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Resumo 

 

Nos últimos anos, o Brasil vem passando por um momento de recessão. O produto interno 

bruto, a partir de 2014, apresenta variações negativas. Neste cenário, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social deixa de ser protagonista no mercado de crédito, 

induzindo as grandes organizações a buscarem outras alternativas de financiamentos como 

emissão de dívida. Ocorre que as taxas de juros, pagas por emissoras de título de dívida, variam 

em função do risco que elas oferecem. A taxa de juros de um título de dívida é composta por 

uma taxa de juros básica e por um yield spread. Entre os aspectos que podem influenciar nesse 

yield spread está a presença de empresas familiares e investidores institucionais na estrutura de 

propriedade das empresas, bem como o nível de rating das emissões. Com relação as empresas 

familiares, destaca-se um menor nível de conflito de agência, uma vez que proprietários e 

gestores são a mesma pessoa. Por sua vez, o monitoramento de investidores institucionais 

auxilia a gestão das companhias, o que leva a melhores resultados financeiros e menos 

problemas de agência. Já a classificação de rating representa o julgamento de analistas do 

mercado a respeito da capacidade de as empresas honrarem seus compromissos financeiros. 

Diante do exposto, esse estudo tem por objetivo verificar se a participação de empresas 

familiares e investidores institucionais, na estrutura de propriedade das empresas, bem como 

uma melhor nota de rating possui impacto negativo no yield spread de suas debêntures. Para 

tanto, considera-se uma amostra final de 79 companhias brasileiras não financeiras de capital 

aberto e fechado com 139 emissões indexadas ao IPCA, entre os anos de 2010 e 2017. Para 

confirmação das hipóteses são realizados testes de estatística descritiva, análise de correlação e 

regressão com dados cross section empilhados. Como resultado, verifica-se que quanto maior 

a participação de investidores institucionais na estrutura de propriedade das companhias, menor 

o yield spread de suas debêntures e que quanto maior o rating das organizações, menor o yield 

spread de suas debêntures. Este estudo contribui com o efeito da estrutura de propriedade no 

yield spread, diferente de outros estudos nacionais que avaliam a característica dos títulos e 

resultados financeiros das empresas como determinantes do yield spread.  

 

Palavras-chave: Yield spread; Debêntures; Empresas familiares; Investidores institucionais; 

Rating das emissões; Brasil 



Abstract 

 

In recent years, Brazil has been experiencing a recession. The gross domestic product, as of 

2014, presents negative variations. In this scenario, the National Bank for Economic and Social 

Development ceases to be a protagonist in the credit market, inducing large organizations to 

seek other financing alternatives such as debt issuance. It occurs that the interest rates, paid 

by debt securities issuers, vary depending on the risk they offer. The interest rate on a debt 

security is composed of a basic interest rate and a yield spread. Among the aspects that may 

influence this yield spread are the presence of family companies and institutional investors in 

the ownership structure of companies, as well as the level of rating of the issues. With regard 

to family businesses, there is a lower level of agency conflict, since owners and managers are 

the same person. In turn, the monitoring of institutional investors assists the management of 

the companies, which leads to better financial results and fewer agency problems. The rating 

rating represents the judgment of market analysts regarding the ability of companies to honor 

their financial commitments. In view of the above, this study aims to verify whether the 

participation of family companies and institutional investors in the ownership structure of 

companies, as well as a better rating, has a negative impact on the yield spread of their 

debentures. To do so, a final sample of 79 Brazilian non-financial public and private companies 

with 139 issues indexed to the IPCA between 2010 and 2017. To confirm the hypothesis tests of 

descriptive statistics, correlation analysis and regression with stacked cross section data are 

performed. As a result, the greater the participation of institutional investors in the ownership 

structure of the companies, the lower the yield spread of their debentures and the higher the 

rating of the organizations, the lower the yield spread of their debentures. This study 

contributes to the effect of ownership structure on the yield spread, unlike other national studies 

that evaluate the characteristic of the bonds and financial results of the companies as 

determinants of the yield spread. 

 

 

Keywords: Yield spread; Debentures; Family companies; Institutional investor; Bond rating; 

Brazil 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, o Brasil vem passando por um momento recessão. Segundo o Banco 

Central do Brasil (Bacen) (BACEN, 2018a), observa-se uma queda no Produto Interno Bruto 

(PIB), a partir de 2014, com taxas de variações reais de 3% em 2013, 0,50% em 2014, -3,55% 

em 2015, -3,46% em 2016, e 0,99% em 2017. Ratificando esse cenário, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebe menos recursos do Tesouro Nacional 

e deixa de ser protagonista no mercado de crédito, abrindo espaço para a retomada da captação 

via mercado de capitais. Ele passa a priorizar pequenas e médias empresas, o que força as 

grandes organizações voltarem sua atenção aos investidores, uma vez que elas necessitam de 

elevados volumes de recursos para suas decisões de investimento (FOLHA, 2017).  

 

Adicionalmente, durante esse mesmo período, há um aumento da taxa de juros básica da 

economia (Selic) - 9,90% em 2013, 11,65% em 2014, 14,15% em 2015, 13,65% em 2016 e 

6,90% em 2017 -  o que eleva ainda mais as taxas de juros e spreads cobrados pelos bancos das 

empresas, sendo respectivamente de 15,63% e 7,48% em 2013, 16,56% e 8,03% em 2014, 

20,71% e 9,63% em 2015, 20,13% e 10,79% em 2016 e 16,85% e 9,83% em 2017 (BACEN, 

2018b, c, d). Tal fato reforça a busca de alternativas de fontes de crédito pelas empresas. 

Entretanto, é importante destacar que as taxas de juros pagas aos investidores, por entidades 

emissoras de títulos de dívida, varia em função do risco que elas oferecem (BHOJRAJ; 

SENGUPTA, 2003).  

 

Há tempos o impacto do risco das empresas sobre o retorno de seus títulos de dívidas vem 

sendo pesquisado pela academia (FISHER, 1959; COHEN, 1962; HORRIGAN, 1966; 

KAPLAN; URWITZ, 1979; WEINSTEIN, 1981). A taxa de juros desse instrumento financeiro 

é importante tanto para investidores, quanto para empresas emissoras. Para as empresas, a taxa 

de juros afeta sua estrutura e custo de capital, bem como suas decisões de investimento. Para 

os investidores, ela afeta a rentabilidade e a dinâmica da carteira de investimento. 

 

A taxa de juros de um título de dívida é composta por uma taxa de juros básica (Selic) e 

por um yield spread que representa um prêmio pelos diversos riscos específicos de cada título. 

Um dos principais componentes desse spread é a remuneração do risco de inadimplência. No 

mercado, o resultado dessa avaliação de risco de inadimplência é chamado de rating. O rating 

incorpora o risco do negócio (setor, participação no mercado, competitividade, administração 
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profissional), do segmento (industrial, comercial ou serviço) e financeiro (política financeira, 

tributação, lucratividade, fluxos de caixa e estrutura de capital) que são inerentes ao ciclo do 

título da dívida analisado (ALTMAN; CAOUETTE; NARAYANAN, 1998).  

 

Entre os diversos tipos de proprietários das empresas estão os que constituem grupos 

familiares, bem como investidores institucionais. Empresas familiares possuem menos conflitos 

de agência, uma vez que proprietários e gestores são a mesma pessoa, o que estimula a 

maximização de riqueza. Isso sugere que os debenturistas considerem a propriedade familiar 

como uma estrutura organizacional que protege melhor seus interesses, reduzindo também o 

conflito entre proprietários e credores (ANDERSON; MANSI; REEB, 2003). Assim, agências 

de rating atribuem boas notas de crédito às empresas familiares, caso elas entendam que essas 

empresas possuam estruturas de governança corporativa eficientes. Tal fato leva a uma redução 

do yield spread de suas debêntures. 

 

Por sua vez, Bhojraj e Sengupta (2003) afirmam que o monitoramento dos investidores 

institucionais auxilia a gestão das companhias, o que provoca uma performance financeira mais 

estável nas companhias investidas. Tais fatos levam a identificação de uma relação positiva 

entre a participação de investidores institucionais no capital das companhias e seu rating de 

crédito, reduzindo igualmente o yield spread dos seus títulos de dívidas.  

 

1.1 Contextualização e justificativa 

 

De acordo com a teoria de agência (JENSEN; MECKLING, 1976), o conflito pode 

surgir na relação entre administradores, acionistas e credores. Detentores de títulos de dívida 

ou debenturistas estão expostos a problemas de assimetria de informação que podem causar 

eventuais conflitos de interesses entre credores e acionistas. Os autores afirmam ainda que uma 

empresa altamente alavancada faz com que os administradores escolham projetos de riscos 

elevados com valor presente negativo. A adoção desse tipo de projeto provoca um efeito de 

transferência de riqueza dos credores para os acionistas (JENSEN; MECKLING, 1976). 

 

Debêntures são recursos versáteis de financiamento de longo prazo. Elas podem ser 

estruturadas com juros fixos ou flutuantes, conversíveis ou não em ações e com ou sem 

garantias. Além disso, as debêntures podem ser adaptadas para satisfazer às necessidades dos 

investidores. Os fundos de pensão no Brasil podem, por exemplo, exigir que as debêntures 
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sejam indexadas à inflação mais um spread, enquanto os fundos mútuos exigem uma 

remuneração à taxa livre de risco ou taxa bancária mais um spread (SAITO; SHENG; 

BANDEIRA, 2007). 

 

No Brasil, destaca-se a participação de investidores institucionais e empresas familiares 

na estrutura de propriedade das companhias listadas. A Brasil, Bolsa, Balcão (B3) (B3, 2018a) 

informa que entre 2012 e 2017, a participação média dos investidores institucionais é de 29% 

na compra e venda de ações, representando quase um terço do seu movimento total. Já com 

relação ao mercado de debêntures, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (CVM, 2018) 

afirma que os investidores institucionais são os maiores compradores. Com relação às empresas 

familiares, a PricewaterhouseCoopers (PwC) (PwC, 2016) menciona que elas constituem 80% 

das 21 milhões de empresas no Brasil, empregam 60% da força de trabalho e representam 40% 

do PIB nacional. Nesta mesma pesquisa, cita-se que 23% das empresas familiares do Brasil 

pretendem financiar seu crescimento por meio de emissão de dívida.  

 

1.1.1 Empresas familiares 

 

Donnelley (1976), Grzybovski e Tedesco (1998) e Ricca Neto (1998) consideram uma 

empresa como sendo familiar, caso ela pertença a uma família há pelo menos duas gerações. Já 

Garcia (2001) considera uma empresa como sendo familiar quando ela for controlada por uma 

ou mais famílias. Seu conceito baseia-se na premissa de que as famílias, tendo ou não 

representantes na gestão, exercem influência sobre a missão e os objetivos da organização a 

partir de seus próprios interesses. Já Werner (2004) entende empresa familiar como sendo 

aquela que nasce de uma só pessoa. Ela a funda, a desenvolve e, com o tempo, inclui membros 

da família, a fim de que, na sua ausência, a família assuma o comando. Ainda segundo o mesmo 

autor, empresa familiar é aquela cujo controle acionário está nas mãos da família que, em 

função desse poder, mantém o controle da sua gestão ou direção estratégica.  

 

Por sua vez, segundo Faccio et al (2001) e Chae e Oh (2016), empresas familiares são 

aquelas em que um membro da família ocupa cargo-chave como diretor-presidente ou 

presidente do conselho de administração. Além disso, a família possui mais de 5% do capital 

da empresa. Para eles, a existência de um membro familiar como gestor e proprietário pode 

mitigar o conflito de agência e, por consequência, seu custo, o que impacta positivamente no 

resultado da empresa. As famílias fundadoras das empresas representam uma classe especial de 
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grandes acionistas que têm estruturas de incentivo, uma voz forte na empresa e motivos 

poderosos para gerenciar uma determinada empresa (ANDERSON; MANSI; REEB, 2003; 

CHAE; OH, 2016). 

 

Empresas familiares se preocupam com a reputação do seu nome na gestão de sua 

empresa e seu efeito em terceiros. A natureza de longo prazo da propriedade da empresa 

familiar sugere que credores são mais propensas a se relacionarem por períodos mais longos do 

que nas empresas não familiares (ANDERSON; MANSI; REEB, 2003). Bancos e debenturistas 

geralmente desenvolvem relacionamentos pessoais e bem informados com os executivos da 

empresa, sugerindo que a presença da família permite que essas relações sejam construídas ao 

longo de sucessivas gerações. A construção desse relacionamento duradouro também se dá em 

função da não troca frequente de gestores.  

 

Por sua vez, Bagnani et al (1994) examinam a relação entre estrutura de propriedade e 

retorno dos títulos corporativos. Eles verificam que quando a participação dos familiares na 

gestão da empresa é menor, há um incentivo para aumento dos investimentos de risco e criação 

de riqueza aos acionistas. Ao contrário, quando a participação da família na gestão da empresa 

aumenta, a administração se torna mais avessa ao risco, com incentivos mais alinhados aos dos 

debenturistas. Essa situação reduz o conflito de agência entre proprietários e gestores, obtendo-

se uma relação negativa entre o yield spread e propriedade familiar. 

 

Já para Ashbaugh-Skaife, Collins e Lafond (2006), a duplicidade de papéis corporativos 

pode não caracterizar uma melhor prática de governança. Essa situação produz um aumento da 

assimetria informacional entre proprietários, gestores e credores, impactando negativamente a 

performance da empresa. Nesse caso, as agências de rating podem aferir notas inferiores às 

debêntures emitidas por empresas familiares, o que acarreta um maior yield spread.  

 

1.1.2 Investidores institucionais 

 

Bhojraj e Sengupta (2003) afirmam que a estrutura de propriedade possui impacto 

significativo no yield spread das debêntures das empresas. Shleifer e Vishny (1997) e Brickley, 

Lease e Smith (1988) afirmam que entre os investidores que participam com mais de 5% do 

capital próprio das empresas, destaca-se o papel dos investidores institucionais.  Para eles, 

investidor institucional é uma instituição que investe no mercado de capitais. Cia, Guarita e Cia 
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(2002) consideram como investidores institucionais bancos, seguradoras, fundos de 

investimento, fundos de pensões e outras entidades que invistam no mercado de capitais. Pelos 

grandes volumes de títulos que movimentam nos mercados financeiros, os investidores 

institucionais são considerados como os mais importantes agentes no mercado de capitais. 

 

Segundo a Instrução Normativa no. 554/2014 da CVM, investidores institucionais ou 

profissionais são: a) instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil (Bacen); b) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; c) 

entidades abertas e fechadas de previdência complementar; d) pessoas naturais ou jurídicas que 

possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10 milhões de Reais e que, 

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo 

próprio; e) fundos de investimento; g) clubes de investimento, desde que tenham a carteira 

gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; h) agentes 

autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores 

mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios e i) investidores não 

residentes.  

 

Já para Assaf Neto (2012), investidores institucionais são: a) instituições financeiras 

bancárias (bancos comerciais, múltiplos e caixas econômicas); b) instituições financeiras não 

bancárias (bancos de investimento e desenvolvimento, sociedades de crédito, financiamento e 

investimento ou financeiras, sociedades de arrendamento mercantil ou leasing, cooperativas de 

crédito, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo, bancos de 

câmbio); c) instituições não financeiras (sociedades de fomento comercial ou factoring e 

seguradoras); d) instituições auxiliares (sociedades corretoras e distribuidoras); e) fundos de 

pensão (entidades fechadas e abertas de previdência complementar); f) sociedades de 

capitalização; g) fundos de investimento. 

 

Para Monks e Minow (1995), Shleifer e Vishny (1997), Brickley, Lease e Smith (1988) 

e Bhojraj e Sengupta (2003), investidores institucionais apresentam uma postura ativa com 

relação ao gerenciamento das companhias de capital aberto em que são acionistas. Supondo que 

eles possuem um considerável percentual de ações de determinada empresa, seu incentivo para 

empreender um monitoramento ou controle sobre os executivos supera os custos associados a 

essa tarefa, mesmo que outros investidores também se beneficiem.  
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Por sua vez, Morck, Shleifer e Vishny (1988), Bhojraj e Sengupta (2003) e Boubakri e 

Ghouma (2010) afirmam que empresas que possuem maior participação de investidores 

institucionais - com altos volumes financeiros investidos e um controle externo mais forte do 

conselho - gozam de menor yield spread em suas debêntures emitidas e melhor classificação de 

rating. Essas características na estrutura de propriedade das empresas mitigam os conflitos de 

agência e otimizam as ferramentas de governança corporativa, implicando em menor risco de 

inadimplência e problemas de assimetria. 

 

Nesse estudo, opta-se pela definição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

no. 18 (CPC 18, 2012) para identificação do controle das empresas.  Essa mesma definição é 

utilizada nos estudos de Thomsen e Pedersen (1997), Siqueira (1998) e Dami et al (2007). 

Controladores são aqueles acionistas que possuem mais de 50% das ações ordinárias (direta ou 

indiretamente) ou que possuem entre 20% e 50% do capital votante, o que caracteriza influência 

significativa na empresa.  

 

1.2 Problemas de pesquisa, objetivos e hipóteses 

 

Diante do exposto, tem-se os seguintes problemas de pesquisa: a participação de empresas 

familiares e investidores institucionais - na estrutura de propriedade das empresas - possui um 

impacto no yield spread de suas debêntures? Além disso, há uma relação negativa entre 

melhores ratings de crédito e referidos yields? A fim de atender a esses objetivos, são definidas 

as seguintes hipóteses: 

 

H1: A participação de famílias na estrutura de propriedade das companhias impacta no yield 

spread de suas debêntures 

 

H2: Quanto maior a participação de investidores institucionais na estrutura de propriedade das 

companhias, menor o yield spread de suas debêntures 

 

H3: Quanto maior o rating das emissões, menor o yield spread das debêntures 
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1.3 Contribuições 

 

Esse estudo contribui com a análise da participação de propriedade familiar e institucional 

no yield spread das debêntures das empresas brasileiras de capital aberto e fechado. As 

eventuais distintas características, entre ambos grupos, podem lançar luz às demais empresas 

em países emergentes sobre as decisões de financiamento junto às instituições financeiras e 

mercado de capitais.  

 

1.4 Metodologia 

 

A população de interesse refere-se às empresas brasileiras não financeiras, de capital 

aberto e fechado, que emitem debêntures indexadas ao índice de inflação - Índice de Preços ao 

Consumidor (IPCA). Os dados são obtidos a partir das bases Bloomberg e Valor PRO, durante 

o período de 2010 a 2017.  

 

A amostra é analisada via estatística descritiva e as hipóteses são testadas por meio de 

análise de correlação e regressão cross-section com dados empilhados. Os resultados do modelo 

de regressão são validados por meio de testes de seus pressupostos. 

 

1.5 Estrutura de organização do trabalho 

 

Essa dissertação é organizada em cinco capítulos, distribuídos da seguinte maneira:  

 

 O primeiro capítulo introduz a contextualização, justificativa, problema de pesquisa, 

objetivos, hipóteses, contribuições e metodologia adotada.  

 

 O capítulo dois refere-se à revisão teórica e empírica que suporta as hipóteses do 

estudo.  

 

 O capítulo três descreve a metodologia para a realização do trabalho, apresentando 

a população, evolução da amostra, testes estatísticos e modelo econométrico.   
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 O capítulo quatro discorre sobre os resultados dos testes, bem como sobre a 

confirmação ou não das hipóteses do trabalho.  

 

 Por fim, o capítulo cinco apresenta as considerações finais, limitações e sugestões 

para outras pesquisas na área.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesse item são apresentadas as principais teorias que suportam as hipóteses desse estudo, 

bem como resultados de testes empíricos sobre o tema. 

 

2.1 Referencial teórico  

 

A identificação dos fatores que influenciam o yield spread das empresas que possuem 

famílias ou investidores institucionais em sua estrutura de propriedade prescinde do 

entendimento das teorias que suportam essa relação, destacando-se a teoria de agência, 

assimetria informacional, governança corporativa, rating de crédito e debêntures. 

  

2.1.1 Teoria de agência 

 

Segundo Jensen e Meckling (1976), empresas são um conjunto de contratos em que uma 

parte - o principal - delega autoridade para tomada de decisões a uma segunda parte - o agente 

ou gestor. Esse deveria representá-lo no atendimento de seus interesses - criação de riqueza ou 

maximização dos lucros no longo prazo. Ocorre que os agentes podem não atuar de acordo com 

os melhores interesses do principal, priorizando suas utilidades ou interesses pessoais.  

 

 Dessa forma, percebe-se a possibilidade de existência de conflitos entre principal e 

agentes. Cita-se como exemplo o problema dos fluxos livres de caixa, que ocorrem quando a 

empresa possui recursos financeiros em excesso, havendo poucas oportunidades de 

investimentos. Nesse caso, os agentes ou gestores tendem investir em alternativas que 

apresentem um VPL negativo (JENSEN, 1986). 

 

Para mitigar esse conflito e maximizar a riqueza dos acionistas, empresas incorrem em 

custos relacionados ao monitoramento das ações dos administradores, políticas de compensação 

dos executivos e endividamento da empresa, entre outras ações, conforme mencionado a seguir: 

 

 Monitoramento: Esse recurso pode ser utilizado para medir esforços e ações dos gestores. 

Quando necessário, pode haver a intervenção dos proprietários. O monitoramento pode 

impedir os custos mais óbvios, como benefícios (WRIGHT et al, 2007).  
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 Compensação dos gestores: Como o monitoramento é imperfeito, planos de compensação 

são concebidos para atrair gestores competentes e dar-lhes os incentivos apropriados. 

Empresas vinculam parte de seu pagamento aos executivos ao desempenho obtido no 

preço das ações. Essa compensação é, geralmente, concedida em uma das três formas: 

opções em ações, ações restritas (outorgadas aos funcionários, a fim de alinhar seus 

interesses aos da empresa, sendo que seu efetivo pagamento está vinculado à sua 

permanência) ou ações de desempenho (concedidas a um executivo quando determinadas 

metas de longo prazo são atingidas). A opção de compra de ações é a mais utilizada e dá 

o direito ao gestor de comprar as ações da empresa a um preço de exercício pré-

determinando (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013).  

 

 Endividamento das empresas: Para Jensen (1986), empresas mais lucrativas apresentam 

fluxo de caixa elevado e, por consequência, maiores problemas de agência. Isto ocorre 

porque quanto maior o fluxo de caixa livre, maior a chance de os gestores - sem pouco 

ou nenhuma participação no capital da empresa - utilizarem esses recursos em benefício 

próprio ou aplicá-los em projetos de baixa rentabilidade. Assim, quanto maior o 

endividamento das empresas, menor o fluxo de caixa à disposição do gestor, o que o 

obriga a tomar melhores decisões de investimento.  

 

 Aquisição hostil: Ocorre quando uma empresa A deseja adquirir o controle de uma 

empresa B, sem que haja negociação com os gestores da empresa B. Geralmente, isso 

ocorre devido a uma má administração da empresa B, o que incentiva a percepção de 

ganhos maiores a partir de uma melhor gestão pelos executivos da empresa A. De acordo 

com Stulz (1988), a preferência dos gestores por controle pode forçar eventuais 

adquirentes a oferecer prêmios mais elevados. Esse fato ocorre sobretudo naquelas cujo 

gestores possuem um maior percentual das ações. Entretanto, quando há participação de 

investidores institucionais na propriedade da empresa, ela é melhor administrada. Assim, 

nesse caso, a chance de uma aquisição hostil com sucesso se reduz fortemente. 

 

Outro tipo de conflito de agência ocorre entre acionistas e credores, quando a empresa 

se encontra em dificuldades financeiras. Essa situação costuma provocar nos acionistas a 

adoção de estratégias egoístas, prejudicando os credores em benefício próprio. Essas estratégias 

acarretam custos porque reduzem o valor de mercado da empresa como um todo.  
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Para Harris e Raviv (1991), esse tipo de conflito surge quando a contratação da dívida 

atribui ao acionista um incentivo para investir de forma displicente. Caso esses investimentos 

produzam um grande retorno, os acionistas ficam com a maior parte do retorno. Entretanto, se 

o investimento falhar, por causa da responsabilidade limitada, os credores assumem as 

consequências. Logo, os acionistas são tentados a investir em projetos muito arriscados. Para 

Weiss e Stiglitz (1981), com a imperfeição de mercado e assimetria de informação existentes, 

os credores são expostos permanentemente aos problemas de seleção adversa e risco moral. 

Esses problemas limitam a capacidade de os credores identificarem os agentes que apresentem 

maior probabilidades de reembolsar seu capital. 

 

As dificuldades enfrentadas na identificação dos good borrowers expõem os credores 

ao risco de expropriação, a posteriori. Tal fato pode levar à desvalorização dessas instituições 

nos mercados financeiros, principalmente quando elas estão sujeitas à classificação de rating 

para se refinanciarem (ZINGA, 2015). O risco mencionado se materializa por meio de:  

 

 Substituição dos ativos: Ocorre quando os gestores vendem os ativos utilizados em 

atividades de baixo risco para investirem em projetos de elevado risco. Se houver 

sucesso no projeto, os proprietários são beneficiados com a maior parte dos ganhos à 

custa de credores. Por outro lado, se o projeto for mal sucedido, os credores arcam com 

a maior parte das perdas, sobretudo nas sociedades em que a responsabilidade é limitada 

(JENSEN; MECKLING, 1976). 

 

 Diluição dos ativos e das dívidas: Acontece quando os gestores podem desviar os ativos 

existentes para benefício próprio e ou procurar novas fontes de financiamento, tendo em 

conta o patrimônio da empresa. Ou seja, os gestores renegociam as dívidas ou emitem 

novos créditos no intuito de aumentar a liquidez ou de evitar descumprimentos futuros 

e insolvência da empresa (ZINGA, 2015). A renegociação da dívida implica no 

alargamento dos prazos de pagamentos, por parte dos credores, em troca do 

agravamento das outras condições de financiamento, controle da administração ou 

participação no capital social da empresa endividada (DAMODARAN, 2001).  

 

 Subinvestimentos: Este problema acontece quando os proprietários de empresas com 

ameaças de insolvência rejeitam ótimas oportunidades de investimentos, aquelas com 

valor presente líquido positivo.  Isso ocorre não só pela recomposição do capital, mas 



25 

 

principalmente porque grande parte dos ganhos obtidos se reverte a favor dos credores, 

aumentando o valor de mercado da dívida à custa das contribuições dos acionistas 

(MYERS, 1977).   

 

 Custo de insolvência: Os gestores, de forma oportunista, podem aumentar as tensões 

financeiras e probabilidade de as empresas entrarem em insolvência. Entretanto, os 

credores sabendo das atitudes dos gestores, que os coloquem em desvantagem, 

procuram proteger seus interesses, racionando o crédito, aumentando as taxas de juros 

ou até mesmo exigindo restrictive covenants por meio de contratos (SCHWARTZ, 

1997). Evidentemente, as restrições em contratos acarretam custos para a empresa como 

racionamento de crédito, restrição à distribuição de dividendos e limite de 

endividamento.  

 

Os problemas de agência também podem ser mitigados via ações de investidores 

institucionais e empresas familiares. Investidores institucionais são instituições financeiras que 

investem no mercado de capitais como bancos, seguradoras, fundos de investimentos, fundo de 

pensões e outras entidades e participam com pelo menos 5% do capital próprio (SHLEIFER; 

VISHNY, 1997; BRICKLEY; LEASE; SMITH, 1988). Para esses mesmos autores, 

investidores institucionais votam mais ativamente nas alterações relacionadas com as medidas 

anti-takeover do que outros acionistas e, normalmente, são mais propensos à oposição de 

propostas que parecem ser prejudiciais aos acionistas. 

 

Morck, Shleifer e Vishny (1988) argumentam que investidores institucionais, em 

virtude de suas grandes participações acionárias, têm incentivos para monitorar o desempenho 

corporativo já que podem ter mais benefícios em função disso e desfrutam de maior poder de 

voto, o que facilita a tomada de ações corretivas quando necessário. McConnell e Servaes 

(1990) encontram uma relação positiva entre investidores institucionais e produtividade, 

medida pelo Q de Tobin. Bhojraj e Sengupta (2003) e Cremers, Nair e Wie (2007) ratificam os 

benefícios da participação de investidores institucionais na estrutura de propriedade da 

companhia, afirmando que ela possui impacto negativo significativo no seu yield spread (H2).  

 

Ademais, estudos seminais de Jensen e Meckling (1976) e Fama e Jensen (1983) defendem 

que os custos de agência do capital próprio são nulos ou insignificantes quando existe 

concentração da propriedade e sobreposição entre a propriedade e a gestão. O que significa que 
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a família, com elevado direito de voto e direito sobre os fluxos de caixa futuros, tem maior 

incentivo e motivação tanto para monitorar as ações dos gestores como para aumentar o valor 

da empresa.  

 

Tal fato se deve à coincidência entre o risco do capital e a direção efetiva da empresa, o 

que permite alinhar as atitudes dos gestores em relação às oportunidades de crescimento e o 

risco que incorrem da exploração dessa oportunidade. Assim, tem-se a diminuição dos custos 

de monitorização e incentivos que visam a melhoria da performance das empresas. É, nesta 

perspectiva, que Fama e Jensen (1983) defendem que o proprietário-gestor pode substituir os 

dispendiosos mecanismos de controle utilizados nas grandes empresas para atenuar os 

problemas de agência entre principal-agente.  

 

Por outro lado, autores como Ashbaugh-Skaife, Collins e Lafond (2006) entendem que 

empresas familiares constituem terrenos férteis para tensões e conflitos familiares - diferentes 

pontos de vista relativos à distribuição da propriedade, compensação de risco, processos de 

sucessão, partilha e disputa de poder podem fazer da empresa um campo de batalha onde os 

membros da família competem uns contra outros, desvirtuando a missão e objetivos da 

organização. Tais fatos indicam que a participação de famílias na estrutura de propriedade das 

companhias impacta no yield spread de suas debêntures, seja positiva ou negativamente (H1). 

 

2.1.2 Assimetria de informação 

 

Segundo Akerlof (1970), a assimetria informacional ocorre quando há transações em que 

uma das partes (agentes ou gestores) detêm informações quantitativas ou qualitativas superiores 

às demais partes envolvidas (principais ou acionistas).  Já para Brigham e Ehrhardt (2012), há 

assimetria informacional quando investidores, e outros agentes externos à corporação, possuem 

menos informações que os administradores, que atuam internamente na empresa.   

 

 Ghani, Martelanc e Kayo (2015) evidenciam que a redução de transparência de 

informações das empresas ocasiona uma piora no seu desempenho. Nesse caso, elas possuem 

maior dificuldade na obtenção de crédito financeiro e na negociação de suas ações para a 

realização de seus investimentos. Ou seja, quanto mais alta for a assimetria de informação, mais 

restritas são as fontes externas de captação de capital e implementação de investimentos 

operacionais.  
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As informações que as empresas possuem sobre oportunidades de investimentos, 

fornecedores ou concorrentes são fundamentais para a tomada de decisões. Assim, a informação 

necessita ser conduzida com prioridade pela empresa. Situações nas quais os proprietários se 

distanciam do controle das empresas fazem com que esses deixem de suportar todas as 

informações disponíveis. Nesse caso, o controle é realizado por pessoas externas, contratadas 

para este fim específico. Logo, espera-se que os indivíduos contratados (agentes) atuem em 

seus papéis aos quais são designados e sejam profissionais ao ponto de transferir todas as 

informações importantes para o proprietário (FRANCO; BACH; SILVA, 2016).  

 

Uma alternativa para redução da assimetria de informação entre investidores e gestores 

das empresas é a governança corporativa, a qual atenta para a existência de maior transparência 

de informações internas aos investidores atuais e potenciais (ALMEIDA et al, 2010). 

 

No caso de empresas que possuem familiares na sua gestão e propriedade, segundo 

Ashbaugh-Skaife, Collins e Lafond (2006), essa duplicidade de papéis corporativos pode não 

caracterizar uma melhor prática de governança. Tal situação produz um aumento da assimetria 

informacional entre proprietários, gestores e credores, impactando negativamente a 

performance da empresa. Nesse caso, as agências de rating podem aferir notas inferiores às 

debêntures emitidas por empresas familiares, o que acarreta um maior yield spread.  

 

Entretanto, para Shleifer e Vishny (1997), Brickley, Lease e Smith (1988), Faccio et al 

(2001), Bhojraj e Sengupta (2003), e Chae e Oh (2016), tanto empresas familiares, quanto 

investidores institucionais exercem papel de governança corporativa nas organizações ao 

contribuírem para a redução de assimetria informacional entre acionistas, gestores e credores. 

Nesse estudo, considera-se que a presença de ambas estruturas de propriedade contribui para a 

redução da assimetria informacional e do yield spread dos títulos de dívida das companhias.  

(H1 e H2). O quadro 1 sintetiza as relações apresentadas pelas teorias mencionadas nos itens 

2.1.1 e 2.1.2, suportando as hipóteses deste estudo. 
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Quadro 1 – Síntese das relações esperadas pelas teorias e hipóteses 
  
 

Hipóteses  Teoria Sinal esperado 

H1: A participação de famílias na estrutura de propriedade das 

companhias impacta no yield spread de suas debêntures 

Agência - / + 

Assimetria - / +  

H2: Quanto maior a participação de investidores institucionais na 

estrutura de propriedade das companhias, menor o yield spread 

de suas debêntures 

Agência - 

Assimetria - 

H3: Quanto maior o rating das emissões, menor o yield spread 

das debêntures 

Assimetria - 

 

 

2.1.3 Governança corporativa 

 

A governança corporativa é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamentos entre sócios, conselho de 

administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas 

práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo 

da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da 

organização, sua longevidade e o bem comum (IBGC, 2017).  

 

Em complemento, IBGC (2015) afirma que governança corporativa é o sistema pelo qual 

as organizações são dirigidas, monitoradas e oferecem remuneração aos administradores e 

funcionários. Engloba os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, 

diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa visam alinhar os 

interesses entre esses grupos, com a finalidade de criar valor para a organização e otimizar o 

acesso a financiamentos, quer sejam capitais de terceiros ou capital dos acionistas. Os princípios 

básicos de governança corporativa são: 

 

 Transparência: representada pela ação da empresa em disponibilizar para as partes 

interessadas (stakeholders) as informações que sejam de seu interesse e não apenas 

aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve somente abordar o 

desempenho econômico-financeiro, mas sim os demais fatores, inclusive intangíveis, que 

são empregados na ação gerencial corporativa e que conduzem à preservação e à 

otimização do valor da organização. 
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 Equidade: caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais 

partes interessadas, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, 

interesses e expectativas. 

 

 Prestação de contas (accountability): os agentes da governança corporativa, ou seja, 

sócios, administradores, esses nos conselhos de administração e em funções de 

executivos, conselheiros fiscais e auditores devem prestar contas de sua atuação de modo 

claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências 

de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus 

papéis. 

 

 Responsabilidade corporativa: os agentes de governança devem zelar pela viabilidade 

econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de seus 

negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em consideração, no seu 

modelo de negócios, os diversos capitais, que são o financeiro, manufaturado, intelectual, 

humano, social, ambiental e reputacional, para o curto, médio e longo prazos. 

 

Há dois principais modelos de governança corporativa, sendo outsider system e insider 

system. O modelo brasileiro se aproxima mais do insider system, com predominância da 

propriedade concentrada, papel relevante do mercado de dívida, forte presença de empresas 

familiares e controladas pelo estado e mais orientado às partes interessadas. No entanto, à 

medida que o mercado de capitais e os investidores institucionais ganham destaque como 

alternativa de financiamento para as empresas, o modelo brasileiro vem adquirindo algumas 

características do modelo anglo-saxão ou outsider system (IBGC, 2017).  

 

O alinhamento e adesão das companhias brasileiras aos princípios e boas práticas da 

governança corporativa fez com que a B3 desenvolvesse segmentos de listagem destinados à 

negociação de ações de empresas que se comprometessem, voluntariamente, a adotar as boas 

práticas de governança corporativa em nível adicional em relação ao exigido pela legislação 

brasileira. O objetivo destes segmentos é a valorização e o aumento de liquidez das ações das 

empresas que se comprometam com as práticas diferenciadas de governança (PEREIRA; 

MARTINS, 2015). 
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Estudos que investigam a relação entre mecanismos de governança corporativa e yield 

spreads das empresas, tais como o de Shleifer e Vishny (1997), afirmam que investidores 

institucionais, que possuem alta participação da estrutura de propriedade das empresas, 

possuem incentivos para monitorar seu desempenho, o que facilita a tomada de decisões 

corretivas.  Brickley, Lease e Smith (1988) defendem que investidores institucionais têm maior 

experiência e recursos para monitorar os gestores a mais baixos custos. Esse monitoramento, 

como medida de governança, finda por gerar mais transparência e qualidade nos reportes 

apresentados pelas empresas ao mercado, o que reduz o custo das dívidas dessas companhias 

(H2). 

 

Por sua vez, Anderson, Mansi e Reeb (2003) argumentam que empresas familiares são 

propensas a adotar estratégias de maximização de valor, garantindo sua sobrevivência, uma vez 

que elas pretendem transmiti-las às gerações subsequentes. Esse comportamento pode 

beneficiar os credores e partes interessadas, resultando em menores yield spreads e melhores 

classificações de rating. Rolim (2009) constata que as empresas familiares que adotam práticas 

de governança corporativa apresentam melhor desempenho e valor de mercado do que aquelas 

não familiares. Já Mustakallio, Autio, Zahara (2002) encontram dois tipos estrutura de 

governança para empresas familiares. Além dos mecanismos formais, há governança relacional 

que são mecanismos informais para incentivar o compartilhamento de informação entre 

membros da família. Tais mecanismos minimizam conflitos e reduzem o yield spread dessas 

companhias (H1). 

 

2.1.4 Rating de crédito 

 

As classificações de risco de crédito atribuídas por agências específicas, conhecidas como 

ratings de crédito, são instrumentos utilizados por agentes financeiros desde o século XVIII. 

Entre os anos 1841 e 1909 surgem as primeiras agências de classificação de crédito nos Estados 

Unidos da América. A primeira delas, a Moody’s, é fundada em 1841. Depois, são fundadas a 

Standard & Poor’s em 1916 e a Fitch Investors Service em 1922. Elas têm como objetivo a 

classificação de títulos, a partir de fatores que assegurarem a qualidade da adimplência, o 

retorno e a segurança dos investimentos (CANTOR; PACKER, 1994). 

 

Os ratings de crédito são informações públicas que representam o julgamento de analistas 

de crédito a respeito da capacidade das empresas em honrar compromissos financeiros 
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assumidos (DAMASCENO; ARTES; MINARDI, 2008). Easley e O'Hara (2004) afirmam que 

analistas se esforçam para reduzir a incerteza e a assimetria de informação no mercado, 

melhorando a qualidade e reduzindo o risco da informação que, por sua vez, reduz o risco de 

inadimplência da empresa. 

 

As classificações de crédito podem desempenhar um papel útil ao favorecer empresas e 

governos a captarem dinheiro nos mercados de capitais. Ao invés de contrair uma dívida junto 

a um banco, essas entidades podem obter financiamentos diretamente dos investidores por meio 

da emissão de títulos. Os investidores investem nesses títulos de dívida, esperando receber 

juros, além de seu principal de volta (STANDARD & POOR’S, 2017). 

 

Brito, Assaf Neto e Corrar (2009) afirmam que a complexidade do mercado financeiro 

e a busca por instrumentos para administrar as exposições ao risco de crédito fazem com que 

agentes econômicos busquem fontes confiáveis para auxiliá-los na tomada de decisões. Os 

ratings de crédito emitidos pelas agências de risco apresentam implicações significativas para 

as entidades, pois sinalizam sua situação econômico-financeira, influenciam o custo dos 

empréstimos e repercutem de forma imediata em suas decisões e avaliações de títulos (JUNG; 

SODERSTROM; YANG, 2013). 

 

Para Bodie, Kane e Marcus (2015), as agências de classificação de obrigações baseiam 

suas classificações em uma análise do nível atual e da tendência de alguns índices financeiros 

do emissor.  Os principais índices utilizados para avaliar a segurança são:  

  

a) Índice de cobertura: É a razão entre o lucro antes do pagamento de juros e impostos e as 

obrigações sobre os juros. Este índice de taxa fixa abrange pagamentos de leasing e fundo 

de amortização com obrigações de juros para chegar ao índice entre lucro e todas 

obrigações fixas em dinheiro. Índices de cobertura baixos ou decrescentes indicam 

possíveis dificuldades de fluxo de caixa. 

 

b) Índice de alavancagem, índice dívida-patrimônio líquido: Um índice de alavancagem 

elevado demais indica excesso de endividamento e, por sua vez, possibilidade de a 

empresa não ser capaz de ganhar o suficiente para cumprir com suas responsabilidades 

em relação às obrigações. 
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c) Índices de liquidez: Os dois índices de liquidez mais comuns são o índice corrente (ativo 

circulante/passivo circulante) e o índice de liquidez imediata (ativo circulante menos 

estoques/passivo circulante). Esses índices medem a capacidade da empresa para pagar 

contas a vencer com seus ativos mais líquidos. 

 

d) Índices de lucratividade: Medidas das taxas de retorno sobre os ativos ou o patrimônio. 

Os índices de lucratividade são indicadores da saúde financeira geral de uma empresa. O 

retorno sobre ativos (lucro antes de juros e impostos dividido pelo total de ativos) ou o 

retorno sobre o patrimônio (lucro/patrimônio líquido) são as medidas mais populares da 

categoria. As empresas com retornos mais altos sobre os ativos devem ter melhores 

condições de levantar dinheiro nos mercados de títulos porque oferecem perspectivas de 

melhores retornos sobre investimentos da empresa. 

 

e) Índices de fluxo de caixa operacional/dívida total: É obtido por meio da relação entre o 

fluxo de caixa operacional, publicado trimestralmente nas demonstrações do fluxo de 

caixa, e a dívida total em circulação.  

 

Em seu estudo, John, Lynch e Puri (2003) apontam o rating de crédito como o principal 

fator determinante do yield spread de títulos de dívidas. Já os estudos de Valle (2002) e Sheng 

e Saito (2005) apontam para uma relação negativa entre rating de crédito e yield spread. Tais 

estudos findam por corroborar com a H3 desse estudo - Quanto maior o rating das emissões, 

menor o yield spread de suas debêntures. 

 

A seguir são apresentadas as metodologias, processos e critérios para atribuição da nota 

de rating para as três principais agências -  Standard & Poor´s (S&P), Moody´s e Fitch. 

 

2.1.4.1 Standard & Poor´s 

 

Segundo a S&P (2013), sua metodologia analítica corporativa organiza o processo de 

atribuição de rating de acordo com uma estrutura comum e divide o trabalho em vários fatores. 

Em primeiro lugar, avalia-se o perfil de risco de negócios e financeiro da empresa. Em seguida, 

combina-se ambas as avaliações para determinar a âncora de um emissor. Na sequência, 

analisa-se seis fatores que podem modificar a âncora. 
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Para determinar a avaliação do perfil de risco de negócios de um emissor corporativo, o 

critério combina a avaliação de risco da indústria, risco-país e posição competitiva. A análise 

do fluxo de caixa/alavancagem determina a avaliação do perfil de risco financeiro de uma 

empresa. A análise combina então a avaliação do perfil de risco de negócios do emissor 

corporativo com a de seu perfil de risco financeiro para determinar sua âncora. Em geral, nossa 

análise atribui um peso maior ao perfil de risco de negócios no caso de âncoras em grau de 

investimento, enquanto o perfil de risco financeiro recebe um peso maior para âncoras em grau 

especulativo.  

 

Após determinar a âncora, é utilizado fatores adicionais para modificá-la, sendo eles 

diversificação/efeito-portfólio, estrutura de capital, política financeira, liquidez, e 

administração e governança corporativa. A avaliação de cada fator pode elevar ou rebaixar a 

âncora em um ou mais degraus – ou não ter efeito algum. Essas conclusões consistem em 

avaliações e descritores para cada fator que determinam o número de degraus aplicados à 

âncora. O último fator analítico do critério trata da análise de ratings comparáveis, que pode 

elevar ou rebaixar a âncora em um degrau com base em uma visão holística das características 

de crédito da empresa.  

 

2.1.4.2 Moody´s 

 

As metodologias da Moody´s descrevem os comitês de classificação da estrutura analítica 

para atribuição dos ratings. Conforme estabelecido, não há um tratamento exaustivo de todos 

os fatores refletidos nas classificações. Em vez disso, são descritas as principais considerações 

qualitativas e quantitativas, sendo aquelas mais importantes para avaliar o risco de crédito em 

um determinado setor. Cada comissão de classificação aplica seu próprio julgamento para 

determinar se ou como enfatizar os fatores de classificação que considera de particular 

importância. Embora a maioria das metodologias se aplique a uma determinada indústria, setor 

ou classe de emissores ou transações, algumas descrevem abordagens que não são específicas 

para nenhum setor. Normalmente, essas metodologias são transversais e cobrem tópicos gerais 

relacionados ao crédito (MOODY´S, 2017). 

 

A abordagem transversal começa com a avaliação dos principais riscos comerciais e 

financeiros que afetam o desempenho financeiro das empresas e sua capacidade de gerar 

retornos adequados aos seus provedores de capital. Ela também considera liquidez e 
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flexibilidade financeira que permitem as empresas cumprirem suas obrigações financeiras, ao 

mesmo tempo em que permanecem competitivas em seus mercados ou mantêm a capacidade 

de expandir para mercados adjacentes. Essa força financeira também ajuda a mitigar os riscos 

específicos do setor que podem ameaçar o valor dos ativos e o potencial de ganhos em tempos 

de estresse no mercado (MOODY´S, 2017).  

 

Existem seis grandes fatores de classificação que é utilizado para examinar o risco de 

crédito e atribuir classificações. Cada um desses fatores de classificação também engloba uma 

série de subfatores e métricas específicas. Os seis fatores de classificação são: a) ordenar 

tendências e qualidade, b) escala e diversificação, c) estrutura do mercado e posição 

competitiva, d) posição de custo e rentabilidade, e) política financeira, f) liquidez e estrutura de 

capital e g) métricas de crédito. Outros fatores genéricos - nomeadamente o conservadorismo 

administrativo das práticas financeiras, a eficácia das práticas de governança corporativa e a 

robustez dos relatórios financeiros - também são importantes para as classificações atribuídas. 

No entanto, esses fatores não são considerados específicos do setor, mas sim são aplicados em 

toda a franquia de finanças corporativas. 

 

2.1.4.3 Fitch 

 

Os ratings de crédito da Fitch (2017) constituem em opinião quanto às condições relativas 

de um emissor em honrar seus compromissos financeiros, tais como pagamento de juros, 

pagamentos de dividendos sobre ações preferenciais não cumulativas, pagamento de principal, 

sinistros de seguros ou obrigações com contrapartes. 

 

As opiniões da Fitch contemplam um horizonte futuro e incluem a visão dos analistas 

sobre desempenho futuro. Em muitos casos, as opiniões sobre desempenho futuro podem: (i) 

incluir prognósticos recebidos por meio de projeções não públicas; (ii) serem baseadas em uma 

tendência de determinada fase do ciclo do setor ou ciclo econômico mais amplo; ou (iii) serem 

baseadas em desempenho histórico. Como resultado, embora os ratings possam incluir 

tendências cíclicas e tipicamente tentarem avaliar a probabilidade de pagamento no vencimento 

final, as mudanças substanciais nas condições econômicas e as expectativas (de um emissor em 

particular) podem resultar em alteração de rating. 

 

Os principais critérios de classificação de rating da Fitch são: 
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a) Fatores qualitativos e quantitativos: Refletem fatores que abrangem os riscos financeiros 

(fluxos de caixa e lucratividade, estrutura e flexibilidade financeira) e de negócios/setor 

(localização, estratégia de administração/governança, estrutura do grupo, perfil de 

negócios) dos emissores de renda fixa e suas respectivas dívidas individuais. 

  

b) Perfil histórico e projetado: As projeções são desenvolvidas com base em um horizonte 

de três a cinco anos que - combinado com um mínimo de três anos de histórico 

operacional e de dados financeiros - representa um ciclo econômico característico do 

emissor avaliado. Isso é utilizado em uma análise comparativa, por meio da qual, a 

agência revisa a força dos negócios do emissor e o perfil de risco financeiro, em 

comparação com os pares de seu setor e/ou na mesma categoria de rating. 

 

c) Ponderação dos fatores: A ponderação entre fatores qualitativos e quantitativos 

individuais e agregados varia entre entidades de um setor, assim como ao longo do tempo. 

Como regra geral, quando o fator for significativamente mais fraco que outros, esta 

fragilidade tende a ter maior peso na análise. 

 

A metodologia de ratings corporativos provê uma estrutura de cobertura que direciona os 

ratings de emissores corporativos a um patamar em que a diversidade global e o dinamismo do 

setor possam ser capturados em bases comuns. Inicialmente, as empresas são classificadas nas 

categorias de rating mais adequadas ao perfil de risco do setor da empresa. A análise das 

características locais, operacionais e financeiras do emissor permite aos comitês de rating 

determinar o grupo de pares mais apropriados. De acordo com as perspectivas comparativas 

históricas e projetadas, a classificação atinge um patamar de graduação específico. 

 

Os ratings de crédito da Fitch não tratam diretamente de outro risco que não seja o de 

crédito. Em particular, não contemplam riscos de perdas de valor de mercado ocasionadas por 

mudanças em taxas de juros, liquidez e outras condições de mercado. No entanto, em termos 

de pagamento das obrigações avaliadas, o risco de mercado pode ter influência sobre a 

capacidade de um emissor de cumprir com seus compromissos. Os Ratings, no entanto, não 

refletem o fato de que o risco de mercado venha a influenciar o montante ou outro aspecto do 

pagamento das obrigações (por exemplo, como no caso de bônus atrelados a índices). 
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2.1.4.4 Harmonização dos ratings de crédito 

 

Ao analisar as metodologias de rating e entender a forma que são atribuídas as 

classificações em escala nacional, o quadro1 harmoniza as classificações de cada agência e 

atribui as categorias de investimento, especulativa e default. Segundo a Fitch (2017), a escala 

nacional de rating classifica o grau de risco percebido, em relação ao menor risco de 

inadimplência no mesmo país. Assim como o rating em moeda local, o rating nacional exclui 

os efeitos do risco soberano e do risco de transferência do pagamento de juros e de principal 

devido para outro país. Ela não possui relação com a escala de rating de outro mercado nacional. 

As comparações entre diferentes escalas nacionais ou entre uma escala nacional e a escala 

internacional de ratings são inapropriadas e potencialmente induzem a erros. Por sua vez, a 

S&P (2016) trata os ratings em escala nacional e regional, expressando sua opinião relativa da 

qualidade de crédito de um emissor ou de uma emissão de dívida no universo de risco de crédito 

da escala nacional. Os ratings na escala nacional não são diretamente comparáveis aqueles na 

escala global ou com os ratings na escala nacional de outros países.  

 

Já para a Moody´s (2017), os ratings em escala nacional (NSRs) são avaliações relativas 

da idoneidade creditícia em um grupo restrito, quando comparado com o universo total das 

entidades classificadas pela agência. Assim, são diferentes dos ratings na escala global da 

Moody’s. O grupo de NSR costuma se limitar aqueles emissores ativos de um único mercado 

doméstico de capitais. Esses emissores podem ser empresas domésticas, subsidiárias ou filiais 

de bancos ou empresas estrangeiras, ou mesmo emissores offshore, registrando títulos de 

dívidas por vendas em um dado mercado de capitais. Em alguns mercados domésticos, os títulos 

podem ser oferecidos tanto em moeda nacional, quanto estrangeira. O quadro 2 apresenta uma 

síntese da harmonização dos ratings para as agências mencionadas. 

 

  



37 

 

Quadro 2 - Harmonização dos ratings de longo prazo em escala nacional 

 

S&P Fitch Moody’s Significado das categorias Categorias 

brAAA AAA(bra) Aaa.br 

Alta capacidade de honrar 

dívidas. Risco mínimo de 

crédito. 

Investimento 

brAA+, 

brAA, brAA- 

AA+(bra), 

AA(bra), 

AA-(bra) 

Aa1.br, Aa2.br, 

Aa3.br 

Boa capacidade de honrar 

dívidas. Risco baixo de crédito. 

brA+, brA, 

brA- 

A+(bra), 

A(bra), A-

(bra) 

A1.br, A2.br, 

A3.br 

Capacidade de honrar dívidas. 

Susceptível às condições 

econômicas adversas.  

brBBB+, 

brBBB, 

brBBB- 

BBB+(bra), 

BBB(bra), 

BBB-(bra) 

Baa1.br, 

Baa2.br, 

Baa3.br 

Capacidade adequada de honrar 

dívidas. Situações e condições 

econômicas adversas 

provavelmente levarão à redução 

de sua capacidade de 

pagamento. 

brBB+, 

brBB, brBB- 

BB+(bra), 

BB(bra), BB-

(bra) 

Ba1.br, Ba2.br, 

Ba3.br 

Há elementos especulativos e 

estão sujeitos a risco de crédito 

relevante.  

Especulativa 

brB+, brB, 

brB- 

B+(bra), 

B(bra), B-

(bra) 

B1.br, B2.br, 

B3.br 

São considerados especulativos 

e com risco de crédito relevante. 

Há risco de crédito. Porém, há 

margem de segurança. 

brCCC+, 

brCCC, 

brCCC- 

CCC+(bra), 

CCC(bra), 

CCC-(bra) 

Caa1.br, 

Caa2.br, 

Caa3.br 

Baixa qualidade creditícia, com 

alto risco de crédito. 

brCC CC(bra) Ca.br 
Altamente especulativo. Há 

possibilidade de inadimplência. 

brC C(bra) C.br 
Inadimplência iminente ou 

descumprimento em andamento. 

brD e brSD 
D(bra) e 

RD(bra) 
- 

Descumprimento ocorrido e 

histórico. 
Default 

 

Fonte: S&P (2013), Fitch (2017) e Moody´s (2017). 

 

 

2.1.5 Debêntures 

 

A debênture é um título de dívida que gera um direito de crédito ao investidor. Ele possui 

direito a receber uma remuneração do emissor (geralmente juros), bem como o valor investido 

(principal) periodicamente ou quando do vencimento do título. No Brasil, as debêntures 

constituem uma das formas mais antigas de captação de recursos por meio de títulos (B3, 

2018b) 
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Todas as características das debêntures são descritas na sua escritura de emissão que, 

entre outras questões, pode estabelecer, inclusive, em quais projetos a empresa deve aplicar os 

recursos captados. As debêntures podem ser emitidas por sociedades anônimas de capital aberto 

ou fechado e utilizadas para financiar projetos ou reestruturar dívidas da empresa. A vantagem 

para a empresa emiti-la, em relação à alternativa de contrair um financiamento bancário, é a 

diminuição do custo médio da dívida, alongamento, adequação ao seu perfil e diminuição 

significativa das garantias utilizadas.  

 

A empresa pode realizar várias emissões e cada emissão pode ser dividida em séries. As 

debêntures da mesma série têm o mesmo valor nominal e conferem aos seus titulares os mesmos 

direitos. Adicionalmente, a companhia pode incluir nas suas debêntures características para 

atrair mais compradores como, por exemplo, conversibilidade em ações e participação nos 

lucros. As principais instruções normativas da CVM que disciplinam as regras de colocação de 

debêntures são: 

 

 Instrução normativa no. 400/03 - normativo responsável pela reformulação das regras 

para distribuição primária e secundária de valores mobiliários. Ela adota padrão 

internacional da elaboração dos prospectos e ampla divulgação de informações, visando 

tratamento equitativo e proteção aos interesses do público investidor;  

 

 Instrução normativa no. 476/09 - regulamenta as ofertas públicas com esforços restritos 

de venda. Elas são direcionadas a um pequeno número de investidores profissionais, sem 

a exigência de registro prévio do emissor naquele órgão e permite a abertura do mercado 

de emissão pública de dívidas às empresas de capital fechado. De acordo com a CVM, 

essa instrução deve funcionar como um primeiro acesso das companhias de capital 

fechado ao mercado de capitais, possibilitando sua posterior transformação em 

companhias abertas (ANBIMA, 2008).  

 

2.1.5.1 Condições 

 

Na emissão de debêntures, é obrigatório a elaboração de uma escritura de emissão em 

que são especificados os direitos e deveres dos debenturistas e da emissora. As debêntures 

distribuídas ou admitidas à negociação no mercado têm, obrigatoriamente, a intervenção de um 

agente fiduciário. Este pode ser uma pessoa física, que atenda aos requisitos para o exercício 
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de cargo em órgão de administração da companhia, ou instituição financeira, que tenha por 

objeto social a administração ou a custódia de bens de terceiros (CVM, 2018).  

  

Por sua vez, o agente fiduciário representa os interesses dos debenturistas, verificando o 

cumprimento das condições pactuadas na escritura, além de ser responsável pela elaboração de 

relatórios de acompanhamento. Outros agentes também participam da emissão e distribuição 

das debêntures, tais como a instituição líder, os intermediários contratados, um banco 

mandatário e escriturador, auditores independentes e consultores legais. 

 

Nas ofertas públicas de distribuição de debêntures (registradas na CVM), todas as 

informações relativas à emissão são encontradas no prospecto de distribuição, o qual é 

disponibilizado aos investidores durante a oferta.  Esse prospecto deve seguir a instrução 

normativa nº 400/03 (CVM, 2003) ou nº 476/09 (CVM, 2009), sujeitas a regras mais simples. 

Porém, para essa última, a oferta somente pode ser dirigida a no máximo cinquenta investidores 

qualificados e subscrita ou adquirida por no máximo vinte desses investidores. Além disso, 

nessa hipótese, há restrições para as negociações. 

 

2.1.5.2 Direito de resgate 

 

Os debenturistas são credores da companhia, sendo remunerados pelo investimento (juros 

fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia, prêmio etc.), nas condições e prazos 

definidos na escritura, além da quantia relativa ao valor investido, que pode ser recebida no 

vencimento, ou antes, mediante amortização do valor nominal da debênture.  O vencimento da 

debênture ocorre na data fixada na escritura, que pode variar conforme as condições de emissão, 

podendo a companhia estipular amortizações parciais de cada série, bem como se reservar o 

direito de resgate antecipado, parcial ou total, dos títulos de mesma série.  No entanto, há um 

tipo especial de debênture, chamada de perpétua, que não possui data de vencimento pré-

estabelecida. Caso previsto na escritura, e com a concordância dos debenturistas e da 

companhia, as condições definidas na emissão podem ser repactuadas (CVM, 2018). 

 

2.1.5.3 Garantias 

 

A emissão da debênture pode ser efetuada com ou sem garantias. No caso da emissão 

com garantia, há a garantia real que envolve o comprometimento de bens ou direitos que não 

http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/valores_mobiliarios/debenture.html
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podem ser negociados sem a aprovação dos debenturistas, a fim de que a garantia não fique 

comprometida. Além disso, há a garantia flutuante que assegura privilégio geral sobre o ativo 

da emissora, mas não impede a negociação dos bens que compõe esse ativo. Por outro lado, 

existem dois tipos de emissões sem garantia: as quirografárias (debênture sem privilégio) e as 

subordinadas. Em ambos os casos, o debenturista não possui nenhuma garantia ou preferência 

no caso de liquidação da companhia (CVM, 2018). 

 

2.1.5.4 Conversibilidade 

 

É a possibilidade de as debêntures serem convertidas em ações, podendo ser classificadas 

como: a) simples - não podem ser convertidas em ações da companhia emissora e b) 

conversíveis - possuem cláusula permitindo que sejam convertidas em ações ao término de 

prazo determinado ou a qualquer tempo, conforme estabelecido na escritura de emissão (CVM, 

2018) 

 

2.1.5.5 Remunerações 

 

As remunerações podem ter taxas de juros: 

 

a) Prefixada; 

b) Pós-fixadas com base em uma taxa referencial (TR) ou taxa de juro longo prazo (TJLP), 

taxa básica financeira (TBF).  

 

Alternativamente, é permitida a emissão de debêntures com cláusula de correção monetária 

baseada nos coeficientes fixados para correção monetária de títulos públicos federais, variação 

da taxa cambial ou índice de preços, ajustada, para mais ou para menos por taxa fixa (B3, 

2018c).   

 

2.1.5.6 Debêntures de infraestrutura 

 

A lei no. 12.431/11 consolida o estabelecimento de um regime tributário privilegiado 

para ativos e instrumentos financeiros destinados ao financiamento do investimento de longo 

prazo. Estes benefícios fiscais são destinados para a aquisição de títulos longos, de emissores 

privados não-financeiros, por não residentes e para detentores de debêntures de infraestrutura.  



41 

 

O objetivo é incentivar a utilização destes instrumentos como forma de viabilizar a 

captação de recursos para o financiamento de investimentos e ampliar o acesso das empresas 

ao mercado de capitais (ANBIMA, 2018). 

 

Os fundos constituídos predominantemente por esses ativos ou voltados para esses 

financiamentos também recebem estes benefícios, inclusive aqueles voltados para aquisição de 

direitos creditórios - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs), bem como 

certificados de recebíveis mobiliários. Adicionalmente aos incentivos de longo prazo, a lei nº 

12.431/11 também isenta de pagamento de imposto de renda os juros periódicos recebidos 

quando da venda ou resgate dos títulos. 

 

2.1.5.7 Yield spread 

 

A medida de rendimentos utilizada nas negociações de debêntures negociadas no 

mercado é o yield-to-maturity ou simplesmente yield. Bodie, Kane e Marcus (2015) definem o 

yield como uma taxa de juros que torna o valor presente dos pagamentos de uma obrigação 

igual ao seu preço. As debêntures são recursos versáteis de financiamento de longo prazo. 

Podem ser estruturadas com juros fixos ou flutuantes, conversíveis ou não em ações e com ou 

sem garantias. Securato (2012) afirma que o yield spread apresentado em pontos-base reflete o 

risco adicional de que o investidor aceita um título que não é emitido pelo governo, podendo 

também ser chamado de prêmio pelo risco. Essa medida é comumente usada na literatura de 

renda fixa para calcular o prêmio de risco da dívida (DUFFIE, 1998).  

 

A importância do spread de um título é destacada por Saito, Sheng e Bandeira (2007). 

Eles afirmam que os fundos de pensão no Brasil podem exigir que as debêntures sejam 

indexadas à inflação mais um spread, enquanto que os fundos mútuos exigem uma remuneração 

à taxa livre de risco ou taxa bancária mais um spread.  

 

2.1.5.8 Vantagens de emissão de debêntures  

 

Por se tratar de um investimento em renda fixa, o investidor tem a previsão do fluxo de 

caixa dos recebimentos de remuneração e amortizações do título, sendo uma rentabilidade 

atrativa quando comparada a outros produtos de renda fixa. Pelo lado da emissora, as debêntures 

são uma forma de captação de recursos alternativa aos financiamentos bancários burocráticos e 
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demorados. Trata-se de um título flexível que viabiliza à empresa emissora estruturar operações 

de médio ou longo prazos, de acordo com as suas necessidades de recursos. Ele permite ainda 

o estabelecimento de diferentes características em termos de garantia, conversibilidade em 

ações, remuneração, repactuação ou mesmo de alteração de suas características pela 

denominada assembleia geral de debenturistas.  

 

Em relação a repactuação, há uma possibilidade de renegociar as condições acertadas 

com os debenturistas, de forma a adequar as características dos títulos às condições de mercado. 

No geral, as debêntures apresentam custos de captação menores para os emissores, 

especialmente em relação a empréstimos bancários de curto prazo. Quanto aos aspectos 

contábeis, as empresas emissoras têm a vantagem de os pagamentos de juros serem deduzidos 

como despesas financeiras, ao contrário dos dividendos, que não são dedutíveis na apuração do 

resultado anual da empresa (B3, 2018d). 

 

2.2 Referencial empírico 

 

A seguir, são apresentados os principais resultados de estudos relacionados ao tema do 

efeito de empresas familiares e investidores institucionais no yield spread das entidades. A 

síntese desses estudos empíricos está apresentada na tabela 1. Em todos eles, a variável 

dependente é o yield spread das empresas. A priori, destaca-se a identificação de poucos estudos 

nacionais sobre a relação entre estrutura de propriedade e yield spread, o que reforça a 

relevância desse estudo. 

 

Bagnani et al (1994) examinam a participação de famílias que atuam efetivamente na 

administração da empresa em relação ao yield spread dos títulos corporativos. A base de dados 

utilizada é a Invest Data Corporation com títulos listados na American Bond Exchanges.  A 

amostra final consiste em 140 empresas com 614 observações anuais, entre os períodos de 1977 

e 1985. Os autores identificam uma relação positiva e significativa entre empresas familiares e 

prêmios de retorno, considerando uma participação entre 5 a 25%. Eles argumentam que quanto 

maior as participações, mais aversão ao risco.  

 

Anderson; Mansi; Reeb (2003) estudam o impacto de empresas familiares e 

classificação de rating no custo de agência dos títulos emitidos. Eles utilizam as bases Lehman 

Brothers Bond Data Base e S&P 500 Industrial Index. A amostra é composta por 252 empresas 
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não financeiras com 1.052 observações no período de 1993 a 1998. Os pesquisadores encontram 

resultados consistentes com a ideia de que as empresas familiares fundadoras têm estruturas de 

incentivo que resultam em menos conflitos de agência entre acionistas e credores. Isso sugere 

que os detentores de títulos consideram a propriedade familiar como uma estrutura 

organizacional que protege melhor seus interesses. Empresas familiares e rating apresentam 

relação negativa e significativa em relação ao yield spread das empresas.  

 

Bhojaraj e Sengupta (2003) analisam o efeito de investidores institucionais no rating e 

yield spread das empresas, no período de 1991 a 1996. A base utilizada é a Warga Fixed Income 

que pertence ao banco de investimentos Lehman Brothers. A amostra final é constituída por 

1.005 observações. Os resultados apresentam relação negativa e significativa entre investidores 

institucionais, assim como entre rating e bond yield das empresas.  

 

John, Lynch e Puri (2003) estudam as implicações do rating, colateral e características 

de empréstimos em relação ao yield spread das emissões. A base utilizada é a Data Corporation, 

sendo que os dados são analisados no período de 1993 a 1995. A amostra final é de 1.327 

emissões, excluindo as empresas financeiras. O resultado aponta para uma relação negativa e 

significativa entre rating e yield spread das empresas.  

 

Fraletti e Eid Jr. (2005) examinam a relevância do rating e de outros fatores na 

determinação do yield spread das debêntures emitidas no mercado brasileiro. A base utilizada 

considera o período de 2000 a 2004, por meio do processo de book building. Com a amostra de 

30 emissões durante esse período, os autores também encontram relação negativa e com 

significância estatística entre a classificação de rating e o yield spread das empresas. 

 

Klock, Mansi e Maxwell (2005) examinam a relação entre o custo da emissão da dívida 

(yield spread), rating e participação dos investidores institucionais na estrutura de propriedade. 

As bases de dados pesquisada são Lehman Brothers Fixed Income (LBFI), Investor 

Responsability Research Center (IRRC), Compustat, Thomson Financial Institutional 

Ownership e Mergen´ts Bond Record para o ano de 2000. São analisadas 1.877 observações 

para 678 empresas nos anos de 1990, 1993, 1995, 1998 e 2000. Os pesquisadores encontram 

relação negativa estatisticamente significativa para rating e investidores institucionais sobre 

yield spread.  
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Cremers, Nair e Wie (2007) avaliam os efeitos dos mecanismos de governança – como 

a presença de investidores institucionais - bem como a nota de rating sobre o yield spread das 

empresas, para detentores de títulos no período de 1990 a 1997. Eles utilizam a base de dados 

Lehman Brothers Bond Database para obtenção de uma amostra com 1218 bonds de 299 

empresas. Como resultado, os pesquisadores concluem que a presença de investidor 

institucional na estrutura de propriedade, bem como o rating apresentam uma relação negativa 

com o yield spread das empresas. 

  

Por fim, Boubakri e Ghouma (2010) analisam a relação entre empresas familiares e o 

yield spread e rating das dívidas das empresas da Europa ocidental e leste asiático, no período 

de 1994 até 2002. São selecionadas mais de 800 empresas de 22 países da base de dados The 

Fixed Investment Securities Database. Quando explorado o efeito das empresas familiares, que 

participam da administração de empresas, sobre os spreads das emissões, os autores encontram 

uma relação negativa e sem significância estatística nessa relação.  

 

Diante do exposto, verifica-se que os estudos de Bagnani et al (1994) e Anderson, Mansi 

e Reeb (2003) confirmam a H1, uma vez que os resultados positivos e negativos são 

significativos - a participação de famílias na estrutura de propriedade das companhias impacta 

no yield spread de suas debêntures. Já os de Klock, Mansi e Maxwell (2005) e Cremers; Nair; 

Wie (2007) corroboram a H2 - quanto maior a participação do investidor institucional na 

estrutura de propriedade das companhias, menor o yield spread de suas debêntures. Por fim, os 

estudos de Anderson, Mansi e Reeb (2003), Bhojaraj e Sengupta (2003), John, Lynch e Puri 

(2003), Fraletti e Eid Jr. (2005), Klock, Mansi e Maxwell (2005) e Cremers; Nair; Wie (2007) 

corroboram a H3 - Quanto maior o rating das emissões, menor o yield spread de suas 

debêntures. 

 

Quanto às variáveis de controle, elas encontram respaldo empírico para sua aplicação 

no modelo de regressão apresentado no item 3 – Metodologia. 
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Tabela 1- Síntese de estudos empíricos 

 
Siglas Nome Tipo de 

variável 

Teorias Sinal 

esperado 

Bagnani et al 

(1994) 

Anderson; 

Mansi; Reeb 

(2003) 

Bhojaraj; 

Sengupta 

(2003) 

John; Lynch; 

Puri 

 (2003) 

Klock; Mansi; 

Maxwell 

(2004) 

Fraletti; Eid 

Jr. 

(2005) 

Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig 

FAM Empresas 

familiares 

Indep. Agência - / + + 5% - 1%         

Assimetria - / + 

INST Investidores 

institucionais 

Indep. Agência -     - N/S   - 1%   

Assimetria - 

RAT Rating Indep. Assimetria - - N/S - 1% - 1% - 1% - 1% - 5% 

VOLF Volume 

financeiro 

Controle (a) -     - 5% - N/S   + N/S 

GAR Garantias  Controle (a) +       + 1%     

INCT Debêntures 

incentivadas 

Controle (a) -             

ABE Empresas de 

capital aberto 

Controle (a) -       - N/S     

ALAV Alavancagem Controle (a) +   + N/S + 1%   + 1%   

ROA Retorno sobre 

ativo 

Controle (a) - + N/S - 1% - 1%   - 1%   

Notas: 

N/S: não significante 

(a) Os sinais esperados das variáveis de controle, em relação à variável dependente (yield spread), são suportados e justificados pelos estudos empíricos mencionados. 
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Tabela 1 – Síntese de estudos empíricos (continuação) 

 
Siglas Nome Tipo de 

variável 

Teorias Sinal 

esperado 
Sheng; Saito 

(2005) 

Cremers; 

Nair; Wie  

(2007) 

Boubakir; 

Ghouma 

(2010) 

Paiva 

(2011) 

Silva 

(2017) 

Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig 

FAM Empresas familiares Indep. Agência - / +     - N/S     

Assimetria - / + 

INST Investidores 

institucionais 

Indep. Agência -   - 1%       

Assimetria - 

RAT Rating Indep. Assimetria -   - 1%   + N/S - N/S 

VOLF Volume financeiro Controle (a) - - 5%     - N/S - N/S 

GAR Garantias  Controle (a) + - N/S       + 1% 

INCT Debêntures 

incentivadas 

Controle (a) -         - 10% 

ABE Empresas de capital 

aberto 

Controle (a) -         - N/S 

ALAV Alavancagem Controle (a) +   + 1% + 5%     

ROA Retorno sobre ativo Controle (a) -   - 1% - 5%     

Notas: 

N/S: não significante 

(a) Os sinais esperados das variáveis de controle, em relação à variável dependente (yield spread), são suportados e justificados pelos estudos empíricos mencionados. 
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3. METODOLOGIA 

 

Os objetivos e hipóteses, apresentados no item 1.2 e suportados pela revisão da literatura 

no item 2, são testados considerando os seguintes aspectos:  

 

3.1 População e amostra 

 

A população de interesse deste estudo refere-se às empresas brasileiras não financeiras, 

de capital aberto e fechado emissoras de debêntures indexadas aos índices inflacionários IPCA. 

A amostra inicial é composta por 170 empresas com 283 emissões. Entretanto, devido à 

dificuldade de informações sobre sua estrutura de propriedade - em especial das empresas de 

capital fechado, que não possuem dados públicos - a amostra final é composta por 79 

companhias que realizam 139 emissões de debêntures. A composição da amostra final está 

apresentada na tabela 2. O período de análise é de 2010 a 2017. Os dados das empresas são 

obtidos a partir das seguintes fontes:  

 

 Características das debêntures e rating de crédito: Bloomberg 

 

 Detalhes da estrutura de propriedade que participam empresas familiares e investidores 

institucionais: anuário Valor Grandes Grupos e Valor PRO do Jornal Valor Econômico e 

CVM. Esses dados são obtidos manualmente. 

  

Os dados são captados a partir de 2010, devido à adoção das novas políticas contábeis 

no Brasil - International Financial Reporting Standards (IFRS) - e à implementação do 

formulário de referência (FRE) pela CVM. O FRE substitui as Informações Anuais (IAN) e 

inclui, entre outras informações, a distribuição do capital das empresas.  

 

3.2 Tipos de testes 

 

Os objetivos e hipóteses desse estudo são analisados por meio dos seguintes testes: 
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3.2.1 Estatística descritiva 

 

A estatística descritiva resume, descreve e compreende os dados de uma distribuição, 

usando medidas de tendência central (média, mediana e moda), de dispersão (valores mínimo 

e máximo, desvio padrão e variância) (WOOLDRIDGE, 2013). Nesse estudo, seu objetivo 

consiste em descrever a amostra de empresas analisadas. 

 

3.2.2 Análise de correlação 

 

Quando há uma ligação coerente e sistemática entre as variáveis, diz-se que existe uma 

relação. Se há uma associação estatística, é importante compreender que a relação 

necessariamente não é causal. A correlação é uma técnica associativa que auxilia a determinar 

se há uma relação coerente e sistemática entre duas ou mais variáveis. Na análise da correlação, 

verifica-se a presença e natureza das relações, direção e força da associação (HAIR JR et al, 

2005).  

 

O coeficiente de correlação simples () possui ordem zero, pois não controla quaisquer 

vaiáveis adicionais ao medir a associação entre duas variáveis (MALHOTRA, 2005). O 

coeficiente de correlação é usado para avaliar essa associação. Grandes coeficientes indicam 

alta covariação e uma forte relação. Pequenos coeficientes indicam pouca variação e fraca 

relação. Sendo assim, o coeficiente de correlação mede o grau de covariação entre duas 

variáveis, gerando valores entre – 1 e + 1. 

 

Ao avaliar as correlações, faz-se necessário determinar se o coeficiente de correlação é 

estatisticamente significativo. As orientações comuns dizem que, para ser considerado 

estatisticamente significativo, a probabilidade deve ser menor que 5%. Em outras situações, um 

nível menor que 10% é considerado aceitável. Porém, aceitar esse nível de probabilidade 

acarreta mais risco (HAIR JR et al, 2005). 

 

Uma vez que a relação é estatisticamente significativa, deve-se decidir se a força da 

associação é aceitável. O tamanho do coeficiente de correlação é usado para descrever 

quantitativamente a força da associação entre duas ou mais variáveis. Os coeficientes de 

correlação entre 91% e 100% são considerados muito fortes. Nesse caso, a covariância é 

compartilhada entre as duas ou mais variáveis que estão sendo examinadas. Por outro lado, se 
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o coeficiente de correlação estiver em 0% e 20%, mesmo se o coeficiente for maior do que zero 

na amostra, há uma grande chance de a hipótese nula não ser rejeitada (GUJARATI; PORTER, 

2011).  

 

A correlação de Pearson mensura a associação linear entre duas variáveis métricas, 

sendo denominado de coeficiente de correlação. Ele varia entre -100% e + 100% com o zero 

não representando absolutamente nenhuma associação entre as duas variáveis métricas. Quando 

maior o coeficiente de correlação, mais forte a ligação ou o nível de associação. Se há um 

coeficiente de correlação positivo entre X e Y, então os aumentos no valor de X estão associados 

com aumentos no valor de Y e vice-versa (WOOLDRIDGE, 2013). 

 

1.1.3 Regressão múltipla cross-section com dados empilhados 

 

O modelo de regressão linear múltipla com dados cross-section empilhados considera 

uma amostra tomada em um determinado ponto do tempo (WOLDRIDGE, 2013). Segundo 

Fávero et al (2009), uma análise de dados em painel possui três abordagens, sendo: a) pooled 

independent cross sections ou pooled ordinary least square, b) efeitos fixos e c) efeitos 

aleatórios. Um modelo com dados empilhados ou pooled representa uma regressão em sua 

forma mais convencional, apresentando um intercepto α e os parâmetros βi das variáveis Xi para 

todas as observações ao longo do período de análise. Pressupõe-se que o coeficiente β da 

variável explicativa X é idêntico para todas as observações ao longo do tempo.  

 

 Por sua vez, o método de mínimos quadrados ordinários (MQO) ou ordinary least 

square pressupõe que a variável dependente analisada é uma função linear das demais variáveis 

independentes consideradas no modelo. Para Gujarati e Porter (2011), um MQO de k variáveis 

independentes, pode ser escrito conforme equação 1: 

 

Y = α + β1 + β2 X2i + β3 X3i +... + βk Xki + ui (1) 

 

Em que: 

Y é a variável dependente 

α é o coeficiente linear da reta 

β1 e β2 são coeficientes angulares e parciais da reta 

u é o temo de erro estocástico 
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Para Gujarati e Porter (2011), assim como as séries temporais têm problemas especiais, 

devido à questão do caráter estacionário, os dados em cross-section também têm seus 

problemas, especificamente o da heterogeneidade. Quando são incluídos dados heterogêneos 

em uma análise estatística, o efeito escala deve ser levado em conta, a fim de não serem 

misturadas informações diferentes. Além disso, geralmente obtém-se um baixo nível de 

coeficiente de determinação (R2), em virtude da diversidade das unidades de corte transversal. 

O R2 expressa, em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. 

 

Os testes de pressupostos do modelo mencionado são: a) normalidade dos resíduos, b) 

homocedasticidade dos resíduos, c) linearidades dos coeficientes e d) ausência de 

multicolinearidade entre as variáveis explicativas. 

 

1.1.4 Variável dependente yield spread 

 

Conforme mencionado no item 2.1.5.5 - yield spread, o yield é o rendimento ou juros 

que um título de dívida paga aos credores, como uma debênture, por exemplo. Esses títulos 

podem ser indexados à inflação – IPCA e pagarem um spread acima da taxa livre de risco. 

Paiva (2011) e Silva (2017) distinguem dois fatores em sua composição. O primeiro é o yield 

do título considerado de menor risco possível disponível na economia - títulos públicos federais 

de mesmo prazo e característica. Já o segundo é o prêmio de risco exigido em outra aplicação 

percebida pelos investidores como de maior risco. Esse fator é conhecido como yield spread ou 

spread. Securato (2012) afirma que o spread é apresentado em pontos-base e reflete o risco 

adicional que o investidor aceita ao adquirir um título que não é emitido pelo governo. Esse 

spread também pode ser chamado de prêmio pelo risco.  

 

Apesar do considerável crescimento nos últimos anos, o mercado secundário de 

debêntures brasileiro ainda é caracterizado por baixa atividade, descentralização, com 

operações de balcão, sobretudo. Predominantemente, ele é composto por investidores 

institucionais que demonstram interesse em dívida corporativa e, na maioria das vezes, mantêm 

a debênture em seus portfólios até o vencimento (GIACOMONI; SHENG, 2013).  

 

Em 2012, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros (Anbima), 

órgão responsável pela precificação das debêntures e outros títulos de renda fixa, cria o sistema 

de Registro Único de Negócios (Reune). O Reune é uma base de dados com informações dos 
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preços praticados no mercado secundário de debêntures, incluindo aquelas custodiadas pela B3, 

por meio de reporte realizado pelos participantes para as negociações à vista e a termo de um 

dia (d+1) (ANBIMA, 2018). 

 

Entretanto, essa base de dados não possui informações para todas as emissões 

consideradas nesse estudo. Há negociações que ocorrem no mercado de balcão que não estão 

registradas no sistema da Bovespa Fix da B3 ou no Reune da Anbima. O registro desses dados 

nesses sistemas depende da disposição do emissor de informá-los. Mesmo que haja interesse 

do emissor em divulgar essas informações, os dados no Reune estão disponíveis somente a 

partir de 2013. Além disso, as taxas informadas não apresentam o valor de fechamento, mas 

sim o percentual máximo, mínimo e médio de negociação. Por sua vez, o sistema da Bovespa 

Fix registra apenas o preço de negociação da debênture no mercado de balcão. Tais fatos 

inviabilizam a consideração das taxas negociadas no mercado secundário. Dado a isso, os 

spreads são calculados em basis points, considerando as taxas das emissões primárias.  

 

Esse estudo considera fórmula semelhante a utilizada por Paiva (2011) e Silva (2017) 

para calcular o spread das debêntures – vide equação 2. As debêntures são indexadas ao IPCA 

e seu spread é obtido considerando a razão entre o yield do título corporativo e o da nota do 

Tesouro Nacional, série B (NTN-B). As maturidades das debêntures são comparadas às 

maturidades das NTN-Bs disponíveis na época de emissão, com vencimentos em 15/08/2018, 

15/05/2019, 15/08/2020, 15/05/2021, 15/05/2022, 15/05/2023, 15/08/2024 e 15/08/2026.   

 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 =
(1 + 𝑦𝑐)

(1 + 𝑦𝑡)
− 1 (2) 

 

Em que:  

yc: yield do título corporativo; 

yt:  yield do título público federal de mesma maturidade e indexador. 
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1.1.5 Equações econométricas e operacionalização das variáveis 

 

As equações 3, 4 e 5 apresentam o modelo econométrico para análise das hipóteses desse 

estudo, cujas variáveis estão descritas no quadro 2.  

 

YSi = α + β1FAMi + β2VOLFi + β3GARi + β4INCTi + β5ABEi + β6ALAVi + β7ROAi 

+ i 

(3) 

YSi = α + β1INSTi + β2VOLFi + β3GARi + β4INCTi + β5ABEi + β6ALAVi + β7ROAi 

+ i 

(4) 

YSi = α + β1RATi + β2VOLFi + β3GARi + β4INCTi + β5ABEi + β6ALAVi + β7ROAi 

+ i 

(5) 

 

Em que: 

α é o coeficiente linear; 

β é o coeficiente angular;  

i é a empresa. 
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Quadro 3 - Descrição das variáveis 

Sigla Nome Tipo Fórmula Variáveis Referencial 

YS Yield spread Dependente YS = [(1+yd) / 

(1+yt)] -1 

yd = yield da debênture 

yt = yield do título público federal de mesma 

maturidade e indexador 

Bagnani et al (1994), Anderson; Mansi; Reeb 

(2003), Bhojaraj; Sengupta (2003), Klock; Mansi; 

Maxwell (2004), Cremers; Nair; Wie (2007); 

Boubakir; Ghouma (2010). 

FAM Empresa 

familiar 

Independente FAM = AOF / 

TAO 

AOF = Ações ordinárias dos acionistas 

familiares  

TAO = Total de ações ordinárias da empresa 

Bagnani et al (1994), Anderson; Mansi; Reeb 

(2003) e Boubakir; Ghouma (2010). 

INST Investidor 

institucional 

Independente INST = AOI / TAO AOI = Ações ordinárias dos investidores 

institucionais   

TAO = Total de ações ordinárias da empresa 

Bhojaraj; Sengupta (2003), Klock; Mansi; Maxwell 

(2004) e Cremers; Nair; Wie (2007). 

RAT Rating da 

debênture 

emitida 

Independente RAT = nota de 

rating da emissão 

de longo prazo 

1 = Pior rating e 23 = Melhor rating (*) Anderson; Mansi; Reeb (2003), Bhojaraj; Sengupta 

(2003), John; Lynch; Puri (2003), Klock; Mansi; 

Maxwell (2004), Fraletti; Eid Jr. (2005) e 

Boubakir; Ghouma (2010). 

VOLF Volume 

financeiro na 

emissão 

Controle VOLF = Ln (VF) Ln = Logaritmo neperiano 

VF = Volume financeiro na emissão das 

debêntures 

Bhojaraj; Sengupta (2003), John; Lynch; Puri 

(2003), Fraletti; Eid Jr. (2005), Sheng; Saito 

(2005), Paiva (2011) e Silva (2017). 

 

GAR Emissões 

com garantia 

real 

Controle Dummy 1 = Emissão com garantia real 

0 = Sem garantia 

John; Lynch; Puri (2003), Fraletti; Eid Jr. (2005), 

Sheng; Saito (2005) e Silva (2017). 

INCT Debêntures 

incentivadas 

Controle Dummy 1 = Debêntures incentivadas 

0 = Debêntures não incentivadas 

Silva (2017) 

ABE Empresas de 

capital aberto 

Controle Dummy 1 = Empresas de capital aberto 

0 = Empresas de capital fechado 

John; Lynch; Puri (2003) e Silva (2017).  

ALAV Alavancagem 

financeira 

Controle ALAV = DT / AT DT = Dívida total 

AT = Ativo total 

Anderson; Mansi; Reeb (2003), Bhojaraj; Sengupta 

(2003), Klock; Mansi; Maxwell (2004), Cremers; 

Nair; Wie (2007); Boubakir; Ghouma (2010). 

ROA Retorno 

sobre o ativo 

Controle ROA = Ebit /AT Ebit = Lucro antes dos juros e impostos 

AT = Ativo total 

Anderson; Mansi; Reeb (2003), Bhojaraj; Sengupta 

(2003); Klock; Mansi; Maxwell (2004), Cremers; 

Nair; Wie (2007); Boubakir; Ghouma (2010). 

     

Nota (*): Em caso de divergência na classificação das agências, adota-se a menor nota. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

O objetivo dos testes estatísticos é verificar as hipóteses apresentadas no estudo: A 

participação de famílias na estrutura de propriedade das companhias impacta no yield spread 

de suas debêntures (H1), quanto maior a participação do investidor institucional na estrutura de 

propriedade das companhias, menor o yield spread de suas debêntures (H2) e quanto maior o 

rating das emissões, menor o yield spread de suas debêntures (H3) – vide item 1.2 desse estudo.  

 

Para tanto, considera-se uma amostra final de 79 companhias brasileiras não financeiras 

de capital aberto e fechado com 139 emissões indexadas ao IPCA, entre os anos de 2010 e 2017 

– vide tabela 2. Os dados são obtidos a partir das bases Bloomberg para informações e 

características das emissões das debêntures e Valor PRO para informações financeiras e 

estrutura de propriedade das companhias, sendo utilizado o software econométrico Stata – 

versão 13. 

 

Tabela 2 - Composição da amostra final 
 
 

Descrição Empresas de capital 

aberto 

Empresas de capital 

fechado 

Total 

Com 

rating 

Sem 

rating 

Total Com 

rating 

Sem 

rating 

Total Com 

rating 

Sem 

rating 

Total 

(+) Emissões de 

empresas com 

participação de famílias 

1 3 4 12 8 20 13 11 24 

(+) Emissões de 

empresas com 

participação de 

investidores 

institucionais 

5 4 9 13 28 41 18 32 50 

 

(+) Emissões de 

empresas não familiares 

e sem investidores 

institucionais 

14 19 33 11 28 39 25 47 72 

(=) Total de emissões 

com duplicidade 

20 26 46 36 64 100 56 90 146 

(=) Total de emissões 

sem duplicidade 

20 26 46 33(a) 60(b) 93 53 86 139(c) 

 

Notas : 

(a): Das 33 emissões com rating, 3 pertencem a empresas que possuem participação de familiares e investidores 

institucionais em sua estrutura de propriedade. 

(b) Das 60 emissões sem rating, 4 pertencem a empresas que possuem participação de familiares e investidores 

institucionais em sua estrutura de propriedade. 

(c) Do total de 139 emissões, 7 pertencem a empresas de capital fechado que possuem participação de familiares 

e investidores institucionais em sua estrutura de propriedade. 
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4.1 Estatística descritiva 

 

A tabela 3 apresenta a estatística descritiva das variáveis dos modelos econométricos das 

equações 3, 4 e 5, com exceção das dummies garantia, emissões incentivadas e empresas de 

capital aberto. Com relação à variável dependente yield spread, destaca-se o valor médio de 

1,6% e o desvio padrão de 1,2%. O valor máximo de 5,6% demonstra que existem emissões 

com prêmio pelo risco de 5,6% ao ano em relação ao título do governo indexado. Por outro 

lado, algumas emissões não apresentam prêmio pelo risco, remunerando o debenturista da 

mesma forma que um título do governo.  

 

Com relação às variáveis independentes, para empresas familiares destaca-se o baixo 

número de observações (24). Ao realizar a pesquisa de estrutura de propriedade, dado o número 

elevado de holdings e de participações (in) diretas, é raro identificar empresas familiares - 

acionistas e gestores na mesma pessoa - com participações iguais ou acimas de 20%. Por outro 

lado, identifica-se uma maior participação de investidores institucionais, correspondendo a 36% 

da amostra ou 50 das 139 emissões desse estudo. A média de participação desses investidores 

na estrutura de propriedade das empresas é de 46% e em alguns casos, o máximo é de 100%. 

Já no caso do rating, há uma média alta nas classificações de risco. O valor acima de 20 indica 

que a maioria das classificações de rating está na categoria investimento conforme quadro 1 - 

Harmonização dos ratings de longo prazo em escala nacional.  

 

Sobre as variáveis de controle alavancagem e retorno sobre o ativo, destaca-se o 

endividamento médio de 35,8% das empresas da amostra e um retorno médio sobre o ativo de 

8,79%. Nota-se que algumas empresas da amostra estão com nível de endividamento de 99%, 

o que demonstra o capital de terceiros como principal fonte de recursos para realizar seus 

investimentos.  

 

Tabela 3 - Estatística descritiva 

Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

YS 139 0,016006 0,012870 0,0 0,056 

FAM 24 0,727545 0,275196 0,2 1,000 

INST 50 0,463826 0,270333 0,2 1,000 

RAT 53 20,90566 1,620353 14,0 23,000 

VOLF 139 5,062735 0,487308 3,0 6,027 

ALAV 139 0,358328 0,225358 0,0 0,990 

ROA 139 0,087958 0,105583 -0,1 0,581 
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Sobre a variável volume financeiro, conforme quadro 3, a métrica é obtida via logaritmo 

neperiano do volume financeiro das debêntures emitidas. Ao longo do período da amostra, tem-

se um total de R$ 25.967 bilhões, distribuídos conforme tabela 4. Nela, verifica-se um volume 

menor para os anos de 2010 e 2011. Ao aprovar a lei de incentivo nº 12.431/2011, que concede 

incidência especial de imposto de renda, a partir de 2012, esse valor aumenta em 3 vezes (IPEA, 

2015). Em 2016, há uma nova retração devido ao cenário econômico adverso observado no ano 

de 2015 (VALOR, 2016). Já em 2017, com o crédito escasso ofertado do BNDES, as empresas 

retomam a captação via mercado de capitais, gerando aumento 29% (FOLHA, 2017). 

 

Tabela 4 - Volume financeiro e quantidade de emissões de debêntures por ano 
 
 

Ano Volume financeiro (R$ bilhões) Quantidade (unidades) 

2010 1.100 2 

2011 1.090 7 

2012 4.312 17 

2013 4.558 28 

2014 3.720 23 

2015 4.492 23 

2016 2.927 16 

2017 3.768 23 

Total 25.967 139 
 

 

4.2 Análise de correlação 

 

A análise de correlação tem por objetivo avaliar: a) o grau e o sentido da relação entre as 

variáveis independentes e de controle com a variável dependente, o que ajuda na averiguação 

das hipóteses do trabalho; b) a existência de uma eventual multicolinearidade entre as variáveis 

independentes e de controle, a ser comprovada pelos testes dos pressupostos dos modelos de 

regressão estática. Na tabela 4, os valores da parte superior referem-se aos coeficientes de 

correlação, enquanto que os valores entre colchetes representam os p-values ou níveis de 

significância dos coeficientes, cuja hipótese nula é que a correlação é igual a zero.  

 

Em relação ao primeiro objetivo, destaca-se em negrito as variáveis com maior grau de 

correlação (acima de 40%), sinal de acordo com a teoria e resultado empírico e significância 

estatística, sendo empresas familiares e garantias. Por sua vez, apesar de significativas e com 

sinal de acordo com o esperado, as variáveis rating, volume financeiro, debêntures 

incentivadas, empresas de capital aberto e retorno sobre o ativo possuem baixo nível de 
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correlação (abaixo de 40%). Esses resultados suportam a hipótese H1 - A participação de 

famílias na estrutura de propriedade das companhias impacta no yield spread de suas 

debêntures. 

 

Sobre o segundo objetivo, destaca-se um alto nível de correlação positiva e com 

significância estatística entre empresas familiares e rating (52,99%), o que pode apresentar um 

eventual problema de multicolinearidade entre elas. Já a relação entre empresas familiares e 

empresas de capital aberto e retorno sobre o ativo caracteriza-se por um alto nível de correlação 

negativa com significância estatística. Isso implica que se tem mais empresas familiares com 

capital fechado e que as empresas familiares possuem menores retornos. Também se verifica 

que empresas de capital aberto possuem menos garantias. 

 

Tabela 5 - Análise de correlação 
 
 

 YS FAM INST RAT VOLF GAR INCT ABE ALAV ROA 

FAM 0,4228 
[0,0395] 

1,000         

INST -0,0563 

[0,6979] 

-0,1630 

[0,7269] 

1,000        

RAT -0,3579 

[0,0085] 
0,5299 

[0,0625] 

0,1296 

[0,6082] 

1,000       

VOLF -0,2548 

[0,0025] 

0,0499 

[0,8170] 

-0,0020 

[0,9888] 

0,2275 

[0,1014] 

1,000      

GAR 0,4929 
[0,0000] 

0,2286 

[0,2826] 

0,1383 

[0,3382] 

0,0086 

[0,9515] 

-0,2665 

[0,0015] 

1,000     

INCT -0,1555 

[0,0676] 

0,2822 

[0,1816] 

-0,2200 

[0,1248] 

0,0100 

[0,9435] 

0,1402 

[0,0998] 

0,0233 

[0,7856] 

1,000    

ABE -0,3188 

[0,0001] 
-0,4773 
[0,0183] 

0,1605 

[0,2655] 

0,1913 

[0,1701] 

0,2944 

[0,0004] 
-0,5521 
[0,0000] 

-0,0456 

[0,5937] 

1,000   

ALAV 0,1055 

[0,2164] 

0,0775 

[0,7188] 

0,1936 

[0,1780] 

0,0274 

[0,8458] 

0,0660 

[0,4398] 

0,1473 

[0,0835] 

-0,0145 

[0,8658] 

-0,1119 

[0,1898] 

1,000  

ROA -0,3440 

[0,0000] 
-0,5636 

[0,0041] 

0,1877 

[0,1918] 

-0,0228 

[0,8715] 

0,2160 

[0,0107] 

-0,3165 

[0,0001] 

0,0035 

[0,9671] 

0,1699 

[0,0455] 

-0,0510 

[0,5513] 

1,000 

 

 

4.3 Regressão múltipla cross-section com dados empilhados 

 

O objetivo dos testes de regressão cross-section é fornecer um modelo explanatório da 

relação entre a variável dependente – yield spread e as variáveis independentes e de controle. 

Com isso, são gerados 3 modelos de regressão – vide equações 3, 4 e 5. Para que os resultados 

da amostra possam ser inferidos para a população, faz-se necessário testar seus pressupostos, 

sendo: a) normalidade dos resíduos, b) homocedasticidade dos resíduos, c) linearidades dos 

coeficientes e d) ausência de multicolinearidade entre as variáveis explicativas. 
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Os resultados dos testes dos pressupostos são: a) Normalidade dos resíduos: O teste de 

Shapiro-Wilk aponta para rejeição da hipótese nula nos três modelos, ou seja, os resíduos não 

são normais. Segundo o teorema de Gauss-Markov, mesmo inexistindo normalidade, os 

estimadores do Ordinary Least Squares (OLS) são os melhores estimadores lineares imparciais 

(WOOLDRIDGE, 2014); b) Homocedasticidade dos resíduos: Os resultados dos testes apontam 

para existência de heterocedasticidade dos resíduos somente no modelo da equação 2. A 

correção se dá via erros robustos – variance covariance of the estimator (VCE); c) Linearidades 

dos coeficientes: O teste de parâmetros analisa se os coeficientes das variáveis independentes e 

de controle, em conjunto, são iguais ou diferentes de zero. Como resultado, tem-se que eles são 

estatisticamente diferentes de zero, o que caracteriza a linearidade dos coeficientes para os três 

modelos e d) Ausência de multicolinearidade entre as variáveis explicativas: É testada por meio 

do Variance Inflation Factor (VIF), cujos valores para os três modelos são: 2,41, 1,40 e 1,35, 

respectivamente, sendo todos menores que 5 (FÁVERO, 2013). Logo, conclui-se pela 

inexistência de multicolinearidade significativa entre as variáveis independentes e de controle. 

 

A tabela 5 apresenta os resultados dos testes dos modelos de regressão das equações 2, 3 

e 4. Com relação às variáveis independentes, destaca-se a adequação ao sinal esperado e 

significância estatística de investidores institucionais e rating, corroborando as hipóteses H2 - 

Quanto maior a participação de investidores institucionais na estrutura de propriedade das 

companhias, menor o yield spread de suas debêntures e H3 - Quanto maior o rating das 

emissões, menor o yield spread de suas debêntures 

 

Isso indica que companhias com investidores institucionais em sua estrutura de 

propriedade produzem menor o yield spread a ser pago pela empresa. Ainda na tabela 5, no 

modelo 2, o coeficiente de -0,009695 indica que a cada 1% de aumento na estrutura de 

propriedade deste tipo de investidor, o yield spread da empresa diminui em 0,009%. Além 

disso, no modelo 3, verifica-se que quanto maior ou melhor a classificação de rating, menor o 

risco de crédito em suas emissões, consequentemente, menor o yield spread a ser pago pela 

empresa. O coeficiente de -0,002876 aponta que cada aumento em um nível na escala nominal 

do rating, há uma redução de 0,2% no yield spread da emissão.  

 

Com relação à variável independente empresas familiares, essa não apresenta 

significância estatística, o que não confirma a H1: A participação de famílias na estrutura de 
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propriedade das companhias impacta no yield spread de suas debêntures. Tal fato pode estar 

relacionado à sua baixa participação na amostra – vide tabelas 2 e 3. 

 

Sobre as variáveis de controle, no caso do volume financeiro, espera-se uma relação 

negativa com yield spread. Entretanto, ela não apresenta significância estatística. Já as emissões 

com garantias apresentam relação positiva e significativa com o yield spread, conforme 

esperado. Os coeficientes de 0,014693, 0,009085 e 0,011022 nos modelos 1, 2 e 3 indicam que 

a presença de garantias reais nas emissões aumenta o yield spread das debêntures em 1,4%, 

0,9% e 1,1%, respectivamente. A priori, a existência de garantias deve promover a redução do 

spread das dívidas. Entretanto, segundo John, Lync e Puri (2003), conflitos de agência entre 

gestores e credores provocam um aumento no spread das debêntures. Esses conflitos não são 

considerados no processo de atribuição de rating às emissões. Assim, a existência de debêntures 

com garantias sinaliza ao mercado um maior nível de risco. Por sua vez, a variável debêntures 

incentivadas - com objetivo de financiar projetos de infraestrutura - apresenta relação negativa 

e significativa nos modelos 1 e 2, diminuindo o yield spread em 1,1% (-0,011121) e 1,0% (-

0,010594) por emissão.  

 

As empresas de capital aberto não apresentam significância estatística na relação negativa 

esperada com o yield spread nos modelos 1 e 3. No caso do modelo 2, apesar de haver 

significância estatística, o sinal é contrário ao esperado. O coeficiente da regressão mostra o 

fato de a empresa ser de capital aberto impacta em aumento de 1,4% (0,014779) no yield spread 

da emissão. No caso da variável de retorno sobre o ativo, ela apresenta relação negativa e 

significativa para os 3 modelos. Isso significa que a cada 1% de aumento no ROA, há uma 

redução de 0,069%, 0,023% e 0,034% no yield spread das empresas.  

 

  



60 

 

Tabela 6 - Regressão múltipla cross-section com dados empilhados 
 
 

Variáveis Sinal esperado Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

No. Observações  24 (a) 50 (a) 53 (b) 

FAM +/- 
-0,004682 

[0,653] 
  

INST -  
-0,009695 

[0,034] 
 

RAT -   
-0,002876 

[0,004] 

VOLF - 
0,006548 

[0,292] 

0,004438 

[0,307] 

0,002538 

[0,431] 

GAR + 
0,014693 

[0,011] 

0,009085 

[0,000] 

0,011022 

[0,019] 

INCT - 
-0,011121 

[0,025] 

-0,010594 

[0,048] 

-0,004361 

[0,213] 

ABE - 
-0,007171 

[0,351] 

0,014779 

[0,017] 

-0,001877 

[0,597] 

ALAV + 
-0,00126 

[0,871] 

-0,004579 

[0,421] 

-0,003182 

[0,661] 

ROA - 
-0,069701 

[0,012] 

-0,023794 

[0,070] 

-0,03479 

[0,070] 

CONS  
-0,005121 

[0,880] 

0,001907 

[0,907] 

0,066710 

[0,006] 

F  (7, 16) = 4,33 (7, 42) = 3,66 (7, 45) = 4,00 

Prob>F  0,0072 0,0036 0,0018 

R2  0,6545 0,3226 0,3836 

 

Observação:  

Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística da relação. Já os valores destacados 

em negrito indicam significância estatística do coeficiente. 

 

Notas:  

(a) Há 17 e 43 emissões que possuem apenas participação de famílias e de investidores institucionais, 

respectivamente. Além disso, há 7 emissões que possuem a participação tanto de famílias, quanto de 

investidores institucionais em sua estrutura de propriedade. Essa duplicidade totaliza 24 (17+7) emissões com 

participação de empresas familiares e 50 (43+7) emissões com participação de investidores institucionais. 

Assim, tem-se que do total de 146 emissões com duplicidade da amostra, 74 [17 + 43 + (2 x 7)] possuem 

participação de familiares e de investidores institucionais na estrutura de propriedade da empresa. Das 72 (146 

- 74) emissões restantes, 25 possuem e 47 não possuem rating.   

(b) As 53 emissões com rating são compostas por: 25 que não possuem famílias ou investidores institucionais em 

sua estrutura de propriedade, 13 e 18 que possuem famílias e investidores institucionais em sua estrutura de 

propriedade, respectivamente. Ocorre que entre estas últimas emissões (13 e 18), há 3 que estão em 

duplicidade. Assim, tem-se um total de 53 (25 + 13 + 18 – 3) emissões com rating e sem duplicidade.  
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5. CONCLUSÃO 
 

 

O Brasil possui uma alta participação de investidores institucionais e empresas familiares 

na estrutura de propriedade das companhias listadas, que tencionam captar recursos via emissão 

de debêntures (PWC, 2016; B3, 2018; CVM, 2018). Além disso, mais recentemente, o BNDES 

deixa de ser protagonista no mercado de crédito, dado a recessão econômica existente, abrindo 

ainda mais espaço para o endividamento das empresas via mercado de capitais (FOLHA, 2017). 

 

Assim, o objetivo deste estudo é compreender se a estrutura de propriedade - com 

destaque para a participação de empresas familiares e investidores institucionais - bem como o 

rating das empresas altera o prêmio pago pelo risco ou o yield spread das emissões de 

debêntures. As hipóteses decorrentes desse objetivo são: H1: A participação de famílias na 

estrutura de propriedade das companhias impacta no yield spread de suas debêntures; H2: 

Quanto maior a participação de investidores institucionais na estrutura de propriedade das 

companhias, menor o yield spread de suas debêntures e H3: Quanto maior o rating das emissões, 

menor o yield spread de suas debêntures. 

 

 Para tanto, são analisadas 79 companhias que realizam 139 emissões de debêntures, 

indexadas ao IPCA, durante o período de 2010 a 2017, por meio de estatística descritiva, análise 

de correlação e regressão cross-section. Os dados são extraídos das bases da Bloomberg e Valor 

PRO. Como resultado, tem-se que não há confirmação da H1. Tal fato pode estar relacionado à 

sua baixa participação na amostra – vide tabelas 2 e 3. Entretanto, confirma-se H2 e H3. Nesse 

caso, destaca-se o baixo impacto na redução do yield spread das emissões, considerando a 

participação de investidores institucionais e nível de rating das emissões, sendo de 0,9% e 0,2%, 

respectivamente. Tais resultados corroboram aqueles obtidos por Klock, Mansi e Maxwell 

(2004) e de Cremers, Nair e Wie (2007), no caso dos investidores institucionais, bem como os 

de Anderson, Mansi e Reeb (2003) e Cremers, Nair e Wie (2007), no caso das notas de rating 

– vide tabela 1. 

 

Esse estudo contribui com a análise da participação de propriedade familiar e 

institucional, além do nível de rating no yield spread das debêntures das empresas brasileiras 

de capital aberto e fechado, uma vez que há poucos estudos nacionais sobre a relação entre 

estrutura de propriedade e yield spread – vide tabela 1. As eventuais distintas características, 
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entre ambos grupos, podem lançar luz às demais organizações em países emergentes sobre as 

decisões de financiamento junto às instituições financeiras e mercado de capitais. 

 

As conclusões apresentadas nesse estudo estão sujeitas a algumas limitações. A primeira 

refere-se à existência de poucas informações sobre empresas de capital fechado e empresas 

familiares. Na amostra inicial de emissões de debêntures, são identificadas empresas de capital 

fechado sem a possibilidade de obtenção de sua estrutura de propriedade. Outra limitação trata-

se do baixo volume operacional do mercado primário de debêntures, não sendo possível 

identificar informações suficientes para avaliar o yield spread negociado diariamente.  

 

A evolução desse tema pode considerar a inclusão de instrumentos de governança 

corporativa, bem como o impacto de covenants sobre yield spread das companhias, sobretudo 

de capital fechado. Entretanto, considerando as limitações do mercado de balcão primário e 

secundário de debêntures no Brasil, sugere-se ainda analisar o mercado internacional de títulos 

de dívida brasileiros. 
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