidez no mercado de títulos e valores mobiliários. 

Estudos como o de Amihud e Mendelson (1986) e Vayanos (1998) mostram que os custos de 

transação geram diferenças de liquidez para os ativos, bem como o retorno esperado de ativos 

ilíquidos é maior do que o retorno esperado de ativos líquidos. 

Para Houweling, Mentink e Vorst (2005), pesquisas sobre a liquidez de debêntures são 

substancialmente mais difíceis, justamente por causa da presença do risco de crédito e do menor 

número de debêntures por emissor. Apesar da suposta dificuldade, os mesmos autores 

reconhecem que a liquidez e seu efeito sobre o retorno das debêntures têm sido estudados com 

mais frequência na literatura financeira recente.  

Dado que liquidez é um conceito bastante subjetivo, várias proxies têm sido utilizadas 

para melhor aproximação e definição do que seria um ativo líquido ou ilíquido. Diante desse 

fato, Houweling, Mentink e Vorst (2005) elaboraram uma revisão da literatura, consolidando e 

em seguida analisando nove diferentes proxies: tamanho da emissão, listagem, emissão em euro, 

on-the-run ou recém-emitido, idade, ausência de preços, volatilidade do rendimento, número 

de participantes do mercado e dispersão do rendimento. 

 

 

1.1.1  Volume de negócios 

Nos estudos sobre liquidez e mercado secundário, é comum verificar o volume 

financeiro de negócios (trading volume) como uma das medidas utilizadas para mensurar 
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liquidez. Alexander, Edwards e Ferri (2000) apontam alguns motivos pelos quais há interesse 

em estudar o volume de negócios: (i) primeiro, porque, sendo o volume um importante 

componente da liquidez, conhecer o assunto profundamente ajuda a ter melhor entendimento 

sobre a liquidez de debêntures; e (ii) dado que muitos autores abordam outras medidas de 

liquidez em trabalhos – no Brasil Sheng e Saito (2008) e Almeida e Bazilio (2015); e no exterior 

Amihud e Mendelson (1986), Chakravarty e Sarkar (1999), Bao, Pan e Wang (2011), dentre 

outros –, estudar a liquidez por meio de outras medidas permite verificar hipóteses ainda não 

testadas e também corroborar ou confrontar ideias já comprovadas e apresentadas. 

Para Mahanti et al. (2008), quantidade e volume de negócios são as medidas mais 

convencionais de mensuração de liquidez relacionadas a execução dos negócios (trade-based). 

A utilização do volume de negócios possibilitará a comparação com outros estudos que 

mensuram a liquidez sob diferentes aspectos. 

  

1.2 Transparência 

O termo “transparência”, da forma como é aplicado ao mercado de capitais, se refere à 

quantidade e pronta disponibilidade das informações fornecidas ao público investidor em 

relação às condições de mercado. Para Bessembinder e Maxwell (2008) a “transparência pré-

negociação” refere-se à divulgação de cotações ou outras manifestações de interesse de 

negociação, enquanto “a transparência pós-negociação” se refere à divulgação de informações, 

como preço e volume para transações concluídas. 

O efeito da transparência sobre a liquidez de ativos (valores mobiliários) também tem 

sido importante tópico de discussão entre participantes de mercado, associações de mercado e 

regulador. Alguns advogam que o aumento da transparência gera aumento de custo para os 

participantes, desestimulando a atuação de participantes, gerando menor número de negócios e, 

consequentemente, menor liquidez. Por outro lado, os defensores da transparência argumentam 

que a introdução transparência facilita a detecção de fraudes e manipulação de preços e 

promove eficiência de preços e competitividade no mercado, levando a menores custos de 

transação. 

Bessembinder, Maxwell e Venkataraman (2006) afirmam que a transparência tem 

potencial para reduzir os custos de transação por dois motivos. Primeiro, reduz os valores que 

são pagos aos formadores de mercados (market makers); e, segundo, por reduzir os custos 

associados à formação de mercado (market making). Seus estudos demonstram ainda que, após 
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a implementação do sistema de divulgação de preços das negociações de debêntures, o Trace 

(Trade Reporting and Compliance Engine), houve redução na vantagem de custos dos grandes 

negociadores. 

Goldstein, Hotchkiss e Sirri (2007) identificaram declínio nos spreads das debêntures 

que passaram a experimentar a transparência em relação àquelas ainda sem transparência. 

Observaram ainda que a redução identificada nos custos de transação mostrava-se consistente 

com a habilidade dos investidores de acordarem melhores termos negociação uma vez que 

tenham amplo acesso aos dados de precificação dos ativos. 

Edwards, Harris e Piwowar (2007) estudaram o impacto causado pelo sistema de reporte 

de preços Trace a partir do momento em que os dados das transações do mercado secundário 

de debêntures começaram a ser disponibilizados em tempo real. Dentre os principais achados, 

identificaram sensível aumento na liquidez e também redução nos custos de transação, 

explicado pela redução na assimetria de informações. Para Edwards, Harris e Piwowar (2007), 

debêntures transparentes possuem menor custo de transação do que debêntures não-

transparentes, e o custo de transação cai quando as debêntures se tornam transparentes. Buscar 

informações individualmente consome demasiado tempo e é um processo caro. De acordo com 

Schultz (2001), tais custos só podem ser amortizados por grandes investidores que diluem os 

custos nas várias transações que realizam.  

Assim, investir em transparência é investir em eficiência e redução de custos para o 

mercado. A ANBIMA, com o objetivo de ampliar a transparência do mercado secundário de 

títulos privados e estimular a liquidez, criou o REUNE ANBIMA, o que facilita o processo de 

formação de preços a partir da maior visibilidade dos parâmetros de negociação das debêntures. 

Semelhante ao TRACE, o REUNE captura os dados das negociações de títulos privados – em 

que pelo menos uma das partes é membro associado à ANBIMA – e os divulga em um hotsite 

exclusivo das instituições financeiras e demais membros associados. Após a experiência bem-

sucedida com o Trace, há evidências empíricas de que o REUNE também alcançou o resultado 

esperado em determinados grupos.  
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2 DETERMINANTES DO VOLUME DE NEGÓCIOS 

2.1 Metodologia 

Foram avaliados os determinantes do volume de negócios por meio de análise de 

regressão de dados longitudinais (dados em painel), relacionando medidas de volume de 

negócios e características do emissor e da emissão da debênture. Referenciando o modelo 

apresentado por Alexander, Edwards e Ferri (2000), este estudo tem um conjunto de séries 

temporais e estrutura de dados longitudinais (dados em painel), com a seguinte formulação, 

onde o i subscrito refere uma debênture individual e o t subscrito refere o período (mês): 

 

Volume de Negóciosit = f (REUNEit, Volume(i;t-1), Tamanhoit, Idadeit, Variáveis de Controleit) + ε        (1) 

 

As especificações das variáveis independentes estão descritas nos próximos itens. As 

debêntures podem ser emitidas e distribuídas das mais variadas formas, com diferentes 

características, por diferentes emissores, com maturidades diferentes, o que torna a análise e 

comparação entre os ativos ainda mais desafiadora. Para este estudo, foram definidas como 

varáveis de controle, além das proxies já apresentadas na literatura, características de 

debêntures padronizadas definidas pela ANBIMA e pela CVM como tal. 

Ressaltando as vantagens do modelo, Marques (2000) afirma que os dados em painel 

providenciam maior quantidade de informação, maior variabilidade dos dados, menor 

colinearidade entre as variáveis, maior número de graus de liberdade e maior eficiência na 

estimação. Ainda de acordo com Marques (2000), o aumento na variabilidade dos dados 

contribui para a redução da eventual colinearidade existente entre as variáveis, particularmente 

em modelos com desfasamentos distribuídos, o que também fez parte deste estudo.  

Segundo Greene (2003), a vantagem fundamental que a análise de dados em painel 

possui em relação a análise em cortes transversais é o fato de permitir ao pesquisador grande 

flexibilidade na modelagem de diferenças entre os indivíduos. A análise pode ser conduzida 

utilizando-se duas estimações diferentes, quais sejam: efeitos fixos e efeitos aleatórios. Para 

definição do melhor modelo a ser adotado neste estudo, foi utilizado o teste de Hausman, que 

verifica se os coeficientes de efeitos fixos e os de efeitos aleatórios são sistematicamente 

diferentes. 
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2.2 Transparência – Variável Independente 

Para Edwards, Harris e Piwowar (2007), o mercado americano de debêntures tem se 

tornado cada vez mais transparente. A Nasd (The National Association of Securities Dealers) 

passou a solicitar que os intermediários (dealers) reportassem todos os negócios de balcão 

(over-the-counter) no sistema de reporte de preços, o Trace. Esse sistema se tornou operacional 

em 1º de julho de 2002. Os autores também concluíram que os custos de transação são menores 

para as debêntures com transparência de preços negociados do que aquelas opacas, e que os 

custos de transação caem quando os preços de transação das debêntures se tornam transparentes. 

Outros trabalhos identificaram relação positiva entre aumento da transparência e o 

aumento da liquidez – Bessembinder, Maxwell e Venkataraman, (2006), Goldstein, Hotchkiss 

e Sirri (2007),  Bessembinder e Maxwell (2008), Ferrarini (2009), dentre outros. 

Diante dos resultados já apresentados em diversos estudos, com o objetivo de estimular 

o desenvolvimento do mercado secundário de debêntures no Brasil, a ANBIMA, em NOV/2012, 

instituiu o Sistema REUNE ANBIMA, que posteriormente ganhou ainda mais força com a 

divulgação da edição de normas pela CVM envolvendo os depositários no processo de reporte 

de informações ao REUNE (CETIP, 2014)6. Foi criada uma variável indicadora para referenciar 

o período pré-REUNE e o período pós-REUNE. 

 

2.3  Variáveis de Controle 

2.3.1  Volume desfasado 

Lemmon, Roberts e Zender (2008), observaram que estabilidade da estrutura de capital 

ao longo do tempo sugere que os fatores que impulsionam a variação transversal nas relações 

de alavancagem são estáveis também em horizontes longos, sugerindo a persistência, entre as 

empresas privadas, após a oferta pública inicial. Esses fatores parecem ser afetados pelas 

                                                 
6 As câmaras depositárias das debêntures objeto das operações com condições informadas por meio do pré-registro 
passaram a remeter essas informações para o sistema REUNE, que recebe as referidas informações exclusivamente 
de tais câmaras. Mais informações a respeito dos das deliberações CVM e ajustes das câmaras depositárias estão 
disponíveis em: http://www.cetip.com.br/comunicados/CCETIP/2014/CCETIP2014-022.PDF 
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mudanças no acesso ao mercado de capitais, distribuição de controle e ambiente de informação 

que ocorrem no momento do IPO. 

Com o objetivo de identificar se o volume de negócios de períodos anteriores poderia 

influenciar no período corrente, Chordia, Roll e Subrahmanyam (2000) incluíram a variável 

desfasada de volume como um dos regressores. Embora não tenham identificado grande 

impacto causado pela varável, neste estudo, decidiu-se testá-la nos modelos de regressão. 

 

2.3.2  Tamanho da emissão 

Para testar o impacto da variável “tamanho da emissão” sobre o volume de negócios, 

foi incluído o logaritmo natural do valor total da emissão, com o rótulo de Ln_VTE. Além de 

testar o tamanho da emissão como variável, também foram feitas regressões separando as 

debêntures pelo tamanho de emissão. 

 

2.3.3  Idade 

Na revisão da literatura, identificou-se que idade é uma das mais populares varáveis 

para o cálculo de liquidez – percepção não apenas endossada por este estudo, mas pode ser 

atribuída também a Houweling, Mentink e Vorst (2005). Schultz (2001) observou que 

debêntures mais novas são mais líquidas do que debêntures mais velhas. 

 

2.3.4  Emissões mais recentes (on-the-run) 

Refere-se aos primeiros meses de emissão de um ativo. Muitos trabalhos anteriores já 

abordaram a liquidez de debêntures recentemente emitidas. Houweling, Mentink e Vorst (2005) 

foram os primeiros a introduzir a variável em estudos com debêntures corporativas (corporate 

bonds), mas não foram os únicos. Edwards, Harris e Piwowar (2007) também incluíram a 

variável em trabalho ao estudar transparência e custos de transação. 

Embora a varável esteja relacionada com a idade, Houweling, Mentink e Vorst (2005) 

afirmam que, no caso de portfólios que são construídos com a ajuda de cada uma das variáveis, 

existe distinção entre “idade” e “emissões mais recentes”. Não introduzir essa varável no 
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modelo pode induzir o analista do portfólio a acreditar que debêntures mais jovens são mais 

líquidas, quando na verdade o efeito permanece apenas no início da emissão.  

Foi criada uma variável indicadora (dummy) para indicar quando a debênture é recém-

emitida (on-the-run), que no caso deste estudo equivale ao período menor ou igual a 3 meses 

de sua emissão. 

 

 

2.3.5  Maturidade 

Edwards, Harris e Piwowar (2007) identificaram que os custos de transação são menores 

em dois momentos: logo após a emissão e quando estão próximos do vencimento (maturidade). 

Como não foram identificadas evidências robustas na literatura de que debêntures muito 

próximas da maturidade são mais líquidas que as demais, decidiu-se tratar a maturidade apenas 

como varável contínua. 

 

2.3.6  Tipos de emissão (Variável controle) 

O trabalho de Edwards, Harris e Piwowar (2007) também demonstrou que em emissões 

privadas de debêntures, nos casos em que as negociações são restritas, os custos de transação 

são bem menores. 

Foi criada uma varável indicadora para este controle. Nesta etapa, pretende-se 

identificar se a emissão da debênture foi feita via oferta pública ou com esforços restritos, em 

que a quantidade de compradores finais da distribuição primária não pode ser superior a 50 

investidores profissionais (conforme regulamentado pela Instrução CVM nº 476). 

 

2.3.7  Índices de remuneração ou atualização 

Diante das dificuldades que o investidor tem para avaliar as peculiaridades de cada 

debênture emitida, ainda que seja emitida por um mesmo emissor, decidiu-se incluir o índice 

de remuneração das debêntures como variável deste estudo. Notadamente, os produtos de 

investimento mais tradicionais do mercado brasileiro são indexados principalmente ao CDI 
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(CETIP, 2016) 7  e também ao IPCA (DADOS.GOV.BR, 2016) 8 . Assim, considerando a 

familiaridade dos investidores com esses índices, acredita-se que sua utilização como forma de 

remuneração ou atualização das debêntures pode influenciar a liquidez. Para a análise, criaram-

se variáveis indicadoras para esses índices. 

3 METODOLOGIA  

A base de dados utilizada neste estudo foi extraída de quatro fontes diferentes: Cetip, 

BM&FBovespa, ANBIMA (site debentures.com) 9  e Sistema REUNE ANBIMA. Como o 

objetivo é avaliar o efeito do aumento da transparência no aumento do volume, os dados 

negociais (preço médio, volume, data do negócio e ativo negociado) anteriores à introdução do 

REUNE foram capturados da Cetip – principal depositária de debêntures 

(DEBENTURES.COM.BR, 2016)10 – e da BM&FBovespa. A partir da divulgação de preços 

pelo REUNE, os dados negociais foram coletados diretamente do sistema, que já as 

disponibiliza de forma consolidada, independentemente de onde o negócio ocorreu (Cetip ou 

BM&FBovespa). As informações referentes a características da emissão e da companhia 

emissora, foram coletadas no site www.debentures.com.br.  

Para avaliação inicial, foram selecionadas apenas debêntures com pelo menos uma 

negociação em cada um dos períodos. 

A Tabela 1 apresenta os efeitos da aplicação dos inúmeros filtros até chegar à amostra 

final. Os dados referentes às transações do período pré-REUNE (anterior a 01/11/2012) foram 

extraídos da Cetip e da BM&FBovespa, e os dados do período pós-REUNE (a partir de 

01/12/2012) foram extraídos do próprio sistema REUNE. As informações adicionais, com as 

características dos ativos e dos emissores, foram extraídas do site www.debentures.com.br 

(mantido pela ANBIMA). Foram excluídas da amostra as debêntures conversíveis e os demais 

ativos que não apresentavam informações suficientes para análise. Também foram excluídos da 

amostra os ativos emitidos em outras moedas (anteriores à implantação do real), os ativos com 

                                                 
7 O Depósito Interfinanceiro (DI) é um título privado de Renda Fixa que auxilia no fechamento de caixa dos bancos, 
como instrumento de captação de recursos ou de aplicação de recursos excedentes. As negociações entre os bancos 
geram a Taxa DI-Cetip, referência para a maior parte dos títulos de renda fixa ofertados ao investidor. É hoje o 
principal benchmark do mercado. 
8 O IPCA tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, 
referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia entre 1 e 40 salários mínimos. 
9 O site tem como objetivo fornecer acesso público às informações sobre emissões registradas no SND – Módulo 
Nacional de Debêntures. Ali estão consolidados documentos e informações tais como escrituras de emissão, 
prospectos, informações sobre as negociações no mercado secundário e marcação a mercado. 
10 Em nota divulgada ao jornal Brasil Econômico, em 24/02/2014, a CETIP informa que apesar da concorrência, 
ainda detém ampla participação de mercado. 
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data de negociação posteriores à data de maturidade. A amostra final é composta pelas 

debêntures com informações suficientes para identificar a regressão com dados em painel. 

 

Tabela 1 – Composição da amostra 
 Debênturess Negócios Volume (em milhões de Reais)* 
Todos os ativos do período selecionado 991 214.270  809.207,12  
Subtotal após remover ativos sem informações 
suficientes nos 2 períodos e debêntures 
conversíveis em ações 

340 85.925  757.485,99  

* O volume é calculado com base no preço médio de negociação no mercado secundário na data do negócio 
Fonte: dados do estudo 

O mercado de debêntures, por apresentar baixíssima liquidez (se comparado com o 

mercado de ações), impõe um grande desafio para qualquer tipo de mensuração que se pretenda 

fazer sobre liquidez. Diante da escassez de dados diários para a ampla maioria dos ativos, a 

amostra foi elaborada em cortes por períodos (em vez de diários), sendo que cada período 

corresponde a um mês do ano.  

A amostra foi cuidadosamente especificada e editada, para garantir que em cada um dos 

72 períodos (6 anos completos) haja todas as informações sobre volume e negócios e negócios 

realizados de forma consolidada. Ao todo, são 34 períodos anteriores à implantação do REUNE 

e 38 períodos posteriores. 

Para os valores financeiros, trabalhou-se com o número logaritmo natural, visando 

minimizar os efeitos da dispersão entre os dados. Para o grupo geral de debêntures, que 

contempla todos os ativos que tiveram pelo menos uma transação em cada um dos momentos 

analisados (pré-REUNE e pós-REUNE), os dados agrupados resultaram em 5.208 observações. 

Como grande parte das debêntures não apresentam transações em todos os 72 meses analisados, 

a amostra constitui um painel não balanceado (unbaleced panel) – situação não incomum aos 

trabalhos de dados em painel, mas que não causa prejuízo a análise, já que em alguns casos os 

procedimentos estatísticos para painéis balanceados podem ser estendidos para acomodar 

painéis não balanceados, conforme Sosa-Escudero e Bera (2008). 

O Anexo 1 sumariza a distribuição dos dados – organizados em cortes longitudinais – 

de volume e quantidade de negócios. A amostra consiste em 85.925 negócios, envolvendo 340 

debêntures e totalizando um volume negociado de 757,49 bilhões de reais. 

Foram testadas algumas variações da equação 1, alterando apenas o grupo de análise e, 

consequentemente, o tamanho da amostra. Os grupos de análises propostos levam em 

consideração a característica da emissão da debênture (se por esforços amplos ou restritos – 

dada pelas instruções nº400 e nº476, respectivamente – e o tamanho (volume financeiro) da 
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oferta. As características do emissor (ramo de atuação e se possui ações listadas em Bolsa) 

foram utilizadas como variáveis instrumentais, para incrementar a qualidade do modelo. 

Para testar o efeito da transparência em determinados grupos, ajustou-se a amostra para 

obter o grupo de controle – formato da emissão/distribuição (se pela Instrução CVM n°400 ou 

n°476), e se o tamanho da emissão está entre 100 milhões e 1 bilhão de reais, ou se é superior 

a 1 bilhão de reais.  

As variáveis do modelo apresentam características diversas, já que envolvem momentos 

distintos, empresas distintas, ramos de atividade econômica diversos, dentre outras. Para lidar 

com todas essas características, tratamos os dados com regressões para dados em painel de 

efeitos fixos e também de efeitos aleatórios.  

Diante da excessiva generalidade dos dados da amostra, o modelo GMM 2SLS – 

Método dos Momentos Generalizados em dois estágios – torna-se adequado para a avaliação 

dos dados e elaboração desse estudo.  Utilizou-se como instrumentos no GMM 2SLS: (i) as 

variáveis de tipo de remuneração (DI e IPCA), (ii) de ramo de atividade das empresas emissoras 

dos ativos (Financeiro, Utilities, Transporte&Logística e Construção Civil) e (iii) de listagem 

em bolsa (se a empresa foi listada em bolsa em qualquer período da amostra). A variável de 

interesse REUNE foi considerada endógena na estimação do GMM. Para executar as regressões, 

foi utilizado o software estatístico Stata versão 14.2. 

 

   

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Ao acrescentar as variáveis independentes selecionadas à equação (1), tem-se a seguinte 

especificação: 

Ln(Volume de Negóciosit)= β0 + β1 REUNEit + β2 Ln(Volumeit-1) +  

β3 Ln(Tamanhoit) + β4 Ln(VNUit) + β5 Idade + β6 Maturidade + β7 EMR + εit + 

αi                    (2) 

Onde: 

- REUNE é a variável de interesse do estudo, que indica o incremento de transparência 

na negociação de debêntures no mercado secundário, indicando em que período da amostra o 
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ativo está se anterior a introdução do Sistema REUNE, em 01/11/2012, o valor da variável é 0 

(zero); 

- Ln(Volumeit-1) é a variável de volume de negócios, representada pelo logaritmo 

natural, que nesta equação indica o volume de negócios do mês anterior ao avaliado; 

- Ln(Tamanho) é a variável que indica o tamanho da emissão da debênture, 

representada pelo logaritmo natural; 

- Ln(VNU) é a variável que indica o valor nominal unitário na data de emissão, 

representada pelo logaritmo natural; 

- Idade representa a idade do ativo em anos; 

- Maturidade representa o prazo para vencimento do ativo em anos; 

- EMR é a variável indicadora que representa se o ativo é recém-emitido (on-the-run) 

ou não (off-the-run). Caso o período avaliado seja igual ou inferior a três meses da emissão, o 

valor da variável é 1; 

 

As tabelas a seguir apresentam o resultado das regressões executadas para cada um dos 

6 cenários avaliados, com regressões de efeitos fixos, efeitos aleatórios e evidentemente a 

estimação GMM. A Tabela 2 apresenta os resultados para uma análise generalizada da amostra. 

Nas Tabelas 3 e 4, encontram-se os cenários cujas debêntures estão agrupadas de acordo com a 

forma de distribuição no momento da emissão, se regime de melhores esforços (Instrução CVM 

nº 400) ou se por esforços restritos (Instrução CVM nº 476). . As Tabelas 5 e 6 agrupam as 

debêntures de acordo com o tamanho da emissão (entre R$ 100 milhões e R$ 1 bilhão e acima 

de R$ 1 bilhão). Na sequência de cada tabela, vem a interpretação para os resultados 

encontrados.  
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Tabela 2 – Análise da Amostra 

  

 

 Corroborando a hipótese do estudo, a introdução do sistema REUNE a partir de 

01/11/2012 contribuiu para o incremento do volume de negócios no mercado secundário de 

debêntures.  

 Assim como em estudos anteriores, foi possível confirmar a influência das variáveis 

Tamanho da Emissão, Volume Defasado, Valor Nominal Unitário, Idade e Maturidade. 

Diferentemente do que fora encontrado em outros trabalhos, não foi possível confirmar em 

todos os cenários que os ativos recém-emitidos (ativos on-the-run) contribuem para o aumento 

do volume negociado no mercado secundário. 

Dependente LnVolume Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios

GMM 
2 estágios 

(2SLS)
(2,20)** 1,40 (2,02)**

0,074 0,05 0,249

16,28*** 33,7***

0,027 0,013

12,22*** 34,3*** 15,33***

0,014 0,013 0,028
6,76** 6,34**
0,012 0,012

(4,59)*** 1,37** 2,66***
0,027 0,011 0,018

13,81*** 8,23***
0,005 0,007

1,10 2,31** 1,04
0,142 0,150 0,170

56,03*** (2,36) (1,29)
0,239 0,511 0,560

Número de 
Observações

5208 5208 5208

Quantidade de 
Debêntures

300 300 300

R² 0,125 0,477 0,462

Estatística Z linha 1, Erro-Padrão linha 2
*** P-value 1%, **P-value 5%; *P-value 10%
N/A: omitido devido a colinearidade

Estatística

Constante

N/A

N/A

N/A

Variáveis Instrumentais - GMM
Tipo de Remuneração, Ramo 

de Atividade e Empresa 
Listada em Bolsa

Variáveis

Variáveis de 
Controle

Variável de 
Interesse 

Maturidade

Amostra completa (após refinamento)
Modelos

EMR (on-the-
run )

REUNE

LnVTE - 
Tamanho da 

Emissão
LnVolume_1 - 

Volume 
defasado

LnVNU

Idade
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Tabela 3 – Análise da Amostra – Instrução CVM n°476 

 

 

 Neste cenário, foi feito o recorte apenas com os ativos cuja emissão fora estruturada 

no regime de esforços restritos, em que o público-alvo são investidores institucionais e a 

colocação dos ativos é limitada a 50 investidores. Como esse grupo, dadas as características da 

emissão, não transacionam esses ativos com muita frequência, não era esperado que o aumento 

da transparência fosse um fator de contribuição para o aumento do volume de negócios. 

Contudo, as variáveis Tamanho da Emissão, Volume Defasado, Valor Nominal Unitário e 

Dependente LnVolume Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios

GMM 
2 estágios 

(2SLS)
(2,02)** (2,54)** (1,24)

0,115 0,09 0,533

9,24 9,29

0,049 0,026

4,81*** 10,75*** 8,78***

0,025 0,024 0,054
2,57*** 2,28**

0,018 0,018
(2,62)*** (1,17) 0,44

0,047 0,045 0,156
1,31 1,53

0,024 0,028

P-value
33,92*** 2,6*** 2,38**

0,409 0,904 0,927
Número de 

Observações
1554 1554 1554

Quantidade de 
Debêntures

117 117 117

R² 0,1008 0,1918 0,1820

Estatística Z linha 1, Erro-Padrão linha 2
*** P-value 1%, **P-value 5%; *P-value 10%
N/A: omitido devido a colinearidade

Estatística

Tipo de Remuneração, Ramo 
de Atividade e Empresa 

Listada em Bolsa

Emissão com esforços restritos (ICVM n°476)
Modelos

N/A N/A N/A

Idade

Maturidade N/A

EMR (on-the-
run )

Constante

GMM - Variáveis Instrumentais

Variáveis

Variável de 
Interesse 

REUNE

Variáveis de 
Controle

LnVTE - 
Tamanho da 

Emissão
N/A

LnVolume_1 - 
Volume 

defasado

LnVNU N/A
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Maturidade também confirmaram influência no aumento do volume de negócios com 

debêntures. 

 

Tabela 4 – Análise da Amostra – Instrução CVM n°400 

 

 

 Neste cenário, foi feito o recorte apenas com os ativos cuja emissão fora estruturada 

no regime de melhores esforços, em que o público-alvo são investidores em geral, com ampla 

divulgação da emissão por meio de uma Oferta Pública de Debêntures. Nesse grupo também 

não foi possível confirmar que o aumento da transparência é um fator de contribuição para o 

aumento do volume de negócios. Contudo, as variáveis Tamanho da Emissão, Volume 

Dependente LnVolume Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios

GMM 
2 estágios 

(2SLS)
(1,41) 2,40** (1,10)
0,095 0,06 0,258

14,61*** 28,74***

0,034 0,016

11,19*** 30,61*** 13,72***

0,017 0,015 0,036
4,34*** 3,62***

0,017 0,018
(3,82)*** 2,17** 2,68***

0,033 0,012 0,017
11,01*** 7,50***

0,005 0,007
1,09 3,12*** 2,05**

0,148 0,159 0,178
45,02*** (4,26)*** (3,3)***

0,294 0,630 0,692
Número de 

Observações
3654 3654 3654

Quantidade de 
Debêntures

183 183 183

R² 0,1622 0,534 0,527

Estatística Z linha 1, Erro-Padrão linha 2
*** P-value 1%, **P-value 5%; *P-value 10%
N/A: omitido devido a colinearidade

Tipo de Remuneração, Ramo 
de Atividade e Empresa 

Listada em Bolsa

Regime de melhores esforços (ICVM n°400)
Modelos

Estatística

Idade

Maturidade N/A

EMR (on-the-
run )

Constante

GMM - Variáveis Instrumentais

Variáveis

Variável de 
Interesse 

REUNE

Variáveis de 
Controle

LnVTE - 
Tamanho da 

Emissão
N/A

LnVolume_1 - 
Volume 

defasado

LnVNU N/A
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Defasado e Valor Nominal Unitário confirmaram influência no aumento do volume de negócios 

com debêntures. Destaque adicional para a variável EMR que corresponde aos ativos recém-

emitidos (até 3 meses da data da emissão), sugerindo que o investidor não institucional não 

mantém os ativos durante muito tempo em seus portfólios quando comprados na emissão, 

aproveitando-se de possíveis spreads e distorções enquanto o mercado calibre e define o preço 

“justo” (ou de referência) para as novas debêntures. 

 

Tabela 5 – Análise da Amostra – Emissões entre R$100Mi e R$1Bi 

 

 

Dependente LnVolume Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios

GMM 
2 estágios 

(2SLS)
(2,54)** 0,95 (1,69)*

0,079 0,048 0,235

5,68*** 19,00***

0,040 0,015

7,74*** 22,80*** 4,84***

0,016 0,015 0,047
8,41*** 7,53***

0,013 0,015
(5,85)*** (3,45)*** (0,64)

0,029 0,011 0,020
17,08*** 11,41***

0,006 0,009
0,50 1,50 0,47

0,145 0,150 0,164
54,14*** 5,48*** 5,58***

0,261 0,809 0,960
Número de 

Observações
4243 4243 4243

Quantidade de 
Debêntures

232 232 232

R² 0,0271 0,293 0,277

Estatística Z linha 1, Erro-Padrão linha 2
*** P-value 1%, **P-value 5%; *P-value 10%
N/A: omitido devido a colinearidade

Tipo de Remuneração, Ramo 
de Atividade e Empresa 

Listada em Bolsa

Valor de emissão entre R$100Mi e R$1Bi
Modelos

Estatística

Idade

Maturidade N/A

EMR (on-the-
run )

Constante

GMM - Variáveis Instrumentais

Variáveis

Variável de 
Interesse 

REUNE

Variáveis de 
Controle

LnVTE - 
Tamanho da 

Emissão
N/A

LnVolume_1 - 
Volume 

defasado

LnVNU N/A



29 

 Neste penúltimo cenário, que contempla os ativos cujo valor total na 

emissão/distribuição primária situa-se entre R$100 milhões e R$1 bilhão, a variável REUNE 

que corresponde a transparência, também não pode ser confirmada. Para as variáveis Tamanho 

da Emissão, Volume Defasado, Valor Nominal Unitário e Maturidade também foi possível 

confirmar a influência no modelo. 

Tabela 6 – Análise da Amostra – Emissões superiores a R$1Bi 

 

 

  Neste último cenário analisado, que contempla os ativos cujo valor total na 

emissão/distribuição primária situa-se acima de R$1 bilhão, a variável REUNE que 

corresponde a transparência, também não pode ser confirmada. Para as variáveis Tamanho da 

Emissão e Idade também foi possível confirmar a influência no modelo, sugerindo que, nessa 

Dependente LnVolume Efeitos Fixos
Efeitos 

Aleatórios

GMM 
2 estágios 

(2SLS)
(0,09) 0,05 (1,00)
0,229 0,152 0,509

0,75 14,75***

0,144 0,037

11,20*** 19,65*** 0,71

0,039 0,033 0,265
(1,89)* (1,11)
0,043 0,066

1,09 5,18*** 2,69***
0,076 0,036 0,093

0,01 (0,28)
0,008 0,021

0,543 0,561 0,575
12,63*** 1,21 0,65

0,777 3,168 5,753
Número de 

Observações
602 602 602

Quantidade de 
Debêntures

28 28 28

R² 0,6335 0,641 0,629

Estatística Z linha 1, Erro-Padrão linha 2
*** P-value 1%, **P-value 5%; *P-value 10%
N/A: omitido devido a colinearidade

Tipo de Remuneração, Ramo 
de Atividade e Empresa 

Listada em Bolsa

Valor de Emissão acima de 1Bi
Modelos

Estatística

Idade

Maturidade N/A

EMR (on-the-

Constante

GMM - Variáveis Instrumentais

Variáveis

Variável de 
Interesse 

REUNE

Variáveis de 
Controle

LnVTE - 
Tamanho da 

Emissão
N/A

LnVolume_1 - 
Volume 

defasado

LnVNU N/A
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faixa de valor emitido, a idade e a exposição da debênture por um determinado período, permite 

que o investidor reúna maior número de informações sobre o ativo, o que facilita na tomada de 

decisão dos investimentos. Surpreendentemente a variável Volume Defasado não pode ser 

confirmada com a amostra ora avaliada, diferente do ocorrido em todos os demais cenários. 

Ratificando os resultados encontrados por Goldstein, Hotchkiss e Sirri (2007), constata-

se neste estudo que a transparência teve efeito positivo no volume negociado dos ativos.  
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho avaliou o impacto da transparência aplicada ao mercado secundário de 

debêntures com foco no efeito causado pela introdução do Registro Único de Negócios 

(REUNE) a partir de 01/11/2012. Foi avaliado o comportamento do volume das transações com 

debêntures realizadas no mercado secundário, antes e depois da implantação do REUNE, 

utilizando-se da técnica de análise de dados em painel (dados longitudinais), com o 

agrupamento mensal dos dados. Identificou-se relação estatisticamente significante entre o 

aumento do volume e a introdução do REUNE no cenário em que todos os ativos estão 

agrupados, sem nenhuma categorização, não apresentado o mesmo comportamento nas outras 

categorizações criadas para o estudo. No cenário em que não há distinção entre os ativos, 

identificou-se relação estatisticamente significante entre transparência e aumento do volume. 

Embora haja esforço para padronização das debêntures, elas são bem distintas umas das outras, 

seja pelas características do emissor (por exemplo, “Listado” ou “Não listado em bolsa”), seja 

pelas características da emissão (tamanho da emissão, vencimento, garantias e valor nominal 

unitário), seja pela forma de distribuição primária da debênture (por esforços restritos ou 

melhores esforços). Assim, para melhor qualidade da análise, criaram-se alguns grupos a partir 

da amostra para verificar em quais o efeito da transparência seria mais significante. 

Ao analisar os dados segregando-os pela característica da distribuição na oferta inicial 

(por esforços restritos ou regime de melhores esforços), era de esperar efeito positivo para o 

grupo de ativos emitidos no regime de melhores esforços, já que, além de não existir referência 

de preços antes da introdução do REUNE, as informações financeiras sobre essas empresas são 

mais escassas e o perfil do investidor desses ativos é menos profissional/qualificado que o do 

investidor institucional. No entanto, não foi possível identificar relação entre o aumento desse 

volume e o aumento da transparência.  

 

Quando a análise foi realizada de acordo com a forma de distribuição no mercado 

primário, identificou-se resultado estatisticamente significante do efeito da introdução do 

REUNE apenas para debêntures distribuídas/emitidas de acordo com a Instrução CVM nº 476. 

As distribuições com esforços restritos são direcionadas a investidores institucionais, dentre os 

quais as fundações de Previdência Complementar, que, pelo conflito de agência 

(governos/partidos, gestores e beneficiários) existente na administração dos recursos dessas 

fundações e também pelos frágeis mecanismos de controles na estrutura, ficam sujeitas a 
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fraudes e manipulações. O comportamento desses grupos encontra sustentação teórica no 

trabalho de Edwards, Harris e Piwowar (2007), ao abordarem os aspectos positivos e negativos 

da transparência de preços. 

Na avaliação das debêntures cujo tamanho da emissão é superior a 1 bilhão de reais, 

constatou-se crescimento de 207% entre os dois períodos (pré e pós-REUNE), no entanto, a 

introdução do REUNE não se mostrou estatisticamente significante para este grupo. 

Por fim, identificaram-se ativos com maior volume de negociação após a introdução do 

REUNE, quando se aplicou o modelo econométrico de análise de dados longitudinais, 

identificando-se relação estatisticamente significante entre o volume e a introdução do REUNE, 

no entanto a relação também é negativa. Importante destacar que este grupo não tem 

necessariamente as características elencadas pela CVM e ANBIMA para simplificação e 

estímulo da liquidez do mercado de debêntures. Tal fato sugere aprofundamento dos estudos, 

de forma a avaliar a alteração ou a inclusão de novas características para as escrituras 

padronizadas de debêntures. 

Os resultados encontrados apresentam sutil relação positiva entre volume negociado e 

aumento da transparência por meio da introdução do Sistema REUNE. No entanto, isso não 

significa necessariamente dizer que o aumento da transparência é a exclusivamente a única 

causa para o incremento no volume de negócios. Uma das conclusões possíveis, e que encontra 

também sustentação na literatura – como, por exemplo, no trabalho de Edwards, Harris e 

Piwowar (2007) –, é que a introdução do REUNE possibilitou que os investidores obtivessem 

mais informações sobre os preços de transações de debêntures, podendo assim procurar outras 

alternativas de investimento. Com mais informações, os investidores tendem a fazer menos 

negócios ruins, isto é, pagar um valor maior do que o valor de mercado para um ativo. 

 

5.1 Limitações 

Este estudo teve o objetivo de avaliar o efeito da introdução do Sistema REUNE no 

volume de negócios realizados durante o período de 2010 a 2015 (anterior e posterior à 

introdução do sistema). Consequentemente, por se tratar de análise de dados longitudinais, não 

é possível avaliar o efeito do REUNE em debêntures lançadas após a introdução do sistema. 

Dentre as limitações do modelo econométrico, pode-se citar o viés de variáveis omitidas, 

tais como incentivos fiscais para debêntures de infraestrutura e o início da precificação e 

divulgação de preços de referência de determinadas séries de debêntures.  
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Também se pode destacar a ausência de informações para controlar o impacto de 

incentivos fiscais e outros privilégios presentes em diferentes produtos financeiros. A 

quantidade de distribuidores ativos em cada momento da avaliação é igualmente uma variável 

omitida. Com a publicação da Lei nº 12.431 (BRASIL, 2011), foi consolidado o 

estabelecimento de um regime tributário privilegiado para ativos e instrumentos financeiros 

destinados ao financiamento do investimento no longo prazo, gerando benefícios fiscais para a 

aquisição de debêntures voltadas ao desenvolvimento de infraestrutura. Embora houvesse 

expectativa de também testar o efeito de tais incentivos na liquidez dos ativos, ao filtrar a 

amostra com os parâmetros previamente estabelecidos, apenas um ativo se qualificou o 

ANHB24 – Concessionária Anhanguera Bandeirantes, contudo, como a emissão do ativo foi 

feita apenas um mês antes da introdução do REUNE, decidiu-se excluir o ativo da amostra para 

não distorcer os resultados. Apesar de acreditar que o incentivo fiscal possa ter impactado 

negativamente no volume de transações das debêntures sem o incentivo, esse efeito ocorre 

integralmente para todas as debêntures da amostra, eliminando o viés de omissão dessa variável. 

O modelo, da mesma forma, não captura as debêntures que tiveram resgate antecipado 

ou recompra pelo emissor durante o período da análise. 

A análise do volume de negócios permite avaliar a evolução do mercado, mas não 

permite conhecer a redução de custos para os investidores – dada pela redução dos spreads bid-

ask, o que também se sugere quando há aumento de transparência. 

 

5.2  Estudos futuros 

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se verificar se emissões anteriores de um 

mesmo emissor podem influenciar no volume de negócios de futuras transações. Embora 

grande parte do volume de transações ocorra no ambiente da Cetip, recomendam-se avaliar as 

características exclusivas de cada um dos ambientes de negociação e testar o impacto dessas 

características sobre o volume de negócios e frequência de transações. Podem-se ainda testar 

os impactos da disponibilidade/ampliação das facilidades nas transações (home-broker, mobile 

bank etc). 

Pelo aspecto do papel do distribuidor, pode-se testar se há diferenças entre o distribuidor 

que pertence a um grande conglomerado financeiro e aquele independente. Acredita-se que, se 

a distribuição de debêntures concorrer com produtos emitidos por bancos, não terá apelo para 



34 

ser distribuído, diante da necessidade de captação dos próprios bancos. Sugere-se também 

avaliar o impacto de incentivos fiscais e outros privilégios para classes diferentes de debêntures 

e também para diferentes tipos de investimento (fundos, LCI, LCA, CDB). 

Por fim, sugerem-se variações deste presente estudo com o objetivo de testar o efeito de 

outras medidas associadas a transparência, como, por exemplo, a referência de preços para 

alguns ativos divulgada pela ANBIMA. Também se deve testar o efeito REUNE e de outras 

proxies de transparência sobre outras medidas de liquidez presentes na literatura. 
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ANEXO 1 – Características da amostra 

Grupo Negócios Volume negociado (R$)  

Geral 

   

PRÉ-REUNE 40.579  243.094.103.856,48  

PÓS-REUNE 45.346  514.391.890.822,49  

      

Emissão/Distribuição       

IN CVM 476 
PRE-REUNE 7.644  14.419.927.645,06  

PÓS-REUNE 10.605  21.279.055.291,17  

      

IN CVM 400 
PRE-REUNE 32.935  228.674.176.211,42  

PÓS-REUNE 34.741  493.112.835.531,32  

      

      

Emissão superiores a 1 BI de R$ 
PRE-REUNE 6.995  139.236.073.711,03  

PÓS-REUNE 7.577  416.404.543.768,21  

      

Remuneração       

DI 
PRE-REUNE 22.784  236.431.567.636,13  

PÓS-REUNE 22.669  501.213.273.127,43  

      

IPCA 
PRE-REUNE 13.180  5.519.111.966,56  

PÓS-REUNE 19.057  12.165.101.271,42  

      

Emissor Listado em Bolsa 
PRE-REUNE 37.466  209.059.243.108,72  

PÓS-REUNE 43.188  408.480.523.080,67  

      

Emissor Não Listado em Bolsa 
PRE-REUNE 3.113  34.034.860.747,76  

PÓS-REUNE 2.158  105.911.367.741,81  

      

Ramo de Atividade       

Utilities 
PRE-REUNE 7.803  8.744.977.353,44  

PÓS-REUNE 8.794  9.166.390.588,69  

      

Financeiro 
PRE-REUNE 2.390  208.039.662.746,28  

PÓS-REUNE 2.401  468.309.793.632,91  

      

Transporte e Logística 
PRE-REUNE 6.311  5.747.853.834,23  

PÓS-REUNE 6.946  7.273.969.409,86  

      

Construção Civil 
PRE-REUNE 2.932  2.986.893.608,19  

PÓS-REUNE 3.920  3.601.598.699,27  

      

Outros Ramos 
PRE-REUNE 28.946  26.319.693.667,78  

PÓS-REUNE 32.079  35.206.529.080,44  



39 

 


