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1   INTRODUÇÃO 

 

1.1   Apresentação 

 

Durante os anos 80 e 90 o mercado financeiro global passou por grande processo de 

desenvolvimento e integração entre economias de diversos países, esse processo, facilitado 

pelo surgimento de novas tecnologias de transmissão de dados em tempo real, pela 

liberalização dos fluxos internacionais de capital, pela desregulamentação dos mercados 

financeiros e, especialmente, pela oportunidade de ganhos/retornos adicionais e diversificação 

de riscos, proporcionou uma gama de inovações financeiras e grande oportunidade de integrar 

investidores ou agentes superavitários (que possuem e ofertam recursos financeiros) e 

captadores ou agentes deficitários (que demandam recursos para investimento). 

 

A utilização de capital estrangeiro passou a fazer parte da política de financiamento e 

desenvolvimento de governos e empresas, em especial nos países em desenvolvimento. Nos 

últimos anos, o intercâmbio de recursos financeiros entre países vem atingindo patamares 

nunca antes observados, conforme informado pelo BIS – Banco de Compensação 

Internacional (2002). 

 

O fluxo financeiro entre captadores e investidores de diferentes países pode ocorrer por 

diversos meios, desde uma simples operação de empréstimos até formas mais complexas de 

transações com títulos negociáveis. Nos últimos anos as operações de empréstimos bancários 

no mercado financeiro internacional perderam força dando lugar ao financiamento por meio 

de algum tipo de título negociáve l no mercado de capitais, como títulos de dívida de longo 

prazo – bonds, que podem ser emitidos no mercado local (doméstico) ou no mercado 

internacional. O mercado internacional de bonds é dividido em dois setores: (1) o mercado de 

bonds estrangeiros e (2) o mercado de eurobonds. 

 

Os bonds estrangeiros são títulos emitidos no mercado de capitais de um único país que não o 

Brasil, ou seja, emitidos sob a jurisdição de um país específico, por exemplo, uma empresa 

brasileira com emissão de títulos no mercado alemão terá seus títulos negociados apenas nas 

bolsas alemãs e obedecerá às normas de emissão do país.  
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Já os Eurobonds são títulos emitidos internacionalmente em vários mercados e para 

investidores de diversos países. Trata-se de uma emissão internacional (offshores) no mercado 

de bonds internacional. Os títulos são geralmente subscritos por um consórcio de bancos de 

investimento, negociados em diversos mercados nacionais simultaneamente e emitidos fora da 

jurisdição de um país específico. O objeto de análise deste trabalho são os eurobonds, porém, 

o termo bond poderá será empregado de forma genérica para abranger os dois tipos. 

 

Assim, com a preferência dos investidores por títulos negociáveis e grande desburocratização 

no processo de captação, as operações de emissão de títulos de dívida no exterior ganharam 

substancial importância como opção de financiamento das atividades produtivas e das 

despesas de empresas e governos. 

 

O ano de 2005 foi um marco histórico no processo de captação no exterior por empresas 

brasileiras devido ao grande volume de recursos captados e aos novos mecanismos de 

captação. Foram emitidos bonds perpétuos (sem data de vencimento) e bonds denominados 

em reais. 

 

Poucos estudos no Brasil abordam a emissão de bonds por empresas brasileiras. Entre eles, 

Valle (2000) estudou a questão do impacto do custo da captação de bonds de empresas de 

papel e celulose e, conseqüentemente, no custo de capital dessas empresas. O autor analisou 

comparou os custos de capitação de empresas de diversos países que atuavam no setor de 

papel e celulose. Porém, o objeto desta dissertação será estudar, de forma descritiva e 

exploratória, o mercado internacional de bonds e a utilização desse mercado como fonte 

alternativa de financiamento das empresas brasileiras, ou seja, na composição da estrutura de 

capital das companhias que atuam no país. 

 

Assim, esse trabalho reúne a atualidade de um tema que ganhou muito espaço no meio 

acadêmico internacional, porém, pouco explorado no Brasil, referente à emissão de títulos de 

dívida no mercado internacional, com uma fonte vasta de pesquisas, que é o financiamento 

das empresas, que terá como suporte teórico as duas principais teorias de estrutura de capital a 

teoria do trade-off estático e a teoria de pecking order. 

 

Diversas teorias sobre estrutura de capital foram desenvolvidas nas últimas décadas, porém, 

as que mais apresentam confirmações empíricas e as mais estudadas no meio acadêmico e 



 9 

científico são: (1) a teoria do trade-off estático (static trade-off), que supõe a existência de 

uma estrutura ótima de capital que seria dada pelo equilíbrio entre economias fiscais devido à 

dedutibilidade dos juros e os riscos de falência esperados e (2) a teoria de pecking order, que 

supõe a existência de informações assimétricas entre gestores, acionistas e credores, o que 

implica uma ordem ou hierarquia de preferência das fontes de financiamento das empresas. 

Essa teoria pressupõe que as empresas dariam preferência, primeiramente, a recursos 

provenientes da própria atividade operacional, e, em seguida, ao financiamento por meio de 

títulos de dívidas e, em último caso, ao financiamento por meio de emissão de ações 

ordinárias. 

 

As teorias do trade-off estático e de pecking order darão suporte à análise empírico-descritiva 

em sua metodologia e conclusões, não cabendo a este estudo validá- las ou não. Outras teorias 

abordam ainda a questão do custo de agência (agency cost), da sinalização para o mercado 

(assimetria informacional) e das opções de estrutura de capital, e seus respectivos impactos no 

valor das empresas, porém essas últimas não serão utilizadas por estarem fora do contexto 

desejado. 

 

Dessa forma, este estudo busca descrever e analisar o mercado de eurobonds, sua história, 

características, estatísticas, ferramentas e técnicas e realizar um estudo empírico-descritivo 

para analisar a utilização de bonds na estrutura de financiamento das empresas brasileiras que 

possuem certo grau de internacionalização das atividades financeiras. Esta dissertação tem 

caráter descritivo e exploratório, que, conforme Martins (2002 p.36), um estudo descritivo 

“tem como objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno, 

bem como o estabelecimento de relações entre variáveis e fatos. Ainda, segundo Martins 

(2002 p.38), o estudo exploratório “trata-se de abordagem adotada para a busca de maiores 

informações sobre determinado assunto. Possui um planejamento flexível, e é indicada 

quando se tem pouco conhecimento do assunto”. 

 

De acordo com Lemes JR, Rigo e Cherobim (2002), as empresas brasileiras, em geral, não são 

muito endividadas, devido às altas taxas de juros reais praticadas no país há muitos anos, e 

tendem a seguir uma hierarquia quase natural de financiamento: 1) autofinanciamento por 

lucros retidos; 2) financiamento por recur sos do BNDES; 3) financiamentos internacionais; 4) 

debêntures e ações preferenciais e 6) ações ordinárias. 
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Nesse sentido, Lameira (2003) observa que as companhias brasileiras do setor de papel e 

celulose se financiaram junto a grandes instituições financeiras internacionais, no BNDES, e 

em captações junto a investidores do mercado de crédito internacional (eurobonds, 

exportnotes e euronotes). Segundo o autor, as fontes internas de financiamentos a longo 

prazo, no setor de papel e celulose no Brasil, não são suficientes para fornecer crédito na 

medida da necessidade de crescimento que seria desejável para a economia brasileira.  

 

Como não há uma base de dados que contenha informações sobre todas as emissões 

brasileiras de eurobonds, utilizou-se pesquisa em jornais econômicos, sites especializados, 

bolsas de valores onde são negociados os títulos e órgãos reguladores e divulgadores de 

estatísticas. 

 

 

1.2   Objetivos 

 

Este estudo possui dois objetivos concomitantes: 

 

1 Analisar e descrever o mercado de eurobonds, sua história, características, estatísticas, 

ferramentas e técnicas, com especial atenção aos títulos brasileiros, por meio de análise 

descritiva e exploratória que, conforme Gil (1989), são as formas de pesquisa mais utilizadas 

por pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. 

 

2 Analisar empiricamente, com suporte das teorias de estrutura de capital do trade-off estático 

e peking order, a utilização de bonds na estrutura de financiamento das empresas brasileiras, 

por meio de testes estatísticos de indicadores contábeis e financeiros, que visam descobrir a 

existência de associações entre as variáveis da estrutura de capital conforme indicado na 

teoria e em trabalhos anteriores.  
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1.3   Questão de Pesquisa 

 

A questão geral de pesquisa que motiva esse estudo é: 

 

 Como funciona o mercado de eurobonds e qual a influência desse mercado na decisão de 

financiamento das empresas brasileiras (de capital brasileiro)? 

 

Como se percebe a questão é ampla, podendo assumir diversos rumos quando considerada a 

complexidade inerente aos assuntos “mercado de eurobonds” e “financiamento de empresas e 

estrutura de capital”. Dessa forma, a partir da questão principal, outras questões específicas 

podem ser colocadas:  

 

1 Como funciona o mercado de eurobonds, sua história, características, ferramentas e 

técnicas? 

 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório do mercado internacional de títulos de dívida de 

longo prazo, a partir de pesquisa em livros, periódicos, artigos científicos, jornais e revistas, 

nacionais e internacionais, diversas bases de dados e informações de órgãos reguladores e 

entidades que atuam no mercado de capitais. 

 

No meio acadêmico e no mercado de capitais, o tema renda fixa é pouco abordado, em 

especial, o mercado de eurobonds que possui informações dispersas e não sistematizadas. Daí 

a necessidade de reunir aspectos históricos e conceituais com dados atuais (visto que o 

mercado de títulos brasileiros se desenvolveu muito nos últimos anos). 

 

2 Qual é o perfil típico das empresas que emitem eurobonds? 

 

A literatura acadêmica e relatórios de mercado de capitais não indicam o perfil típico de 

empresas que emitem eurobonds: tamanho, faturamento, atividade econômica, alavancagem, 

rentabilidade etc. As informações sobre essas operações são limitadas, de difícil acesso e 

muito dispersas, além de muitas opiniões conflitantes entre analistas de mercado.  
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Assim, as informações econômico-financeiras serão analisadas no intuito de identificar fatores 

comuns às empresas que emitem eurobonds para verificar a existência de um perfil geral de 

empresas que financiam de suas atividades produtivas com eurobonds. 

 

3 Qual a relação entre a utilização de eurobonds e os principais indicadores contábeis e 

financeiros, tomando por base as teorias de estrutura de capital?  

 

As empresas que se alavancam por meio de emissão de bonds apresentam resultados 

contábeis maiores que empresas que não o fazem e possuem maiores níveis de 

endividamento, imobilização, liquidez etc?  

 

A idéia implícita é que ao captarem no exterior, as empresas usufruiriam taxas de juros 

diferenciadas e reduziriam suas despesas financeiras. Essa questão baseia-se na teoria do 

trade-off estático entre endividamento e benefício fiscal, segundo esta abordagem o 

endividamento traria benefícios aos acionistas até o ponto em que o risco percebido de 

insolvência geraria grande demanda de retorno pelos acionistas aumentando o custo médio 

ponderado de capital. 

 

O grande problema é o resultado cambial produzido pela emissão de bonds que dificulta a 

análise, pois as empresas teriam seus riscos aumentados com o efeito da oscilação cambial da 

dívida. Assim, deveria ser feita uma análise mais direcionada a fim de identificar estratégias 

de redução de riscos, determinando quais os instrumentos utilizados pelas empresas, se 

utilizados. Entretanto, os dados para esse estudo não estão disponíveis na maior parte das 

demonstrações financeiras das empresas brasileiras e extrapola o objetivo desta pesquisa. 

 

 

1.4   Relevância do Tema 

 

No meio acadêmico e científico existe predominância considerável de pesquisas voltadas ao 

mercado de renda variável devido a maior complexidade de avaliação e precificação de ações. 

Já as pesquisas sobre títulos de renda fixa emitidos por empresas brasileiras aparecem em 

menor número, especialmente, em relação ao mercado de títulos de dívida internacional. No 

entanto, o mercado nacional e o internacional de dívida são fontes de recursos financeiros que 

vem apresentando grande expansão nos últimos anos, não só para empresas e bancos mas 
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também para governos de diversos países, principalmente paises em desenvolvimento, 

conforme pode ser observado na Tabela 1. 

 

Segundo o World Bank (Banco Mundial) em seu relatório anual - Global Development 

Finance (2006), o mercado de bonds em moeda local de países em desenvolvimento, desde a 

crise dos anos 90, tornou-se a maior fonte de financiamento de longo prazo dos países e 

atualmente apresenta a taxa de crescimento mais rápida impulsionada por grandes 

investidores domésticos e investidores individuais. Esse mercado cresceu de US$ 1,3 trilhões 

em 1997, para 3,5 trilhões, em setembro de 2005. 

 

De acordo com o World Bank, em 2005, o fluxo de capital privado alocado em países 

emergentes cresceu fortemente em um volume estimado de US$ 191,6 bilhões, contra um 

crescimento de US$ 144,8 bilhões, em 2004, e US$ 85,1 bilhões, em 2003, o que reflete o 

crescimento ocorrido no mercado de bonds e de empréstimos sindicalizados. 

 

Tabela 1 – Instrumentos de dívida direcionados ao mercado emergente de 2002 a 2005 

 
FONTE: World Bank Debt Reporting System (2006). 

 

 

Tentando contribuir com a literatura científica sobre títulos de renda fixa no exterior, este 

estudo propõe-se a analisar as operações de bonds no mercado internacional, apresentando 

fatos históricos relevantes e as principais ferramentas e técnicas no processo de emissão e de 

investimento nesse tipo de título.   

 

Outros pontos a serem analisados são os benefícios e os riscos gerado por captações no 

exterior. Sendo os principais benefícios: menor custo nas captações, maior liquidez e 
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demanda do mercado internacional e, principalmente, maior prazo das emissões, já, o 

principal risco a ser considerado é a exposição ao risco cambial, que, mesmo coberta por 

operações de hedge, pode gerar custos adicionais à empresa. 

 

 

1.5   Contextualização da Pesquisa 

 

A pesquisa possui como delimitação empresas genuinamente brasileiras, ou seja, de capital 

nacional (sem inclusão de subsidiárias de empresas multinacionais), com foco principal em 

empresas que emitiram eurobonds. Na primeira parte do trabalho, utilizam-se informações 

sobre o mercado internacional de títulos, extraídas de sites estrangeiros especializados, como 

o do Bank for International Setlements (BIS), das bolsas internacionais e de agências e 

associações de informação do mercado de capitais, como Bloomberg, Shibui Markets, 

Bradynet, Bond Radar, International Capital Market Association, International Securities 

Lending Association,  The Bond Market Association, entre outros. Além de pesquisa 

bibliográfica sobre eurobonds e euronotes. No entanto, não estão incluídas na pesquisa títulos 

de curto prazo, menores que dois anos, tais como commercial papers. 

 

Os dados sobre o mercado internacional total de títulos, incluem títulos de governos 

(sovereing bonds) e títulos emitidos por instituições financeiras. No entanto, o estudo 

empírico inclui apenas bonds corporativos emitidos por empresas não-financeiras. Os títulos 

de governos e de instituições financeiras não são analisados pois essas instituições possuem 

natureza diferenciada: (1) nas instituições financeiras, as emissões referem-se a funding para o 

repasse dos recursos, o que representa a intermediação financeira tradicional; (2) nas emissões 

governamentais, a captação refere-se à necessidade de moeda estrangeira (déficits 

comerciais), ao financiamento dos déficits orçamentários e dos investimentos em infra-

estrutura, não caracterizando o financiamento da atividade produtiva. 

 

Os dados analisados no estudo empírico-estatístico vão de 2002 a 2005, sendo representados 

por informações extraídas das demonstrações financeiras de cada empresa emissora. 

Realizou-se análise de todas as notas explicativas de financiamento, pois não existe tal 

detalhamento nas bases de dados disponíveis como Economática® ou Melhores e Maiores. 

Recoreu-se a jornais e periódicos e à Economática®  para as demais empresas brasileiras que 

não emitiram eurobonds e serviram de “grupo de controle” na análise de perfis. 
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1.6   Metodologia 

 

1.6.1   Abordagem metodológica a partir do obje tivo 

De acordo com Gil (1989), as pesquisas podem ser classificadas em três grandes grupos de 

acordo com seus objetivos gerais: pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. No 

entanto uma pesquisa, de acordo com sua abrangência, pode ser classificada em mais de um 

grupo. Comenta Gil (1989, p.45):  

 

A - Pesquisas exploratórias 
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas 
a torná-lo mais explicito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 
objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 
portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 
relativos ao fato estudado. [...] 
 
B - Pesquisas descritivas 
As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. [...]. 
Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de relações entre 
variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. Neste caso, tem-se uma pesquisa 
descritiva que se aproxima da explicativa. Mas há pesquisas que, embora definidas como 
descritivas a partir de seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do 
problema, o que se aproxima das pesquisas exploratórias. [...] 
 
C - Pesquisas Explicativas 
Essas perguntas têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 
contribuem para a ocorrência dos fenômenos. [...]  

 

Martins (2002, p.38), corroborando as definições de Gil (1989), afirma que a pesquisa 

exploratória "trata-se de uma abordagem para a busca de maiores informações sobre 

determinado assunto. Possui um planejamento flexível, e é indicada quando se tem pouco 

conhecimento do assunto. Tem a finalidade de formular problemas e hipóteses para estudos 

posteriores". Já a pesquisa descritiva "tem como objetivo a descrição das características de 

determinada população, bem como o estabelecimento de relações entre variáveis e fatos".  

 

A natureza das pesquisas exploratórias e descritivas enfocam o lado prático e aplicável das 

ciências sociais, sendo as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados 

com a atuação prática. (GIL 1989, p.46) 

 

Marconi e Lacatos (2004) fazem distinção entre método de abordagem e métodos de 

procedimento para a classificação da abordagem metodológica de um estudo. Segundo as 

autoras,  os métodos de abordagem caracterizam-se por uma abordagem mais ampla e nível de 
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abstração mais elevado, podendo ser indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo e dialético. Já os 

métodos de abordagem  seriam etapas mais concretas da investigação e podem ser divididos 

em método histórico, comparativo, monográfico, estatístico, tipológico, funcionalista e 

estruturalista.  

 

Assim, esta dissertação pode ser classificada como um estudo indutivo cuja aproximação dos 

fenômenos caminha geralmente para planos mais abrangentes, indo das constatações 

particulares às leis e teorias. Em termos de métodos de procedimento, conforme a abrangência 

da dissertação, o estudo pode ser classificado em diversos procedimentos, pois inclui partes 

dos métodos histórico, comparativo e estatístico. 

 

 

1.6.2    Detalhamento do estudo 

Esta dissertação está organizada em duas grandes partes. A primeira refere-se a uma análise e 

descrição histórica e técnica do mercado de eurobonds/euronotes e a participação brasileira 

nesse mercado, por meio de revisão bibliográfica do assunto, pesquisas de dados e estatísticas 

de mercado e reflexão sobre esses dados. Caracteriza-se, portanto, pelo uso de técnicas não 

quantitativas, pois são apresentadas as principais características e aspectos gerais do assunto.  

 

A segunda parte conta com um estudo empírico, sobre a utilização de bonds no financiamento 

das atividades produtivas das empresas brasileiras. Para isso, é feita analise de 2002 a 2005 de 

empresas brasileiras que emitiram eurobonds ou euronotes e possuem esses títulos no balanço 

de 2005, para as empresas com informações contábeis e financeiras disponíveis. 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva, porém, com características explicativas, pois, 

conforme definido por Gil (1989, p.46), “têm como preocupação central identificar os fatores 

que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”.  

 

Este estudo é caracterizado como uma pesquisa ex-post-facto, pois, conforme Gil (1989), 

trata-se de uma pesquisa realizada depois dos fatos ocorridos (ou seja, após as decisões sobre 

formas de financiamento). Conforme o autor, as ciências sociais valem-se muito deste tipo de 

pesquisa, pois quase todos os trabalhos na investigação de determinantes econômicos e 

sociais do comportamento são baseados nesse tipo de pesquisa.  
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2   EUROBONDS 

 

A análise de um instrumento do mercado de capitais pode ser basicamente vista por dois 

prismas: o primeiro do emissor que capta recursos financeiros no mercado de títulos e a 

conseqüente influência dessa captação no financiamento das atividades produtivas e o 

segundo trata-se do ponto de vista do investidor, que aplica seus recursos excedentes e busca 

maximizar seu bem-estar (ou, sua riqueza), enfrentando riscos nessas aplicações. 

 

A presente dissertação aborda a visão dos agentes emissores e a participação de instrumentos 

negociáveis de dívida como funding para investimento na produção. No entanto, serão 

apresentados aspectos voltados às operações de investimentos nesses títulos, pois a visão do 

investidor afeta diretamente o valor de juros a ser pago pelo emissor (retorno exigido pelo 

investidor), bem como, a demanda dos investidores é fator primordial na escolha de emissão 

de um título, especialmente em operações de eurobonds. 

 

 

2.1   A Natureza dos Eurobonds 

 

Segundo Clarke (1993), o eurobond é um título de dívida internacional com estrutura 

semelhante a títulos de dívida emitidos e negociados nos mercados internos (domésticos), em 

geral são denominados somente por bonds (domestic bonds), o que, no Brasil, seria 

semelhante as debêntures emitidas no mercado doméstico. 

 

Um eurobond é um contrato de dívida entre um emissor e um investidor, envolvendo a 

obrigação de o emissor pagar os juros e o principal (montante total emprestado) em datas 

previamente acordadas. 

 

Uma importante característica refere-se a negociabilidade (transferibilidade, tradebility) do 

título de um investidor para outros investidores a qualquer momento. Essa natureza diferencia 

as operações com bonds das operações de empréstimos bancários pois existe um mercado 

líquido e organizado para negociar os títulos. 
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2.1.1   Bonds Domésticos, Bonds Estrangeiros, Eurobonds e Global Bonds 

Os Bonds Domésticos são títulos de dívida emitidos em um país específico por uma 

instituição local, esses títulos são negociados por investidores locais na bolsa do país, e 

seguem as regras legais e jurídicas do país. Um exemplo é a General Motors Inc., empresa 

norte-americana, que emite bonds numa bolsa de valores norte-americana, negociados entre 

investidores norte-americanos, conforme a regulamentação da SEC e órgãos competentes. 

 

Segundo Robers (2000), o mercado internacional de bonds (e notes) tem dois componentes 

básicos: os bonds estrangeiros e os eurobonds. 

 

Os Bonds Estrangeiros (foreing bonds) são títulos de dívida de longo prazo emitidos em um 

único mercado nacional (national bond market) em nome de um emissor (tomador) 

estrangeiro. Em geral, as emissões são subscritas por um grupo de bancos localizados no país 

de emissão e os títulos são denominados na moeda do país onde é feita a emissão.  

 

Assim, uma empresa brasileira que emite títulos no mercado americano está sujeita às 

exigências legais e jurídicas dos EUA, a moeda de emissão é o dólar norte-americano e o 

título será negociado entre investidores americanos em bolsas locais. 

 

Os bonds estrangeiros emitidos e negociados nos EUA são conhecidos como Yanques Bonds; 

no Japão, Samurai Bonds; no Reino Unido (UK), Bulldog Bonds; na Holanda, Rembrandt 

Bonds, na Espanha, Matador Bonds e em Portugal, Caravela Bonds. 

 

Os Eurobonds são os títulos de dívida denominados em uma moeda diferente daquela do país 

ou mercado em que são emitidos. As emissões são subscritas por um consórcio internacional 

de bancos e distribuídas internacionalmente em diversos países. Assim, uma empresa 

brasileira que emita títulos denominados em dólares americanos (eurodollar bond) na Europa 

e negociados em diversos países da Europa e Ásia.  

 

Segundo a Investopédia 1, é um exemplo de eurobond um eurodollar bond que é denominado 

em dólares norte-americanos e emitido no Japão por uma empresa australiana que pode ainda 

emitir eurobond (em US dólares) em qualquer outro país diferente dos Estados Unidos. O 
                                                 
1 Investopédia.com: site com informações sobre o mercado de capitais internacional. Disponível em: 
[http://www.investopedia.com/terms/e/eurobond.asp]. Acesso em fevereiro de 2006. Tradução e adaptação livre. 
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banco de investimento Morgan Guaranty define os eurobonds como “um bond subscrito por 

um sindicato (grupo) internacional e vendido em países diferentes do país de origem da 

moeda em que o título é denominado”2.  

 

A denominação “euro” não implica que os títulos sejam emitidos ou negociados apenas na 

Europa, mas também no mercado internacional ou “euromercado”. Muitos eurobonds são 

títulos ao portador e os juros são pagos sem retenção de impostos. Assim, a emissão não está 

sujeita às restrições e jurisdições de algum país específico. 

 

Em geral, os eurobonds são custodiados nas clearings Cedel e Euroclear e, diferentemente dos 

bonds domésticos e dos bonds estrangeiros, não estão vinculados à jurisdição de nenhum país. 

Historicamente, grande parte dos eurobonds foi denominada em dólares norte-americanos, 

porém, depois da criação da Comunidade Européia e unificação das moedas no euro, cada vez 

mais as emissões são feitas em euros, conforme gráfico 1: 

 

 
Gráfico 1 – Eurobonds por moeda de denominação. 

FONTE: International Capital Market Association (ICMA) - 2006 

 

A principal moeda de emissão de eurobonds é o dólar norte-americano, seguido pelo euro 

com quase o mesmo volume, pela a libra sterlina (GBP – British Pound), seguido pelo yene 

japonês (JPY).As demais moedas representam apenas  6,3% do total de títulos. 

 

Global Bonds, por sua vez, são títulos emitidos simultaneamente no mercado de eurobonds e 

em diversos outros mercados simultaneamente.  

 
                                                 
2 Tradução livre do autor. 
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Diferentemente, dos eurobonds, os global bonds podem ser emitidos na mesma moeda do 

país do emisso, por exemplo, um global bond pode ser emitido nos Estados Unidos, e 

denominado em dólares norte-americanos. Os global bonds são freqüentemente emitidos por 

entidades com alto rating de crédito. 

 

Segundo Roberts (2000), a emissão de global bonds envolve consideráveis negociações e 

preparativos para superar obstáculos regulatórios e organizar efetivamente a comercialização; 

ainda assim, é atraente tanto para quem emite quanto para quem investe: 

• possibilita grande número de potenciais compradores permindo levantar grandes 

montantes de capital a taxas bastante razoáveis; 

• as grandes emissões, distribuídas de forma diversificada, têm alta liquidez no 

mercado secundário internacional; 

• a difusão do reconhecimento do tomador aumenta sua facilidade de levantar 

fundos no futuro e 

• Há um valor mútuo na criação de um parâmetro de avaliação global. 

 

O Banco Mundial foi o primeiro a emitir de Global Bonds no início dos anos 90. Além de ter 

posição privilegiada (AAA), as emissões estabeleceram pontos úteis de referência financeira 

internacional. 

 

  

2.1.2   Bonds, Notes, Commercial Papers e Consols 

Os títulos de dívida podem ser divididos em três categorias de acordo com seu prazo de 

vencimento, conforme observam Reilly e Brown (2003, p. 697)3: 

 

1. Emissões de curto prazo com vencimentos de um ano ou menos. O mercado para esses títulos é 

freqüentemente denominado mercado monetário (money market). 

2. Emissões de médio prazo com vencimentos acima de 1 ano, porém, menores que 10 anos. 

Esses instrumentos são denominados notes. 

3. Emissões de longo prazo com vencimentos acima de 10 anos são denominados bonds. 

 

                                                 
3 Tradução Livre. 
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Assim, utiliza-se o termo bond para títulos com mais de 10 anos de vencimento, que 

normalmente envolvem volumes mais altos e taxas mais baixas. Os títulos com prazo menor 

que 10 anos são denominados notes. 

 

Muitas obras acadêmicas não fazem distinção entre bonds e notes, pois, excluindo-se o prazo, 

as demais características são semelhantes. O mesmo ocorrerá nesta dissertação em alguns 

momentos será utilizado o termo bond ou eurobond de forma genérica para títulos com prazo 

de vencimento de mais de um ano. 

 

O mercado de títulos de curtíssimo prazo (money market - menores que um ano) não será 

abordado, pois apresenta características de financiamento de capital de giro da empresas, 

sendo representados pelos commercial papers que possuem, em sua quase totalidade, 

remuneração por meio da venda do título com deságio sobre seu valor de face.4 

 

Nem todos os títulos de dívida possuem prazo de vencimento final. Os títulos que não 

possuem prazo de maturidade definida, são conhecidos como Consols ou Bonds Perpétuos 

(perpetual bonds). De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p.100), “no século 18 

(sic), o Banco da Inglaterra emitiu tais obrigações conhecidas como ‘consols ingleses’. Eram 

obrigações que, de acordo com a garantia do Banco da Inglaterra, dariam a seu portador um 

fluxo de caixa para sempre”. Mesmo depois de diversas guerras, depressões e crises ainda é 

possível comprar esses títulos em Londres. 

 

No entanto, em geral, os bonds perpétuos, apesar de sua característica, possuem em suas 

escrituras de emissão cláusulas de resgates antecipados em épocas predefinidas. Um exemplo 

disso foi a emissão perpétua do Governo dos Estados Unidos para a construção do canal do 

Panamá, que já foi resgatada e hoje não pode mais ser encontrada para compra. 

 

 

                                                 
4 Para maior aprofundamento ver Lima, Lima e Pimentel (2006). 
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2.2   Tipos de bonds 

 

2.2.1   Pela remuneração 

Os bonds podem ser classificados de acordo com sua remuneração em: juros fixos (fixed 

rate), juros flutuantes (floating rate), sem pagamento de juros (zero-coupon bond), indexados 

a inflação (inflation-indexed bond) e de renda variável (equity bond). 

  

Segundo Clarke (1993, p.205)5: 

 

• Fixed Rate – um eurobond que possui taxa de juros fixa incorre em juros anualmente, sendo 
utilizados para o cálculo dos juros 12 meses de 30 dias cada e um ano de 360 dias. 

 
• Floating Rate  – um eurobond de taxa flutuante tem sua remuneração expressa em relação a 

uma taxa de juros referencial (taxa interbancária) acrescida, em geral, de um prêmio pelo risco. 
Os juros de um título com taxa flutuante são calculados com base no mercado monetário (ex. o 
número de dias transcorrido em um ano de 360 dias e a taxa corrente de mercado para cada um 
desses dias acumuladamente). 

 
• Zero-Cupon Bond  – é um eurobond que não paga taxa de juros de cupom, emitido com um 

valor inferior ao seu valor de face, essa diferença é um deságio no valor do t ítulo.  
 

Conforme Brigham, Gapenski e Ehrardt (2001, p.288), os floating rate bonds podem ter taxas 

flutuantes, porém, não indexados a uma taxa de juros referencial; neste caso, é feito um ajuste 

da taxa de cupom ao valor de mercado de tempos em tempos. Por exemplo a cada 3 ou 6 

meses. Os autores afirmam ainda que “o título com taxa flutuante é popular com investidores 

que se preocupam com o risco de aumento nas taxas de juros, uma vez que os pagamentos 

recebidos aumentam sempre que a taxa de juros do mercado aumenta”. 

 

Os floating rate bonds pagam juros variáveis, em geral indexados a taxas de juros do mercado 

internacional, porém, existem títulos não indexados a essas taxas de juros, mas a taxas de 

inflação e adicionados a uma taxa de juros fixos. Esses títulos são chamados de inflation-

indexed bonds (ou linkers), que, segundo a enciclopédia Wikipedia 6, são bonds com o 

principal indexado à inflação, eliminando o risco de inflação. O primeiro inflation-indexed 

bond foi emitido pela Massachusetts Bay Company, em 1780.  

 

                                                 
5 Tradução e adaptação livre. 
6 Tradução Livre. Enciclopédia disponível em http://en.wikipedia.org/, acesso em 27/05/2006.  
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Esse tipo de bond indexado é muito utilizado em países com alta inflação, como ocorreu (e 

ocorre) no Brasil, ver o exemplo dos títulos do governo e debêntures, indexados ao IGPM ou 

IPCA mais uma taxa de juros fixas. 

 

Existe também uma categoria de títulos bastante comum que é o original-isse discount bond 

(OID bond), uma forma modificada do zero-coupon bond. Nos OIDs, a taxa de cupom é 

menor que a taxa praticada pelo mercado e, para compensar essa diferença na taxa de 

mercado é concedido um deságio no valor de face do título. Assim, uma emissão pode ser 

feita com taxa de cupom igual a 5% enquanto que o mercado está exigindo taxa de 12% ao 

ano, nesse caso o título será emitido com base em valor desagiado para que a taxa de juros até 

o vencimento (yield to maturity - YTM) seja de 12%. 

  

Os bonds de renda variável  (equity bonds) são títulos de natureza híbrida que podem ser 

emitidos por empresa e está baseado no pagamento (ou não) de juros mais baixos, garantindo 

ao investidor uma remuneração mínima, porém, a empresa poderá pagar remuneração 

adicional de acordo com o resultado (lucro líquido) auferido em determinado período. Essas 

inovações do mercado buscam atender investidores de maior porte na formação de carteiras e 

investidores que não estão dispostos a assumir riscos elevados no mercado de ações, tendo o 

principal garantido e remunerado por uma taxa mínima. 

 

Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p.472), “as obrigações de renda variável são 

semelhantes às obrigações convencionais, exceto pelo fato de que os pagamentos de juros 

dependem do lucro da empresa”. Os cupons são pagos aos obrigacionistas, quando o lucro da 

empresas é suficiente. Comentam Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p.472): 

 

As obrigações de renda variável representam um enigma financeiro, pois, do ponto de vista da 
empresa, parecem ser uma modalidade de obtenção de capital de terceiros mais barata do que as 
obrigações convencionais. As obrigação de renda variável oferecem a mesma vantagem fiscal às 
empresas, com deduções dos juros pagos, que é proporcionada pelas obrigações convencionais. 
Entretanto, uma empresa que emite obrigações de renda variável expõe-se menos à possibilidade de 
dificuldades financeiras. Quando um pagamento de juros é omitido por causa da insuficiência de 
lucro, não fica caracterizada condição de inadimplência. 
 
Por que as empresas não emitem mais obrigações de renda variável? Duas explicações têm sido 
apresentadas: 
 
1. A explicação “cheiro de morte”. As empresas que emitem obrigações de renda variável 
sinalizam aos mercados de capitais uma perspectiva mais forte de dificuldades financeiras. 
2. A explicação “custo de peso morto”. O cálculo do lucro da empresa é fundamental na 
derminação do rendimento dos obrigacionistas, os acionistas e obrigacionistas não estarão 
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necessariamente de acordo quanto a como calcular o lucro. Isto gera custos de agency associados 
aos métodos contábeis adotados pela empresa.  
 
Embora essas sejam algumas possibilidades, o trabalho de McConnell e Schlarbaum (1986) indica 
que não há investidor em obrigações de renda variável. 

 

 

2.2.2   Pelo Emissor:   

De acordo com as características do emissor e do contexto em que foram emitidos, os bonds 

podem ser classificados de diversas formas, algumas das quais serão abordadas a seguir. 

 

 

2.2.2.1   Investment-Grade Bonds  

Investment -Grade Bonds são títulos com excelente classificação de crédito por uma 

instituição de rating. De modo geral, trata-se de emissão de títulos por instituições (empresas, 

governos, estados, municípios, etc) que têm pouco ou nenhum risco de não honrar seu 

compromissos de pagamento de fluxos de caixa. Como exemplo o Banco Mundial (World 

Bank), os governos dos países desenvolvidos, de modo geral, e grandes companhias e 

instituições financeiras mundiais (City Group, General Electric, entre outras) 

 

 

2.2.2.2   High Yield Bonds  

High Yield Bonds (títulos com alto retorno), também conhecidos como Junk Bonds7, são 

títulos com baixa classificação de crédito (speculative grade). Como os títulos possuem 

elevada classificação de risco os investidores exigem um retorno bem acima do mercado para 

suportar esse risco adicional de defaut (falência) do emissor. Segundo Clarke (1993), o 

conceito de high yield bond foi primeiramente utilizado nos anos 60 no mercado doméstico 

norte-americano para emissores com baixa classificação de crédito e para um punhado de 

emissões da América Latina que se lançaram no mercado internacional. 

 

Brigham, Gapenski e Ehrardt (2001, p. 310) afirmam que as empresas emissoras de junk 

bonds têm probabilidade significativa de se tornarem insolventes. Comentam:  

 

                                                 
7 A palavra junk , em inglês, significa lixo, coisas velhas ou sem valor. 
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Antes dos anos 80, os investidores em renda fixa, tais como fundos de pensão e companhias de 
seguro, geralmente não estavam dispostos a comprar títulos de dívida arriscados. [...] no final dos 
anos 70, Michael Milkem,  da empresa de investimentos bancários Drexel Burnham Lambert, 
apoiando-se em estudos históricos que mostravam que os títulos de dívida arriscados tinham taxas 
de retorno mais do que suficiente para compensar o risco, começou a convencer os investidores 
institucionais sobre os méritos de adquirir títulos arriscados. Assim, nasceram os junk bonds [...]. 
[...] Em negócios com títulos de alto risco, o índice de endividamento em geral é extremamente 
alto; portanto, os detentores de títulos de dívida devem suportar tanto o risco quanto os acionistas 
normalmente o fazem. A taxa de retorno dos títulos de dívida reflete esse fato [...]. 
 
O crescimento fenomenal no mercado desses títulos foi impressionante, porém controverso. Em 
1989, a Drexel Burnham foi forçada à falência, e o “rei das junk bonds”, Michael Milken, que 
havia recebido $ 500 milhões dois anos antes, foi preso. Esses eventos levaram ao colapso do 
mercado de títulos de dívida de alto risco no início dos anos 90. Desde então, entretanto, o 
mercado desses títulos reergueu-se, e as junk bonds estão aqui para ficar como uma importante 
forma de financiamento de empresas. 

 

Segundo Clarke (1993), a atração dos altos retornos incentivou grandes bancos de 

investimentos norte-americanos (notadamente o Drexel Burnham Lambert) a alocar uma 

grande quantia de recursos dos fundos de pensão, entidades de investimentos e companhias 

seguradoras em títulos arriscados. Em 1989, o total de junk bonds no mercado doméstico 

norte-americano apontava para aproximadamente US$ 200 bilhões, ou 38% de todos os 

títulos corporativos emitidos. 

 

Por meio da diversificação de emissores, os investidores norte-americanos diluíam seus 

riscos, tornando possível compensar prejuízos em empresas individuais nos altos ganhos 

alcançados. No entanto, muitos investidores falharam em diversificar suas aplicações e 

enfrentaram grandes perdas de capital em alguns investimentos, principalmente com o 

colapso do mercado, em dezembro de 1990. Com isso, muitas empresas tiveram que trocar 

suas dívidas por parte de seu capital próprio, o que gerou uma séries de aquisições hostis (take 

overs), motivo pelo qual o mercado deixou de crescer como em épocas anteriores. 

 

O mercado de títulos de altos retornos foi introduzido no mercado de eurobonds de uma 

maneira distinta do mercado norte-americano de junk bonds. De acordo com Clarke (1993), os 

investidores no mercado de eurobonds buscam títulos com elevada liquidez e são 

tradicionalmente avessos a altos riscos,  preferindo títulos com algum tipo de garantia ou de 

empresas com elevado conceito creditício. 

 

A redução na demanda por junk bonds pode ser observada nas decrescentes taxas de 

crescimentos do mercado. Henry (2006), o mercado de junk bonds vem perdendo espaço para 

o mercado de empréstimos alavancados:  
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Houve uma época em que o mercado de junk bonds (títulos de alto rendimento e risco) era uma 
força vital de caixa para uma companhia produtora de papel com alta necessidade de capital de 
giro, que estivesse precisando tomar emprestados bilhões de dólares. Hoje não. Em 27 de janeiro a 
Georgia-Pacific captou US$ 11 bilhões sem ajuda nenhuma do mercado de junk bonds. Ela 
conseguiu esse dinheiro com os chamados empréstimos alavancados, que são créditos garantidos 
pelos ativos da companhia mas classificados como especulativos. 

 

Os investidores deixam de aplicar em junk bonds, pois são atraídos pelas taxas flutuantes com 

expectativa de elevação dos juros de longo prazo. Na eventualidade de falência, os detentores 

de empréstimos têm poder maior de reivindicação dos ativos garantidores do que os 

investidores de bônus. 

 

 

2.2.2.3   Corporate Bonds 

Corporate Bonds são títulos, como o próprio nome sugere, emitidos por empresas 

(corporações) abertas ou fechadas, em múltiplos de $ 1.000, utilizando os fundos obtidos pela 

emissão de bonds para diversos propósitos, desde construção de plantas fabris até compra de 

equipamentos para a expansão de negócios. 

 

Quando adquire um bond o investidor está, na realidade, emprestando dinheiro a uma empresa 

emitente mediante o recebimento da remuneração pelo capital emprestado. A empresa 

promete retornar ao investidor o capital emprestado em uma data pré-definida, mais uma 

remuneração por esse capital, em geral, paga em parcelas periódicas (mensal, trimestral, 

semestral, anual) durante o período do “empréstimo” (emissão) até a quitação do título (data 

de vencimento). Ao contrário das ações, os corporate bonds não dão direito de propriedade da 

empresa que emitiu o título, a não ser que exista cláusula de conversibilidade dos títulos de 

dívidas em ações. 

 

Depois dos títulos emitidos por governos, os corporate bonds representam o maior segmento 

do mercado de títulos de dívida, chegando a 30% dos títulos emitidos no mercado 

internacional, de acordo com a Merrill Lynch (2006). O mercado de títulos corporativos é um 

dos que cresce mais rapidamente no mercado de bonds, especialmente na Europa. Do final do 

ano 2000 ao final do ano de 2003, o grande volume do mercado de bonds emitidos por 

empresas não-financeiras na Europa cresceu cercas de 60% e em dezembro de 2005 os títulos 

corporativos emitidos por entidades não-financeiras européias ficou em cerca de 28% do total 
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de títulos de dívida emitidos, de acordo com o Banco Central Europeu (European Central 

Bank, 2006). 

  

No Brasil, os corporates bonds, negociados no mercado interno (doméstico), recebem o nome 

de debêntures e são negociados pelo público em geral na BovespaFix ou no Sistema Nacional 

de Debêntures (SND) para investidores institucionais (qualificados). Já os títulos negociados 

no mercado internacional recebem o nome de eurobonds. 

 

 

2.2.2.4   Sovereign Bonds 

Sovereign Bonds (ou Bonds Soberanos) são títulos de dívida emitidos por um governo 

nacional, denominados em uma moeda estrangeira, negociados em dependências externas ao 

país e, em geral, compõem a dívida externa de um país. Caso os títulos sejam emitidos na 

moeda do país (e em sua jurisprudência), são denominados government bonds. 

 

Nas nações com inflação muito elevada ou imprevisível ou com paridades cambiais instáveis 

é economicamente desaconselhável emitir títulos de dívida em seu mercado doméstico (local), 

sendo obrigadas a emitir títulos no mercado externo em uma moeda mais estável. Isso pode 

levar a problemas, caso a nação não consiga recursos para refinanciar ou quitar sua dívida no 

momento dos pagamentos contratados na escritura da emissão. Diante desse risco de não-

pagamento (moratória), os investidores geralmente requerem maiores retornos desses países. 

Os altos custos fazem com que a manutenção da dívida seja mais difícil, o que gera riscos 

crescentes. Porém, diferentemente de uma empresa, um país não pode simplesmente decretar 

concordata ou insolvência. Nas raras situações em que ocorreram defaults de governos, os 

devedores buscaram negociar com seus credores para repactuar e reestruturar suas dívidas, 

como ocorre no mercado corporativo. Caso recente são os títulos emitidos em dólares pelo 

Perú (1996) e Argentina (2001). 

 

Conforme o site financeiro Bastter.com (2006), a década de 80 foi muito problemática para a 

maioria dos países emergentes com uma série de moratórias referentes às dívidas externas, 

inclusive duas no Brasil. Na época a maior parte da dívida desses países havia sido contraída 

com bancos privados norte-americanos. Como a falta de pagamento já se arrastava há algum 

tempo, esses bancos teriam que lançar os valores dessas dívidas como prejuízo nos seus 



 28 

balanços. Isso traria uma crise de grandes conseqüências para a economia norte-americana, já 

que o preço das ações dos bancos iriam despencar e com isso o valor dos fundos de pensão e 

de outros haveres da sociedade, havendo a possibilidade de ingresso num período recessivo. 

Com isso, os países tiveram que renegociar suas dívidas em condições que atendessem tanto 

aos objetivos das nações devedoras quanto aos investidores. Foi nesse período conturbado no 

mercado financeiro internacional que surgiram os Brady Bonds. 

 

 

2.2.2.4.1   Brady Bonds 

Brady Bonds, ou simplesmente Bradys, são títulos emitidos por governos de paises em 

desenvolvimento (emergentes) e negociados no mercado internacional. A primeira emissão de 

Brady Bonds foi feita pelo México, em 1990, que trocou US$ 48.1 bilhões em dívidas de 

empréstimos por títulos negociáveis. 

 

Diversos outros países (da Ásia, África, América Latina e Leste Europeu) refinanciaram suas 

dívidas externas com a emissão de Bradys no mercado internacional. Segundo o Emerging 

Markets Traders’ Association, já em 1995 o mercado secundário de Bradys alcançou cerca de 

US$ 1,6 trilhão, representando 57% do total de produtos financeiros negociados nos mercados 

emergentes.  

 

Em geral os títulos são de longo prazo e os principais emissores são Brasil, México e 

Argentina, que, em 2002, detinham juntos cerca de 2/3 do volume total emitido. O mercado 

de Bradys se tornou o maior e mais líquido mercado emergente de bonds. 

 

A denominação Brady Bond é derivada da intervenção do secretário do Tesouro Norte 

Americano, Nicolas Brady, no processo de renegociação das dívidas de empréstimos 

bancários dos países emergentes por títulos negociáveis. Os Bradys variam de acordo com o 

prazo de emissão, forma de remuneração, garantias e cláusulas de contrato: 

 Par Bonds  

 Discont Bonds  

 Debt Conversion Bonds (DC-Bond ou DCB) 

 Elegible Interest Bond (EI-Bond) 

 FrontLoaded Interest Reduction Bonds  
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 Captalization Bond (C-Bond) 

 

No Brasil, a renegociação da dívida ocorreu em 1994 e o principal título emitido foi o C-

Bond, que durante vários anos foi o principal título da dívida externa brasileira, com maior 

negociação e maior liquidez entre todos os títulos de países emergentes. 

 

Em 15 de abril de 1994 foram emitidos US$ 7,4 bilhões de C-Bonds, que têm capitalização de 

juros (o C é de "capitalization"). Vários outros bradys brasileiros tiveram emissão maior, 

como o Par Bond, do qual foram lançados US$ 10,5 bilhões na mesma data do C-Bond, 

porém, nenhum atraiu tanto os investidores como o C-Bond. Logo depois de lançado, o C-

Bond ganhou crescente importância, desbancando outro título até então mais negociado dos 

mercados emergentes, o argentino FRB. A reestruturação da dívida argentina nos moldes do 

Plano Brady foi anterior à brasileira: em 1991. 

 

 

2.2.2.4.2   A troca dos Brady Bonds Brasileiros e o Global 40 

Em 2004, pela primeira vez desde a reestruturação da dívida externa em 1994, o C-Bond 

deixou de ser o título mais negociado dos mercados emergentes, perdendo espaço para o 

também brasileiro Global 40 que assumiu o seu lugar e agora é o novo título de referência 

para o mercado, com maior liquidez e volume de negócios. 

 

Segundo a Emerging Markets Traders Association (EMTA, 2006), em 2004, o Global 40 

movimentou US$ 292,6 bilhões, passando o C-Bond, que girou US$ 222,3 bilhões. Em 2003, 

o primeiro colocado havia sido o C-Bond, com US$ 286,8 bilhões, seguido do Rússia 30, com 

US$ 149,0 bilhões. O Global 40 estava em terceiro lugar, com US$ 83,5 bilhões.  

 

Com o objetivo de reduzir a importância dos bradys brasileiros (que carrega consigo o 

estigma da moratória) nos mercados emergentes o Banco Central, sob o comando de Armínio 

Fraga e com Daniel Gleizer na área externa, lançou o Global 40. Em agosto de 2000 foram 

emitidos US$ 5,16 bilhões desse papel e parte da emissão foi paga com bradys e pré-bradys, 

inclusive o C-Bond. 
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Os Globals são títulos denominados em dólares e negociados globalmente. Pagam, via de 

regra, taxas de juros fixas e alguns títulos foram emitidos em operações voluntárias de troca, 

isto é, subscritos com títulos bradys. A alta dos preços dos papéis da dívida externa brasileira 

e o fortalecimento das reservas internacionais foram as principais razões para o desinteresse 

crescente no C-bond e para a migração de recursos para o Global 40. 

 

Não só os C-Bonds, mas todos os bradys podem ser recomprados pelo Governo em datas pré-

definidas (cláusulas call). Para exercer esse direito, porém, o Governo deve emitir 

comunicado entre 30 e 60 dias antes do pagamento de juros. 

 

Com a valorização dos papéis brasileiros, em 2004, o C-Bond passou pela primeira vez 100% 

de seu valor de face no mercado secundário, tornando a opção de recompra antecipada 

interessante para o Tesouro. O mais recente fortalecimento das reservas tem tornado a opção 

de recompra do C-Bond viável: o governo tem dinheiro suficiente para comprar o título e cada 

vez mais participantes do mercado acreditam que a opção será exercida. 

 

 

2.2.2.4.3   A Importância dos Títulos Emitidos pelo Governo 

A importância das emissões de bonds emitidos pelo Governo não se limita à entrada de 

recursos na economia nacional para financiamento dos gastos públicos, mas, também, porque 

têm papel relevante na determinação do risco país (ou risco Brasil). 

 

O risco país, em linhas gerais, é determinado pela diferença entre o retorno exigido do título 

de emissão do Governo Brasileiro e o título emitido pelo Governo dos EUA (que é 

considerado virtualmente livre de risco). Essa diferença entre os retornos pagos pelos dois 

títulos é denominada spread e representa o retorno adicional exigido pelos investidores ao 

assumirem maiores riscos. 

 

O spread é calculado em pontos-base, cada ponto-base representa 0,01% de retorno adicional. 

Por exemplo, em janeiro de 2006, o risco Brasil estava em 262 pontos-base, o que significa 

que o spread pago pelos títulos brasileiros é de 2,62% acima dos títulos do Tesouro Norte-

Americano.   
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O risco Brasil não tem sua importância limitada aos títulos do Governo, pois também serve de 

referência para o cálculo da remuneração de títulos de empesas. O risco Brasil, também 

chamado de risco soberano, na teoria deveria ser o menor risco percebido por investidores 

naquele país, ou seja, nenhuma empresa brasileira poderia ter risco menor que o risco do país. 

Porém, isso nem sempre ocorre. Existem empresas com atividades tão globalizadas e fluxos 

de caixa baseados em créditos de primeira linha que os investidores percebem menores riscos 

que o próprio país. Além disso, outros fatores fazem com que as taxas de juros de uma 

emissão privada seja menor que uma emissão soberana, como cláusulas contratuais 

específicas da operação, cláusulas de venda antecipada, resgate antecipado, conversão em 

ações, warrants, subordinação da dívida etc. 

 

 

2.3   Fundamento das Operações com Bonds (cupom, vencimento, vr. face etc) 

 

Embora todos os títulos de dívida (bonds) tenham algumas características em comum, eles 

não têm sempre as mesmas cláusulas contratuais, como se verá a seguir: 

 

 

2.3.1   Taxa de Juros de Cupom  

Taxa de Juros de Cupom – (cupon income ou nominal yield) é a taxa de juros utilizada como 

base para o cálculo do pagamento de juros do cupom. Segundo Reilly e Brown (2003), o 

cupom de um bond indica o retorno que um investidor receberá durante a vida de um título. 

Essa taxa pode ser fixa (fixed rate) ou flutuante (floating rate). Existem ainda títulos com 

cupom zero, negociados com deságio sob o valor nominal. Também são emitidos títulos em 

que a taxa de cupom não é suficiente para remuneração do título com base em seu valor 

nominal, formando um instrumento híbrido que possui taxa de cupom e deságio de seu valor 

de face, denominados OID bonds (original-issue disconted bonds). 

 

 

2.3.2   Valor Nominal, Valor de Face ou Valor ao Par 

Valor Nominal, Valor de Face ou Valor ao Par – (principal ou par value) é o valor de face 

do título que em geral assume valores de $ 1.000 ou múltiplos desse valor, representando o 

valor original da obrigação. De acordo com Reilly e Brown (2003), o valor de mercado das 
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emissões situa-se acima ou abaixo do valor nominal porque sempre existem diferenças entre 

as taxas de juros de mercado e a taxa de cupom, prevalecendo a taxa de mercado na valoração 

dos títulos. Se a taxa de mercado for maior que a taxa de cupom, o título será negociado com 

deságio sobre seu valor nominal (discont to par). Porém, se a taxa de mercado estiver abaixo 

da taxa de cupom, o título será vendido por um valor maior, ágio, sobre seu valor de face 

(premium above par). Quanto mais próximas forem as taxa de cupom e a taxa de mercado, 

mais próximo o valor de mercado do valor de face. 

 

 

2.3.3   Data de Vencimento  

Conhecida como maturity date, é a data ou número de anos em que um bond vence, ou seja, 

ocorre o pagamento do principal ao investidor. Existem basicamente dois tipos de 

vencimentos; o mais comum é o term bond que possui uma única data de vencimento final. 

Alternativamente, existe o serial obligation bond que tem uma série de vencimentos parciais 

(ou amortizações), podendo chegar a 20 ou 25 datas diferentes, com amortizações anuais, 

semestrais, mensais etc.  

 

Um título é considerado term bond, caso uma emissão tenha sido feita em 2 de janeiro de 

2000, com prazo de vencimento de 10 anos, e, conseqüentemente, terá sua data de vencimento 

em 1º de janeiro de 2010. Assim, esses títulos em 2001, após um ano de emissão (ano 1), 

terão vencimento de 14 anos, e assim por diante. 

 

Recentemente vêm se tornando comuns emissões de eurobonds perpétuos (consols), ou seja, 

sem data de vencimento estabelecida. No Brasil os primeiros eurobonds com perpetuidade 

foram emitidos em 2005, principalmente por instituições financeiras. 

 

 

2.4   Cláusulas contratuais 

 

É comum uma emissão de bonds incluir um dispositivo na escritura de emissão que dê ao 

detentor do bond e/ou ao seu emitente uma ação de tomar alguma ação contra a outra parte. 

Os tipos mais comuns de opções embutidas num bond são: 

 



 33 

1 Call Provision – (opção de compra ou resgate) – Este dispositivo dá ao emitente o direito de 

quitar a dívida, total ou parcialmente, antes da data de vencimento prevista, o que beneficia os 

emitentes de bonds, ao permitir que substituam uma emissão antiga de bond por outra 

emissão de custo de juros mais baixo, caso as taxas de juro de mercado caiam. Assim, tal 

opção permite que o emitente altere o vencimento de um bond. 

 

2 Put Provision (opção de venda) – Este dispositivo permite ao detentor do bond mudar o 

vencimento do título e vender a emissão de volta ao emitente pelo valor ao par em datas 

predeterminadas. A vantagem para o investidor é que, se as taxas de juros subirem após a data 

de emissão, reduzindo o preço do bond, o investidor pode forçar o emitente a resgatar o título 

pelo valor ao par. 

 

3 Cláusula Bullet – Com tal dispositivo fica acordado entre as partes a não amortização 

periódica do principal, ou seja, há um único pagamento total na data do vencimento do título. 

 

4 Exchangeable Option (bonds conversíveis) – Um bond conversível é uma emissão que dá 

ao detentor do título o direito de trocá- lo por um númerco especificado de ações ordinárias ou 

preferenciais o que permite que o detentor do título se beneficie-se de movimentações 

favoráveis do preço das ações do emitente. 

 

5 Opção para proteção cambial (bonds de dupla moeda) – Algumas emissões no mercado 

internacional dão ao investidor o direito de escolher a moeda pela qual o fluxo de caixa será 

pago. Esta opção dá, além do direito de escolher a moeda, a oportunidade de se beneficiar de 

um movimento cambial favorável ou, ainda, proteção contra variações cambiais 

desfavoráveis.  

 

6 Bonds com Warrants – São títulos semelhantes aos títulos conversíveis, pois são emitidos 

com warrants anexados. Warrants são opções que permitem ao detentor comprar outros 

títulos por determinado preço oferecendo ganho de capital, caso o preço do título suba. Em 

geral, os bonds emitidos com warrants possuem taxas de cupom mais baixas devido ao direito 

dado ao investidor para entrar em outra transação financeira com o emitente. A maioria dos 

warrants é destacável do bond ao qual está anexada, ou seja, o detentor pode destacar o 

warrant e vendê- lo. 
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2.5   Riscos nas Operações com Bonds 

 

Risco de Taxa de Juros – O preço de um bond típico muda em sentido oposto ao de uma 

mudança nas taxas de juros. Se um investidor precisar vender um título antes da data de 

vencimento, um aumento nas taxas de juros significará a realização de uma perda de capital 

(ou seja, a venda do bond por preço inferior ao de compra). Esse risco é conhecido como risco 

de taxa de juros ou ainda risco de mercado e é, de longe, o principal risco enfrentado por um 

investidor no mercado de títulos de renda fixa. 

 

Risco de Reinvestimento – Esse risco, ao contrário do risco de taxa de juros, está em as taxas 

de juros praticadas pelo mercado subirem durante a vida do título. Se as taxas de juros caírem 

provavelmente haverá redução na renda dos investidores no curto prazo. Por exemplo, uma 

pessoa que viva de renda compra um título de 2 anos de vencimento, com taxa de cupom de 

10%. Ao final do segundo ano (no vencimento do título), a taxa de juros de mercado seria de 

5%. A pessoa que antes ganhava $100 terá que reinvestir à taxa de mercado e passará a 

ganhar apenas $50, o que reduz sua renda. 

 

Risco de Reinvestimento x Risco de Mercado: 

 

Se um investidor tivesse comprado um título de 20 anos, teria um rendimento muito acima do 

mercado durante 18 anos. Porém se ele tivesse comprado um título de longo prazo, a 

possibilidade de a taxa de juros voltar aos padrões e superar os 10% seria maior, devido à 

dificuldade de prever um futuro mais longínquo.  

 

Dessa forma verifica-se um dilema entre investimentos de curto prazo mais sensíveis ao risco 

de reinvestimento e investimentos de longo prazo mais sensíveis ao risco de mercado (de taxa 

de juros) o que é balanceado por investidores qualificados na composição de carteiras no 

intuito de imunizar o efeito de um risco com o outro.  

 

Outros riscos presentes nas operações com bonds são: 

 

Risco de Resgate Antecipado – Impossibilita o investidor de saber o efetivo rendimento, se 

manter o título até o vencimento, já que isso poderá não ocorrer caso o emissor decida 
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resgatar antecipadamente o título (o que geralmente ocorre, caso a taxa de juros de mercado 

fique muito abaixo da taxa de cupom do título). 

  

Risco de Inadimplência – Também conhecido como risco de crédito, é o risco do emitente de 

um bonds vir a inadimplir, ou seja, não pagar alguma das partes do fluxo de caixa previsto no 

momento da emissão. Para mensurar esse risco, empresas especializadas são contratadas para 

avaliar, por meio de rating, as emissões e os emissores de títulos. O risco de inadimplência 

está estreitamente ligado ao grau de alavancagem da empresa em relação ao capital de 

terceiros, também está ligado a eventuais descasamentos de prazos entre pagamentos e 

recebimentos de uma empresa que emite títulos e às incertezas de um negócio. O risco de 

inadimplência pode, portanto, ser interpretado como uma junção entre o risco do negócio 

(business risk) e o risco financeiro (financial risk).  

 

Conforme Reilly e Brown (2003), risco do negócio é a incerteza sobre o fluxo de receitas 

causada pela natureza do negócio de uma firma. Já o risco financeiro é a incerteza introduzida 

pelo método pelo qual uma empresa financia seus investimentos em ativos. Se uma empresa 

utiliza apenas capital próprio para financiar suas atividades, está exposta apenas ao risco do 

negócio; se capta recursos de terceiros, deve pagar juros e o principal em data pré-

determinada, o que pressupõe disponibilidade de caixa para pagamento; caso essa 

disponibilidade não exista, a empresa poderá ser protestada. 

 

Risco de Inflação – Surge devido à variação dos fluxos de caixa de um título pela redução no 

poder de compra de uma moeda. Por exemplo, um investidor com um título de taxa de cupom 

de 8% e a inflação de 9%, o investidor tem um retorno nominal mas economicamente tem um 

prejuízo devido à oscilação no poder aquisitivo da moeda.   

 

Risco Cambial  – Conforme Reilly e Brown (2003, p.698), “é a incerteza do retorno de um 

investidor que adquire títulos denominados em uma moeda diferente da moeda de seu país de 

domicílio”. Os eurobonds, por exemplo, são emitidos em uma determinada moeda, 

normalmente o dólar americano e o euro, porém, o investidor não residente nos EUA ou na 

Europa estará exposto às variações da moeda de seu país frente ao dólar. Esse risco pode ser 

minimizado em algumas emissões que contenham cláusulas para pagamentos dos juros em 

moedas diferentes da moeda do principal, no entanto, é da natureza das operações 

internacionais estarem sujeitas ao risco cambial. 
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Risco de Liquidez – É o risco de que um título ou uma emissão não seja facilmente negociado 

entre os investidores, seria como ter um título e no momento em que o investidor necessite da 

transformação do direito em uma disponibilidade, encontraria dificuldades de fazê- lo. Para 

Reilly e Brown (2003), o risco de liquidez é a incerteza introduzida pelo mercado secundário 

dos títulos. Quando um investidor adquire um título, está interessado em que o título vença 

em determinada data ou que seja vendido para outro investidor. Em qualquer um desses casos 

o investidor espera que o título seja convertido em dinheiro para que possa consumir esse 

recurso ou investir em outros ativos. É exatamente na dificuldade de conversão dos títulos em 

dinheiro que reside o risco de liquidez. 

 

Risco de Volatilidade – É o risco de perda do valor do título (perda de capital) derivada da 

percepção dos analistas em relação às dúvidas quanto à efetivação de fluxos de caixa. Deriva 

da expectativa ou “humor” dos agentes do mercado em relação à economia em geral e ao 

desempenho do emissor. 

 

Risco de Risco – Risco de risco (ou risco indeterminado) é o desconhecimento do risco real 

de um título, que não pode ser previsto ou facilmente identificado por um gestor de carteira, 

como uma calamidade, atentado etc. Ou seja, é um risco que todos desconhecem até ocorrer 

algo que traga à tona tal risco. Um exemplo recente bastante comentado foi o atentado às 

Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, em que as bolsas ao redor do mundo tiveram 

grandes perdas, e houve impacto principalmente em empresas aéreas que possuíam ligação 

direta com suprimentos de peças direcionadas à indústria aeronáutica. O Risco Brasil, por 

exemplo, subiu 12,3% dois dias após o atentado. 
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3   O MERCADO DE EUROBONDS 

 

 

3.1   Participantes do mercado  

 

 

3.1.1   Os Investidores 

De acordo com Reilly e Brown (2003), investidores individuais e institucionais, com diversos 

objetivos de investimentos participam do mercado de eurobonds. Investidores individuais 

representam uma menor proporção dos investimentos devido à complexidade do mercado e os 

altos volumes mínimos transacionados. Os investidores institucionais representam certa de 90 

a 95 por cento das negociações, porém, com diferentes ênfases, de acordo com o tipo de 

emissão (corporate, goverment, sovereign, etc). 

 

A maioria dos eurobonds é representada por títulos ao portador (bearer bonds) (CLARKE, 

1993; GRABBE, 1991) sem menção da identidade do investidor, o que é um grande benefício 

para os que desejam manter ocultos seus investimentos. Segundo Clarke (1993), na 

perspectiva do emissor, o anominato do investirdor não é fator relevante. Mais importante 

para o emissor (e para o banco responsável pela colocação dos títulos) é saber como os 

investidores potenciais tomam decisões em relação aos seus investimentos. 

 

Agentes responsáveis pela colocação de títulos no mercado primário mantêm contato direto 

com investidores para conhecer a demanda potencial para diferentes instrumentos, prazos, 

moedas e tamanho na negociação. Essa informação, sim, é importante para planejar e pôr em 

prática uma nova emissão. A informação sobre investidores também serve para gerar um 

perfil dos diversos investidores e suas diversas filosofias de investimentos (CLARKE, 1993). 

 

Como o anonimato das operações não era crucial para os investidores e emissores, mas suas 

características. No final dos anos 80, criaram-se mecanismos que atendessem as demandas de 

investidores internacionais e do mercado doméstico nos maiores mercados do mundo (norte-

americano, japonês, inglês, entre outros) simultaneamente. Foi nessa ocasião que surgem os 

Global Bonds, títulos emitidos simultaneamente no mercado internacional e mercados 
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domésticos. Com isso, investidores do mundo inteiro tiveram acesso a emissões de cunho 

global, aumentando a liquidez dos títulos. 

 

A primeira emissão efetivamente global foi feita pelo Banco Mundial (World Bank) em 1989, 

no valor total de US$ 1,5 bilhão, a maior emissão de títulos de renda fixa no mercado 

internacional até aquela data. De acordo com Clarke (1993), atualmente os global bonds são 

padrões de estruturas dos títulos, servindo como link entre o mercado internacional e local. 

 

Então, afinal, quem são os investidores que atuam nesse mercado que aumenta de tamanho de 

forma incrível e cada vez mais aparenta uma estrutura de acordos e técnicas operacionais 

maduras e eficazes? Existem dois tipos de investidores, distintos por seu poder de 

investimento e seu objetivo, são eles os investidores de varejo e os investidores institucionais. 

 

Segundo dados do mercado, os principais investidores e demandantes dos títulos emitidos por 

empresas brasileiras, no ano de 2005 e início de 2006, foram investidores institucionais 

europeus e asiáticos8.  

 

 

3.1.1.1   Investidores de Varejo 

Os investidores de varejo são investidores de pequeno porte que não negociam muito com 

títulos e, quando negociam, são valores pequenos. Segundo Clarke (1993), as emissões e 

negociações entre investidores genuinamente de varejo são geralmente feitas por clientes de 

bancos de investimentos de instituições européias globais, que utilizam suas agências de 

varejo para vender títulos, principalmente bancos alemães, suíços e ingleses.   

 

Em diversos países existe proteção do mercado doméstico de renda fixa, em detrimento de 

títulos no mercado internacional, por meio de limitações do volume de títulos afetados pela 

variação cambial ou por meio de taxação diferenciada da remuneração no mercado externo. 

Com isso, os investidores transferiam seus recursos para agências offshores, principalmente 

na Suíça e Áustria, para não ser afetados por essas imposições legais protecionistas. No 

entanto, essas barreiras vêm sendo derrubadas nos últimos anos com a tributação da 

remuneração de títulos do mercado doméstico e internacional. 

                                                 
8 De acordo com reportagens diversas do Jornal Valor Econômico no período de 2005 a 2006. 
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3.1.1.2   Investidores Institucionais (ou Investidores Qualificados) 

Conforme Reilly e Brown (2003), existe grande variedade de investidores institucionais no 

mercado de títulos de dívida: empresas de seguradoras, de previdência, bancos comerciais, 

fundos de pensão públicos e privados, fundos de investimentos, etc. De acordo com Clarke 

(1993), investidores institucionais responderiam por 75% do volume investido no mercado de 

eurobonds no início dos anos 90; já no ano de 2003, Reilly e Brown indicam que cerca de 90 

a 95% do mercado é dominado por investidores institucionais. 

 

O mercado de eurobonds vem proporcionando uma conveniente possibilidade para os 

gestores diversificarem suas carteiras em termos de moedas estrangeiras, bem como 

aproveitar um mercado líquido que absorve grande montante de recursos. Segundo Clarke 

(1993), os investidores institucionais de eurobonds são substancialmente instituições 

financeiras administradoras de grandes portfólios. O montante médio por transação cresceu de 

cerca de US$ 10.000-US$25.000, no início dos anos 60, para US$ 500.000-US$ 5 milhões no 

início dos anos 90.  Muitas instituições possuem informações privilegiadas e equipes 

especializadas em estratégias de investimentos para maximizar os retornos pelos menores 

riscos. 

 

Para Clarke (1993), as principais categorias de investidores institucionais incluem: 

 

• Bancos Centrais, que são grandes detentores de eurobonds, em sua maioria, bonds 

emitidos por outros governos e suas agências; os títulos são geralmente líquidos, com 

excelente classificação de rating (AAA) e possuem prazos de até 5 anos (basicamente, 

os títulos são utilizados para compor reservas nacionais).  

 

• Agências do Governo e instituições financeiras internacionais com similar intenção de 

manter fundos de reservas, com baixo risco e alta liquidez. 

 

• Fundos de Pensão e Companhias de Seguros, em geral, são investidores que aceitam 

prazos maiores dos títulos e assumem maiores riscos, ou seja, investem em títulos de 

menor qualidade, porém geralmente listados no mercado. Em geral, fundos de pensão e 
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companhias de seguros gozam de regimes tributários diferenciados em seus países de 

origem e o pagamento de juros brutos (sem retenção de impostos) é um grande atrativo 

do mercado de eurobonds para esses investidores. 

 

• Investment Trust e Fundos de Renda Fixa são administrados por profissionais da 

administração de recursos de terceiros e buscam aos seus clientes menores riscos, 

porém, com liquidez e retorno elevado, maximizando- lhes o capital. 

 

• Bancos Internacionais, compram eurobonds para suas próprias carteiras, utilizando, de 

forma geral, floating rate notes emitidos por governos que possuem menores riscos para 

compor e adequar sua estrutura de capital ponderada ao risco. 

 

• Empresas em geral compram eurobonds como um instrumento marginal de 

investimento, sendo apenas aplicações de recursos disponíveis em caixa a curto prazo; 

daí a necessidade de aplicação em títulos com prazos reduzidos e alta liquidez. 

 

 

3.1.2   Os Emissores 

Conforme Clarke (1993), os emissores no mercado de eurobonds, diferentemente do que 

ocorre com os investidores, são visíveis e, para a maior parte, familiares para os investidores 

domésticos e internacionais. Essa visibilidade é proporcionada por meio de demonstrações 

financeiras, análises do mercado e rating das emissões, criando uma imagem pública do 

emissor, fator essencial para a emissão pública no mercado. A imagem pode considerada fator 

secundário quando comparada à análise financeira técnica, porém, não pode ser ignorada em 

um mercado onde os investidores estão em locais distantes ou remotos e não possuem 

recursos suficientes para uma análise adequada de crédito. Os organizadores e líderes das 

emissões, conscientes dessa importância insistem em processos de roadshow para introduzir 

um novo emissor no mercado global de investidores. 

 

A imagem do emissor no mercado internacional não substitui a qua lidade de crédito da 

emissão. Investidores geralmente procuram títulos com elevado grau de crédito, baseando-se 

na classificação de rating, que mede a capacidade de o emissor honrar uma emissão 

específica, introduzindo diversos graus de risco em suas carteiras de investimentos. 
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Tradicionalmente, no mercado de eurobonds, os emissores são avaliados com base em seu 

balanço patrimonial e demonstração de resultados, para verificar se: (1) o emissor consegue 

preservar um aceitável nível de endividamento; (2) o emissor consegue honrar suas dívidas 

relacionadas à emissão e (3) se existe suporte da emissão por instrumentos de dívida não 

negociáveis. 

 

Reilly e Brown (2003) identificam quatro tipos de emissores de bonds segundo sua forma 

jurídica: (1) Governos; (2) Agências Governamentais; (3) Subdivisões Política de Governos 

(Estados, Municípios, Províncias, etc) e (4) Corporações. 

 

Por sua vez, Clarke (1993) identifica cinco tipos de emissores, são eles: (1) Instituições 

Supranacionais; (2) Governos Soberanos; (3) Agências Governamentais e Autoridades 

Regionais (Estados e Municípios); (4) Corporações e (5) Instituições Financeiras. 

 

Ao comparar as duas classificações, verifica-se que Clarke (1993) identifica um importante 

tipo de emissor no mercado internacional de bonds não identificado por Reilly e Brown 

(2003) que são as Instituições Supranacionais, representadas por agências de desenvolvimento 

internacional como o Banco Mundial (World Bank), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), entre outros. Essas instit uições fazem freqüentes e volumosas 

captações para fomentar a atividade econômica em países que necessitam de recursos para o 

financiamento de projetos produtivos e de déficits orçamentários ou no balanço de 

pagamento. Para ilustrar a importância desse tipo de emissor, basta dizer que os primeiros 

bonds emitidos de forma realmente global foram os global bonds do Banco Mundial, de US$ 

1,5 bilhão, no início dos anos 90. 

 

Outra distinção entre as classificações é que Clarke (1993) diferencia instituições financeiras 

de emissões corporativas. De fato, as instituições financeiras utilizam os recursos como 

funding para intermediação financeira, já as empresas financiam suas próprias atividades 

produtivas. Tal separação é muito comum nos mercados porém para investidores a forma do 

título é a mesma, independentemente da classificação jurídica do emissor. 

 

Segundo Clarke (1993), os emissores de eurobonds se motivam a utilizar o mercado 

internacional pelos seguintes motivos: 
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• não existe restrição na freqüência das emissões; 

• não existe restrição para o tamanho da emissão; 

• fácil e rápido processo de emissão: uma emissão padrão de títulos de dívida pode ser 

feita em cerca de duas semanas; 

• não é necessário processo de registro e não existe “fila” de emissores; 

• menor disclosure de informações (menores custos);  

• menor volume de documentos necessários; 

• menor número de cláusulas contratuais; 

• diversidade de instrumentos não disponíveis em um mercado específico; 

• engenharia financeira para reduzir custos de emissão; 

• oportunidade de arbitragem contra emissores do mercado doméstico; 

• mercado de investidores globais em diversas moedas. 

 

No entanto, esse quadro vem sendo alterado, pois, com a unificação dos países europeus na 

Comunidade Européia, criou-se uma regulamentação única para as bolsas de valores, o que 

vem criando algumas exigências regulatórias com relação às informações prestadas aos 

investidores. Por exemplo, o padrão contábil de divulgação das demonstrações financeiras 

para emissões registradas na Bolsa de Luxemburgo terá que seguir os padrões internacionais 

de contabilidade até 2007. Segundo Nick Eastwell, chefe global de mercado de capitais do 

escritório de advocacia Linklaters, a primeira mudança relevante nas regras ocorreu no 

segundo semestre de 2005. A bolsa de Londres passou a exigir de todos os emissores de 

títulos listados em bolsa com denominação mínima de £ 50 mil o fornecimento de 

informações conforme as novas normas contábeis do International Accounting Standards 

(IAS), adotadas pela União Européia. Já as normas sobre transparência, que passarão a 

vigorar em 20 de janeiro de 2007, vão exigir a publicação de balanços detalhados semi-anuais 

de acordo com o IAS, com uma base de comparação de no mínimo dois anos. Além disso, os 

diretores das empresas passam a ser responsabilizados legalmente pelas informações 

publicadas nesses prospectos. Porém novas medidas estão sendo tomadas para desburocratizar 

e facilitar o processo de emissão.9 

 

                                                 
9 Adaptado da entrevista de Nick Eastwell ao jornal Valor Econômico de 28/04/2005: “Londres e Luxemburgo 
reagem à Bolsa Suíça”, por Cristiane Perini Lucchesi. 
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No Brasil, os emissores de eurobonds são basicamente empresas de maior porte, que, em sua 

maioria, já possuem ações negociadas em bolsas ou relativo grau de internacionalização de 

suas atividades. Um dos motivos para a “exclusão” de empresas de menor porte é o difícil 

acesso ao mercado, que, conforme dito, preza por uma imagem internacionalizada da empresa 

ou exige retornos altos para serem suportados por empresas de menor porte. 

 

 

3.1.3   Os Intermediários 

Os agentes intermediários em uma operação de emissão de eurobonds são essenciais para o 

sucesso de uma colocação de títulos para os investidores e para a continuação de certo grau de 

liquidez do papel no mercado secundário. Os intermediários são corretoras, bancos múltiplos 

e bancos de investimentos, ativos no processo de (1) corretagem dos títulos (brokers) e 

formação de mercado (market makers), no mercado secundário de um eurobond já existente e 

(2) elaboração e colocação dos papéis ao público investidor em uma nova emissão (issuing 

house). 

 

As funções desempenhadas pelos corretores (brokers), formadores de mercado (market 

makers) e líderes da emissão (issuing house) são diferentes, e estes se especializam sempre 

em uma ou outra atividade para obter vantagens no mercado, porém, pode haver integração 

das atividades por um mesmo agente. 

 

 

3.1.3.1   Market Makers e Brokers  

Brokers e Market Makers são intermediários entre investidores, e suas receitas derivam da 

compra e venda de títulos no mercado. Os corretores (brokers) atuam como representantes dos 

compradores e vendedores de títulos e agem, comprando e vendo em nome de seus clientes 

(investidores) ou ainda negociando títulos em seu próprio nome. Normalmente buscam outros 

investidores (compradores ou vendedores) para servir de contraparte de suas operações. Já os 

formadores de mercado (market makers) utilizam seus recursos de capitais para comprar e 

vender títulos modificando suas posições de acordo com o mercado. Ambos possuem 

importante papel para a liquidez dos títulos. 
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3.1.3.1.1   Market Maker 

Trata-se de uma instituição profissional (trader) que assume a obrigação de comprar títulos 

quando há excesso de ordens de venda e de vender títulos quando houver excesso de ordens 

de compra. A seleção de um market maker é baseada na capacidade e influência do trader no 

mercado. Segundo Madura (2000), os market makers são, em muitos casos, os mesmos 

subscritores (underwriters) que fizeram a emissão inicial dos títulos no mercado primário. 

 

 

3.1.3.1.2   Brokers  

Os brokers atuam na intermediação entre compradores e vendedores, servindo aos market 

makers e aos investidores em geral. De acordo com Clarke (1993), brokers que atuam entre os 

formadores de mercado (market makers) são freqüentemente denominados como interdealer 

brokers. Os brokers que atuam entres os investidores finais assumem um papel complementar 

ao dos market makers. Em ambos os casos, sua função inclui: 

 

• procurar por melhores preços para o negócio, ou seja, busca do maior preço para seus 

clientes que estão vendendo e menor preço quando seus clientes estão comprando. 

Assim, os brokers sempre procuram por investidores para funcionar como contraparte 

dos clientes que representam, sempre com a função de otimizar a transação para seus 

representados; 

• proporcionar acesso de seus clientes a outros mercados e investidores ao redor do 

mundo. Grandes ordens são subdivididas em diversas partes para diversos market 

makers e corretores para prevenir movimentos de preços acima do desejado; 

• reduzir o tempo e os custo de seus representados no processo de busca de contraparte 

nas transações e 

• Garantir anonimato de clientes, quanto requisitado. 

 

 

3.1.3.2   Lead Manager e/ou Issuing Houses  

Segundo Grabbe (1991), eurobonds são emitidos e vendidos através de sindicato de 

underwriters composto por bancos de investimento, bancos mercantis e bancos mercantis 
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subsidiários de bancos comerciais. Uma instituição que deseja emitir eurobonds, em geral, 

procura e convida um banco de investimento para ser o gestor líder (lead manager) que 

convida outros bancos de menor porte para compor o sindicato que oferecerá e distribuirá os 

títulos emitidos. Clarke (1993) aponta também a atuação de uma instituição intermediária 

entre o banco de investimento responsável pela emissão (gestor líder) e o emissor: issuing 

house. Seu papel é de ser uma espécie de responsável técnica da empresa, trata-se de 

instituição especializada tecnicamente, com expertise no assunto e que representam a empresa 

nos aspectos técnicos e operacionais, servindo como consultor financeiro para o emissor. No 

entanto, na prática, o lead manager e a issuing house podem ser uma única instituição 

representada pelo banco de investimento líder. 

 

O líder da emissão compromete substancial capital adicional para assumir o compromisso de 

subscrição, proporcionar a expertise técnica para estruturar novas emissões, criar uma mesa 

de operações e desenvolver com credibilidade uma base de investidores. O tamanho de uma 

nova emissão raramente é inferior a US$ 100 milhões (ou equivalente). Uma nova colocação 

de títulos é apenas um dos muitos aspectos de uma emissão.  

 

Em 2005, o principal coordenador líder do total das emissões no mercado internacional foi o 

Citigroup com cerca de 13,7% do volume total emitido publicamente. Os 10 principais líderes 

detiveram em 2005 aproximadamente 82% do total de títulos emitidos publicamente, 

conforme mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Líderes de emissões públicas de bonds e  notes no mercado internacional 

Ranking 
2005

Instituição
Volume em US$ 

Milhões
Número 

Emissões
Market 

Share (%)

1 CITIGROUP 19.072,3            72 13,7             
2 DEUTSCHE BANK 16.822,9            59 12,0             
3 JP MORGAN 14.462,6            56 10,4             
4 CREDIT SUISSE 13.763,3            58 9,9              
5 UBS 13.367,4            54 9,6              
6 HSBC 8.535,8              37 6,1              
7 ABN AMRO 8.195,5              38 5,9              
8 MORGAN STANLEY 7.316,5              25 5,2              
9 BNP PARIBAS 6.685,9              22 4,8              
10 DRESDNER KW 6.150,0              28 4,4              

OUTROS 25.310,1            130 18,1             

TOTAL GERAL 139.682,2       579            100,0          
FONTE: BOND RADAR (2006) - Adaptado 
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Conforme observado, o número de emissões públicas no mercado internacional em 

2005, foi de 579 com um volume médio de US$ 241 milhões por emissão. No primeiro 

trimestre de 2006 o volume emitido havia sido de US$ 69 milhões com 346 emissões. Essas 

estatísticas referem-se a todos os títulos emitidos no mercado internacional por governos, 

instituições financeiras ou empresas. 

 

Considerando apenas as emissões públicas de títulos de países da América Latina o 

principal líder passa a ser o Credit Suisse (quarto no ranking geral), seguindo pelo JP Morgan, 

CityGroup e Deutsche Bank. Em 2005, as captações públicas latino-americanas totalizaram 

um volume de US$ 36,9 trilhões cerca de 26% do total geral de títulos, com 125 emissões, o 

que dá um volume médio de US$ 295 milhões por emissão, ou seja, maior que o volume 

médio do total de títulos emitidos no mercado internacional. A Tabela 3 apresenta a relação 

dos principais líderes das emissões públicas de bonds na América Latina. 

 

Tabela 3 – Líderes de emissões públicas de bonds e  notes de países da América Latina 

Ranking 
2005

Instituição
Volume em 

US$ Milhões
Número 

Emissões
Market 

Share (%)

1 CREDIT SUISSE 6.198,8          21 16,8           
2 JP MORGAN 5.068,9          14 13,7           
3 CITIGROUP 4.987,3          15 13,5           
4 DEUTSCHE BANK 4.900,8          15 13,3           
5 MORGAN STANLEY 2.801,5          11 7,6             
6 UBS 2.722,2          7 7,4             
7 HSBC 1.689,9          5 4,6             
8 GOLDMAN SACHS 1.506,2          4 4,1             
9 BARCLAYS 1.451,2          4 3,9             
10 BEAR STEARNS 1.343,5          5 3,6             

OUTROS 4.246,5          24 11,5           

TOTAL GERAL 36.916,7      125          100,0        
FONTE: BONDRADAR (2006) - Adaptado 

 

 

3.1.3.3   Clearing Systens  

Conforme Roberts (1999, p.54), uma consideração vital para os potenciais compradores de 

novas emissões de eurobonds é a existência de mercado secundário ativo –mercado para a 

negociação de títulos já emitidos. No início do mercado de eurobonds, tais negociações eram 

realizadas entre bancos, por telefone e computador, não havendo pregão ou bolsa organizada, 

o que dificultava a troca de títulos entre investidores espalhados em diversos países e 

continentes. As transações eram demoradas, pois o comprador esperava pelo recebimento 
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físico do título para fazer o pagamento, gerando riscos para compradores e vendedores. Para 

facilitar a compra e venda de títulos por investidores espalhados pelo mundo, foram criados 

dois sistemas (câmaras) de compensação de títulos (clearing systems). A primeira câmara de 

compensação de bonds no mercado internacional foi a Euroclear, fundada e instalada em 

Bruxelas em 1968 pela Morgan Guaranty Trust Company de Nova York. A segunda câmara 

foi a Cedel, situada em Luxemburgo e criada no ano de 1970.  

 

Essas instituições oferecem serviços de custódia e liquidação não só de bonds mas outros 

títulos negociáveis no mercado internacional, além de disponibilizar e gerir sistemas e 

ambientes eficazes para controle de fluxos de capitais. De acordo com Clarke (1993), a 

atuação das clearing systems na entrega física de bonds se tornou rara, pois foi possível 

transferir títulos de uma conta cadastrada na clearing para outra mediante a transferência dos 

respectivos fundos financeiros. Dessa forma, bastava aos investidores terem contas 

cadastradas nas clearing systems para negociar com maior segurança do recebimento e da 

entrega de títulos e dinheiro. 

 

Para facilitar ainda mais as transações no mercado secundário, em 1992 foi desenvolvido um 

sistema, denominado bridge (ponte), entre as duas clearing systems (Euroclear e Cedel), para 

integrar os pagamentos e recebimentos das duas instituições, fazendo com que, atualmente, 

ofereçam os mesmos títulos e contas em diversas moedas.  

 

 

3.1.3.4   Agências de Rating 

Segundo Reilly e Brown (2003, p.704), as agências de rating são partes integrantes do 

mercado de bonds porque quase todas as emissões de empresas ou governos são classificadas 

por uma ou mais agência de rating. A exceção são as pequenas emissões e os títulos de 

algumas atividades específicas, como bancos, conhecidos como nonrated bonds. 

 

As agências de rating promovem a avaliação da capacidade de crédito de uma emissão de 

eurobonds para benefício do investidor e, indiretamente, do emissor. O rating é determinado 

para uma emissão individual, não para a empresa emissora, proporcionando as informações 

sobre a capacidade de pagamento do fluxo de caixa de uma emissão e as garantias dadas pela 

emissão (títulos garantidos, segurados, garantidos etc). 
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As classificações de rating ajudam os investidores a compararem os riscos de uma emissão 

com outras e avaliarem a relação risco e retorno por meio de uma única sigla que define a 

capacidade financeira de uma emissão. 

 

Segundo Reilly e Brown (2003, p. 704), as três principais agências de classificação são a 

Moody’s Investors Service (Moody’s), a Standart & Poor’s Corporation (S&P) e a Fitch 

Investors Service. As designações de classificação da Moody’s e S&P estão apresentadas na 

Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Descrição das classificações de rating de bonds 

Investment Grade (nível de risco aceitável para investimentos) 
Moody's S&P 

Aaa AAA 
Aa AA 
A A 

Baa BBB 

Speculative Grade (Junk Bonds - títulos de alto risco) 
Ba BB 
B B 

Caa CCC 
Ca CC 
C C 
C D 

 
 

De acordo com Brigham Gapenski e Ehrhardt (2001), os títulos de dívida com triplo A e 

duplo A são considerados extremante seguros. Os de único A são também fortes o suficiente 

para ser chamados títulos de dívida de nível aceitável como investimento, são os de mais 

baixa classificação que muitos bancos e outros investidores institucionais têm permissão por 

lei para manter em carteira. Já os títulos classificados com duplo B e inferiores são 

especulativos, ou junk bonds, com probabilidade significativa de se tornarem insolventes. 

Pode ocorrer que uma emissão tenha seu rating seguido de um sinal de mais (+) ou de menos 

(-); isso significa que o título tende a melhor ou pior classificação, por exemplo, A+ significa 

que o título possui características boas tendendo a AA. O inverso também ocorre, por 

exemplo A- tende a um rebaixamento para BBB. 
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As subdivisões entre títulos classificados como investment grade e speculative grade 

proporcionam uma visão mais detalhada dos ratings de bonds, conforme apresentado por 

Reilly e Brown (2003, p. 705): 

 

Tabela 5 – Descrição das classificações de rating de bonds por Reilly e Brown (2003). 
 Fitch Mood’s S&P 
High grade (alta classificação) AAA Aaa AAA 
 AA Aa AA 
    
Medium grade (classificação média) A A A 
 BBB Baa BBB 
    
Speculative (especulativo/junk bond) BB Ba BB 
 B B B 
    
Default (títulos com grande chances  CCC Caa CCC 
de inadimplência) CC Ca CC 
 C C C 
 DDD  D 
 DD   
 D   

 
 
De acordo com Reilly e Brown (2003, p. 706), muitos estudos examinam a relação entre os 

ratings de bonds e a qualidade das emissões indicadas por variáveis financeiras. Os resultados 

claramente demonstram que os rating dos bond são positivamente relacionados com a 

rentabilidade, o tamanho e cobertura dos fluxos de caixa e são negativamente relacionados 

com o grau de alavancagem financeira e a instabilidade nos resultados da empresa. 

 

O rating original de uma emissão tem impacto direto na liquidez e taxa de juros efetiva de um 

título. Em geral o rating de uma emissão é igual para as três principais empresas de rating 

citadas. Quando isso não ocorre, costuma-se dizer que a emissão tem um split rating. Isso 

ocorre quando alguma empresa de rating discorda da classificação das demais em um ou mais 

dos tópicos de aná lise que podem abranger: (1) Índices Contábeis e Financeiros; (2) Cláusulas 

Hipotecárias; (3) Cláusulas de Subordinação; (4) Cláusulas de Garantia; (5) Fundo de 

Amortização; (6) Vencimento; (7) Estabilidade de venda e lucros; (8) Regulamentação; (9) 

Antitruste; (10) Operações estrangeiras; (11) Fatores ambientais; (12) Confiabilidade nos 

produtos da empresa; (13) Dívidas com fundo de pensão; (14) Riscos trabalhistas; (15) 

Políticas contábeis, entre outros. 
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3.1.3.5   A Bolsa de Valores 

Emissões públicas de eurobonds são listadas em uma ou mais bolsas de valores. A principal 

bolsa de valores para títulos emitidos em dólares norte-americanos (US$), euros (? ) e dólares 

canadenses ou australianos é a bolsa de Luxemburgo (Luxembourg Stock Exchange) e em 

seguida a bolsa de Londres (London Stock Exchange). A concentração de eurobonds na bolsa 

de Luxemburgo ocorreu principalmente com a unificação do continente europeu na 

Comunidade Européia.  

 

As bolsas de valores são locais tradicionais para transações com títulos e valores mobiliários 

em que diversos investidores buscam e encontram contrapartes para suas operações, ofertando 

e comprando títulos. Ou seja, as bolsas de valores base para o mercado secundário de títulos 

em geral.  

 

“A Luxembourg Stock Exchange (LSE) é o maior centro de listagem de bonds internacionais, 

ações e fundos de investimentos. A LSE desenvolveu uma moderna plataforma de 

negociações para seus membros”. 10 O principal mercado na bolsa de Luxemburgo é o de 

bonds, conforme mostra o Gráfico 2: 

 

 
Gráfico 2 – Negociação secundária de títulos na Bolsa de Luxemburgo no 1º trimestre de  2006 

FONTE: BOLSA DE LUXEMBURGO (2006) 

 

Pode ocorrer que um título não seja listado em bolsa de valores, ficando restrito a operações 

entre investidores institucionais de forma direta, um investidor procura outro para negociar 

                                                 
10 Luxembourg Stock Exchange disponível no site: < /www.bourse.lu/ > acesso em 05/06/2006. “The Luxembourg Stock 
Exchange is a major listing centre of international bonds, equities and investment funds. It has developed a modern trading 
platform for its members.” 
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seus títulos. Esse mercado restrito de investidores é chamado mercado de balcão (over-the-

couter - OTC), que proporciona um meio eletrônico para os grandes investidores fecharem 

suas posições. 

 

A bolsa de valores da Suíça, também é importante centro de investimentos que vem buscando 

novos emissores que estão fugindo de novas regulamentações impostas pelas bolsas de 

Londres e Luxemburgo oriundas da integração regulatória da União Européia. Como a Suíça 

não faz parte da Comunidade Européia e aceita diversos padrões contábeis, sua bolsa de 

valores iniciou em 2005 um programa para atrair novos investidores, com regras mais 

flexíveis no processo de listagem e negociação dos títulos. Até o ano de 2005, apenas o Banco 

Itaú havia listado eurobonds na bolsa da Suíça. 

 

 

3.1.3.6   Trustee, Agente de Pagamento e Agente Fiscal 

O agente de pagamento em uma emissão de eurobond é o banco que assume a 

responsabilidade de receber os pagamentos dos juros e do principal do emissor e repassa- los 

aos investidores finais. 

 

O agente fiscal é um banco que representa legalmente o emissor, é responsável pelos 

mecanismos de autenticação e distribuição dos títulos, atuando como agente de pagamento. 

Uma alternativa ao agente fiscal é o trustee que não age como representante legal da empresa, 

mas representa os todos os bondholders (detentores de bonds) em qualquer ação legal ou de 

fiscalização no cumprimento de cláusulas restritivas (covenants). Caso o trustee seja usado 

em uma nova emissão, é necessário um agente de pagamento separado. 

 

 

3.1.3.7   Associações de Negociações (Trade Associations) 

ICMA - International Capital Market Association  

A ICMA é um órgão de auto-regulação e de associação de investidores, representando as 

instituições financeiras que atuam nos mercados de capitais internacionais. Os membros da 

ICMA estão distribuídos em cerca de 50 países ao redor do mundo, incluindo todos os 

grandes centros financeiros mundiais. A ICMA conta em 2006 com cerca de 400 empresas 

associadas, entre elas os maiores conglomerados financeiros do mundo. 
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Os membros da ICMA não possuem apenas diversidades em relação à localização geográfica, 

há grande diversidade de empresas em termos de tamanho e atividades, desde representantes 

dos maiores bancos globais de investimentos presentes em numerosos países até pequenos 

bancos regionais que representam investidores de bonds do varejo. 

 

Não existe um local específico para as transações do mercado de capitais internacional. 

Apesar do substancial desenvolvimento dos sistemas de negociação eletrônicos nos últimos 

anos, a maioria das transações continuam sendo executadas no mercado de balcão (OTC) ou 

por telefone por players localizados em diferentes pontos do mundo. 

 

O mercado é também caracterizado por grande va riedade de emissores, moedas de emissões, 

qualidade de crédito e especificações técnicas dos próprios títulos. A ICMA mantém padrões 

de boas práticas no mercado primário e vem desenvolvendo padrões e documentação 

específica para novas emissões, o que resulta em eficiência e redução de custos das emissões 

para os bancos organizadores. 

 

Devido à diversidade geográfica dos participantes, o mercado de capitais internacional não 

está sujeito ao mesmo grau de regulamentação que os governos de diversos países impõem 

aos seus mercados primários e secundários locais (doméstico). Nesse contexto, a ICMA vem 

atuando, há 35 anos, na elaboração e estimulação de códigos de auto-regulamentação do 

mercado e nas recomendações sobre o processo de emissão e negociação no mercado de 

capitais internacional. 

 

A ICMA está localizada em Zurich, Suíça, onde foi fundada como uma associação sob as leis 

da suíças em 1969, possuindo escritórios em Londres. A Associação está comprometida com 

a prestação de serviços e assistência a seus associados no mercado internacional de capitais o 

que inclui manutenção de sistema de comunicação entre investidores e informações sobre o 

sistema regulatório, proporcionando uma ferramenta de gerenciamento de riscos que opera 24 

horas por dia, disponibilizando base de dados sobre as operações no mercado primário e 

secundário. Funciona também como um fórum de discussões entre instituições que atuam no 

mercado internacional, promovendo encontros periódicos e cursos e assistência educacional 

aos associados e mercado em geral. 
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BMA - Bond Market Association 

A BMA é a associação de participantes do mercado internacional de bonds (bancos de 

investimentos e corretoras) que representa os maiores mercados de bonds no mundo com 

cerca de US$ 48,0 trilhões do mercado de títulos de dívida, incluindo New York, Washington, 

London, Frankfurt, Brussels e Tokyo, além de emissores e investidores ao redor do mundo. A 

BMA representa uma diversidade de títulos, firmas, bancos e empresas que atuam em nichos 

específicos do mercado de capitais internacional.  

 

A associação é aberta para qualquer operador de qualquer tipo de título de dívida, desde que o 

associado concorde com os objetivos e as regras da instituição, que inclui o constante 

aprimoramento do mercado, das práticas e técnicas de seus participantes, das práticas 

legislativas e promove fórum de discussões. A  BMA conta com 118 profissionais de staff 

localizados em escritórios em New York, Washington e London. 

 

 

3.2   Histórico e Estatísticas do Mercado Internacional de Bonds  

 

Durante a maior parte do século XX, o mercado internacional de bonds era restrito ao 

mercado de foreign bonds (bonds estrangeiros), em que uma empresa estrangeira emitia em 

um mercado específico sob as regras e na moeda do país da emissão. Segundo Clarke (1993), 

a prática de emissão de bonds estrangeiros aponta para o século XIV, quando o rei da 

Inglaterra, Edward I, financiou sua guerra por meio de títulos de dívida emitidos na Itália para 

os grandes bancos familiares.  

 

Conforme Roberts (2000), Clarke (1993) e Madura (2000),  o mercado de eurobonds é um 

novo estágio na evolução dos euromarkets (depósitos de moeda estrangeira – dólar - em 

bancos europeus). Dessa forma, para entender a origem do mercado de eurobonds é preciso 

conhecer o euromarket que surgiu a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com o 

advento dos EUA como pilar da economia mundial, enquanto encontravam-se destruídos 

diversos países de Europa devido ao período de guerra. Verificou-se, então, o surgimento do 

dólar norte-americano como base de troca e referência do mercado financeiro internacional no 

final dos anos 50, resultado de uma combinação de fatores econômicos e políticos.  
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Roberts (2000) afirma que o mais importante fator para a evolução do euromercado foi uma 

série de déficits do balanço de pagamentos dos EUA, que criaram um fundo de US$ 17 

bilhões mantidos no exterior. Também colaboraram (1) a crise da libra esterlina em 1957, que 

levou as autoridades britânicas a restringirem o uso da moeda no comércio internacional e (2) 

a restrição imposta à taxa de juros norte-americana. Para Roberts (2000), a tensão gerada pela 

Guerra Fria que levaram os países comunistas a preferirem depositar seus dólares em Londres 

e não em Nova York, por receio de que um governo hostil os congelasse. 

 

Clarke (1993) aponta a questão política da divisão do mundo como principal motivador para a 

criação e desenvolvimento do euromarket. Segundo o autor, os diversos países comunistas 

viram ameaçados seus depósitos nos bancos norte-americanos, e decidiram por transferir seus 

recursos para bancos europeus. A primeira grande transferência de dólares foi feita pela União 

Soviética para um banco francês, o Banque Commerciale pour L’Europe du Nord, cujo 

endereço telegráfico era Eurobank. Foi a primeira vez em que o termo Euro- foi utilizado no 

mercado financeiro, passando depois a designar todos os depósitos de moedas estrangeiras em 

bancos fora do seu país de origem. No caso dos dólares utilizou-se o termo eurodólares 

(eurodollar) para designar os dólares depositados fora dos Estados Unidos, o euroiene 

(euroyen) para ienes fora do Japão, e assim por diante. 

 

O euromarket estava baseado em operações no mercado monetário (curto e curtíssimo prazo) 

como os depósitos a prazo, certificados de depósitos, empréstimos consorciados, commercial 

paper (nota promissória), entre outras aplicações de liquidez, não abrangendo operações de 

médio a longo prazos. Um evento muito importante para impulsionar o euromarket ocorreu 

em 1963, resultado do Interest Equalization Tax (IET) imposta pelo governo americano no 

intuito de desencorajar os investidores americanos a aplicarem seus recursos em títulos 

emitidos por estrangeiros no mercado local, privilegiando as empresas nacionais. O Imposto 

de Equalização de Juros encarecia a tomada de capital no mercado norte-americano por meio 

de bonds estrangeiros (yankee bond market). Assim, emissores e investidores passaram a 

procurar locais mais vantajosos para captar e investir, daí o aceleramento do euromarket e 

conseqüentemente o surgimento de títulos de longo prazo. 

 

O primeiro eurobond foi emitido em Londres em 1963 (mesmo ano da implantação da IET) 

para a entidade rodoviária italiana Autostrada. Com as desvantagens de captação no mercado 

yankee e o caminho aberto para a emissão de bonds para investidores internacionais, foi dado 
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grande impulso ao mercado de eurobonds, que não mais recuou, e o volume de emissões de 

eurobonds rapidamente superou a oferta dos tradicionais bonds estrangeiros (ROBERTS, 

2000, p.53). 

 

Segundo Fabozzi e Modigliani (1992), durante a década de 80, as atividades de empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro internacional foram alteradas dos tradicionais 

empréstimos bancários sindicalizados para operações com títulos negociáveis no mercado, 

como os eurobonds ou instrumentos securitizados. A evolução do volume anual líquido 

emitido é evidenciada por Roberts (2000) conforme adaptação apresentada no Gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3 – Evolução do volume líquido de títulos de dívida emitidos no exterior e de empréstimos 

bancários internacionais de 1976 a 1997 
Fonte: BIS, Annual Reports (vários entre 1991 e 1997) In Roberts (2000) 

 

O volume de emissões de títulos de dívida no mercado internacional continua aumentando, 

tendo evoluído nos últimos dez anos cerca de 518%. O principal aumento ocorreu entre os 

anos de 1998 a 1999 em que o valor praticamente dobrou com um aumento no montante de 

US$ 537 bilhões. Após 1999, houve queda constante até 2002, devido aos acontecimentos que 

afetaram significativamente o mercado financeiro internacional. No entanto, já em 2003, as 

emissões no mercado de títulos de dívida apresentaram um aumento de 50%, como mostra o 

Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Evolução das emissões anuais líquidas de títulos de dívida entre 1996 a 2005 

FONTE: BIS Annual Reports (vários volumes anos entre 1996 a 2005) e Roberts (2000) 
 

As informações apresentadas acima são referentes a títulos de dívida emitidos no mercado 

internacional, nessa categoria se enquadram os eurobonds, euronotes e os títulos de curto 

prazo, como os commercial papers. No entanto, os títulos de médio e longo prazo (notes e 

bonds) representam a quase totalidade das emissões no mercado de dívida com cerca de 95%.   

 

Grande parte do mercado de títulos de dívida é dominada por países desenvolvidos. Cerca de 

88%, em média, do total de títulos em circulação referem-se aos países desenvolvidos, cerca 

de 7% aos países em desenvolvimento e os outros 5% às instituições internacionais (World 

Bank, agências de desenvolvimento regional etc.). A América Latina representa cerca de 3% 

do total mundial e o Brasil contribui com aproximadamente 1% do dotal em circulação 

conforme pode ser observado na Tabela 6: 

 

Tabela 6 –Títulos de dívida emitidos no mercado internacional por emissor entre 1999 a 2005 
EM CARTEIRA

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
TODOS OS PAÍSES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PAÍSES DESENVOLVIDOS 84% 85% 87% 88% 89% 89% 89%
CENTROS OFFSHORE 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 8% 7% 7% 6% 6% 6% 6%
Latin America 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2%
Brasil 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS 7% 6% 5% 5% 4% 4% 4%  

Fonte: BIS, Annual Reports (vários volumes) - Adaptado 
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Com relação às operações de bonds e notes no mercado internacional, o total de títulos em 

circulação no mundo, conforme BIS, é de cerca de US$ 14 trilhões e vem apresentando 

histórico de evolução, conforme pode ser observado no Gráfico 5: 
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Gráfico 5 – Estoque de bonds e notes no mercado internacional de 1996 a 2005 

Fonte: BIS Annual Reports (vários volumes) - Adaptado. 
 

Todas as informações apresentadas anteriormente referem-se à totalidade de títulos, o que 

inclui títulos de governos, de instituições financeiras e de empresas não financeiras, tanto 

emissões públicas quanto emissões privadas. As emissões das instituições financeiras no 

mercado internacional sempre apresentaram maior volume que as emissões de governos e 

empresas, contrariando a idéia de que os governos são os maiores emissores no mercado 

internacional, sendo as instituições financeiras responsáveis pela emissão de 79% do total de 

títulos disponíveis no mercado, conforme Gráfico 6: 

 
Em percentual do total de títulos em circulação/carteira. 
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Gráfico 6 – Estoque de bonds e notes no mercado internacional de 1995 a 2005 
Fonte: BIS Annual Reports (vários volumes) - Adaptado. 
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Com base no gráfico 6, verifica-se que em dez anos o volume de títulos de governos e 

empresas cresceu a uma taxa muito inferior ao das instituições financeiras Enquanto o volume 

de títulos disponíveis de bancos e empresas cresceu cerca de 100% (dobrou), o crescimento 

do volume disponível das emissões de instituições financeiras foi de 970%, sendo a principal 

responsável pelo crescimento do mercado internacional de títulos de renda fixa nos últimos 10 

anos, conforme mostra o Gráfico 7.  

  
Em US$ Bilhões 

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Instituições Financeiras Governos Corporate
 

Gráfico 7 – Estoque de bonds e notes no mercado internacional de 1995 a 2005 por tipo de emissor 
Fonte: BIS Annual Reports (vários volumes) - Adaptado. 

 

Luxemburgo e Londres são os principais centros financeiros onde são lançadas e registradas 

novas emissões e os principais locais para negociação dos títulos no mercado secundário. O 

mercado é bastante desregulado, o que estimula emissores e investidores conforme pode ser 

constatado pelo desempenho do mercado internacional de títulos em relação aos empréstimos 

bancários internacionais. A grande parte das emissões foi tradicionalmente denominada em 

dólares norte-americanos; no entanto, a partir da formação da comunidade européia e da 

unificação das diversas moedas em uma única moeda forte, o euro, as emissões em dólares 

perderam espaço e as emissões na moeda européia passaram a dominar, juntamente com o 

dólar, o mercado de títulos de dívida internacionais. Assim, a maior parte das novas emissões 

é denominada em dólares ou euros, seguida por libras esterlinas e ienes, conforme pode ser 

observado nos Gráficos 8 e 9. 
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Gráfico 8 – Denominação das emissões de bonds e notes no mercado internacional anunciadas em 2005. 

Fonte: BIS Annual Report, 2005 - Adaptado. 
 

Segundo a base de dados do BIS, a maior parte dos títulos que tiveram sua emissão anunciada 

no ano de 2005 foi denominada em euros com 48% do total de todas as emissões de bonds e 

notes no mercado internacional, em seguida o dólar e o iene com 34% e 3% respectivamente.  

O Gráfico 9 demonstrada a evolução das emissões anuais de títulos denominados nas 

principais moedas entre os anos de 1998 e 2005. 

 

 
Gráfico 9 – Denominação das emissões de bonds e notes no mercado internacional anunciadas em 2005 

Fonte: BIS Annual Reports (vários volumes) - Adaptado. 
 

O Gráfico 10 ilustra as distribuições de títulos por moeda de denominação também em 2005, 

no entanto, o gráfico considera o total de títulos de emissões públicas em estoque, ao invés 

dos volumes emitidos em determinado ano. De acordo com a base de dados do BIS, haveria 

aproximadamente US$ 14 trilhões em bonds e notes em estoque no mercado internacional em 

2005. Já segundo a ICMA, esse número é de US$ 8,8 trilhões. Essa diferença refere-se ao fato 
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de que a base de dados da ICMA utiliza apenas os títulos de emissões públicas, ou seja, não 

apresenta as colocações privadas de títulos. No entanto, é possível afirmar que existe um 

equilíbrio entre as emissões em dólares e euros, conforme pode ser observado: 

 

Em US$ bilhões 

 
Gráfico 10 – Denominação dos títulos em estoque por moeda em 2005 (emissões públicas) 

Fonte: ICMA - International Capital Market Association - Adaptado. 
Disponível em < http://www.icma -group.org/market0.html  > acesso em 09/06/2006 

 

Segundo Fabozzi (2000), o mercado de eurobonds tem sido caracterizado por novas e 

inovadoras estruturas de bonds para acomodar as necessidades particulares dos emitentes e 

dos investidores. Há, é claro, os bonds de taxa de cupom fixa (fixed rate bonds), conhecidos 

como plain vanilla,  ou ainda euros convencionais (ou euro straights) esse tipo de título é o 

mais comum no mercado internacional. Em 2005, de todas as emissões brutas anunciadas, 

61% corresponderam a emissões de títulos de juros prefixados (fixed rate note ou straight 

bond), em seguida vieram os títulos de taxa flutuante, com 38% do total bruto emitido no ano 

de 2005 e, por fim, as emissões com cláusulas de conversões por ações ou warrants que 

representaram apenas 1% to total de 2005. O gráfico 11 demonstra a evolução de cada tipo de 

emissão durante os últimos 8 anos.  
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Em US$ bilhões 

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fixed rate bond Floating rate bond Equity-related issues (1)

 
Gráfico 11 – Evolução dos bonds e notes por tipo de remuneração (emissões brutas anunciadas) 

Fonte: BIS Annual Reports (vários volumes) - Adaptado. 
(1) Convertible bonds e bonds com equity warrants. 

 

Como os eurobonds não possuem garantias, são geralmente emitidos por instituição de alta 

classificação de crédito com pagamentos de cupom anuais, semestrais ou com cupom zero, 

diferido e step-up (juros de cupom crescente). Há também emissões que pagam juros em uma 

moeda, mas o principal em moeda diferente, denominadas bonds de dupla moeda e favorecem 

o detentor (ou emissor) ao minimizar o risco de variação cambial nos fluxos de pagamentos.   

 

 

3.3   Histórico e estatísticas das captações brasileiras por eurobonds e euronotes 

 

Em 1962, foi criada a Lei de Capitais Estrangeiros (Lei nº 4.131/62), que define e 

regulamenta as operações com capitais estrangeiros, possibilitando maior relacionamento 

entre o Brasil e os investidores internacionais. A lei regulamenta tanto o endividamento 

externo indireto (empréstimos bancário) como direto (emissão de títulos) das empresas.  

 

Segundo Freitas et al (1999, p.80), “na década dos 70, os empréstimos bancários eram a 

modalidade de crédito externo mais barata e abundante.”11 De fato, os empréstimos em moeda 

                                                 
11 Segundo Freitas et al (1999, p.80), isso ocorria devido ao fato de que “o financiamento através de emissão de 
títulos era caro devido à escassez de demanda, uma vez que os agentes líquidos [...] aplicavam seus recursos em 
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passaram a ser a principal fonte de recursos externos. Mesmo o Governo brasileiro que havia 

feito emissões até 1931, não emitiu títulos no mercado internacional no período de 1931 a 

1972. Foi só em fevereiro de 1972 que o Governo brasileiro efetuou sua primeira emissão, 

feita na Alemanha, denominada em European Currency Units. Após isso, foram feitas outras 

emissões pelo Governo em marco alemão, dólares americanos e ienes em 1972, 1973 e 1974. 

 

A primeira colocação de títulos de uma empresa brasileira no exterior só ocorreu em 1976, a 

companhia que efetuou a emissão foi a Companhia Vale do Rio Doce, que naquela época era 

controlada pelo Governo brasileiro. Logo em seguida, outras emissões de títulos privados 

foram feitas por empresas estatais: Petrobrás, Light, BNDE, Cesp e Eletrobrás, escolhendo 

preferencialmente o mercado alemão pela maior facilidade de colocação dos papéis aos 

investidores. A partir desse ano houve considerável evolução das empresas brasileiras no 

mercado internacional. 

 

Conforme Andrezo & Lima (2002, p.92), “a colocação de títulos atingiu seu maior volume em 

1978, quando alcançou o montante de US$ 938,5 milhões [...]devido ao ciclo decrescente de 

taxa de juros ocorrido nos diversos mercados internacionais.” Mesmo com o aumento da 

utilização do mercado de títulos de dívida, este ainda era inexpressivo em relação ao volume 

de empréstimos tomados no sistema bancário. 

 

Até o final da década de 70, as emissões de bonds corporativos no exterior apresentou poucos 

emitentes, sendo praticamente restritas às empresas estatais de grande porte e de importância 

estratégica para o desenvolvimento econômico do país, conforme pode ser visto na Ttabela 7, 

a seguir: 

 

                                                                                                                                                        
depósitos bancários no euromercado, a expansão do mercado internacional de títulos ocorreu ao longo dos anos 
80, mas apenas na década dos 90 esse mercado tornou-se acessível às instituições dos países periféricos.” 
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Tabela 7 – Lançamentos de bonds corporativos brasileiros no mercado internacional de 1972 a 1979 
Emissor Valor 

(Milhões) 

Prazo Cupom 

1976    
Cia Vale do Rio Doce DM 70 8 anos com 2 anos de carência, opções aos 6 anos 9% 
Cia Va le do Rio Doce DM 100 10 anos com 5 anos de carência, opções aos 6 anos 8,5% 
1977    
Light  DM 100 5 anos 8,5% 
BNDE DM 100 10 anos com 4 de carência, opções aos 6 anos 8,5% 

BNDE DM 50 7 anos 9,25% 
Eletrobrás DM 150 10 anos com 5 de carência, opções aos 6 anos 7% 
Cia Vale do Rio Doce ¥ 10.000 18 anos com 3 anos de carência 8,1% 
Petrobrás DM 150 7 anos 7% 
CESP DM 50 7 anos 7% 
CESP DM 50 7 anos 7% 
1978    
BNDE DM 200 8 anos 6,75% 
Cia Vale do Rio Doce Sw.Fr. 50 12 anos 4,75% 
Eletrobrás DM 150 8 anos 6,75% 
Eletrobrás ¥ 10.000 12 anos com 6 anos de carência 7,6% 
Light DM 150 8 anos 6,75% 
BNDE ¥ 16.000 10 anos com 5 anos de carência 6,5% 
BNDE Sw.Fr. 75 10 anos 5% 
Petrobrás DM 100 10 anos com 5 anos de carência 7% 
Eletrobrás KD 10 12 anos, opção 7 anos 8,25% 
1979    
Eletrobrás DM 100 8 anos 7% 
CESP KD 10 12 anos, opção 8 anos 8,125% 
BNDE US$ 50 10 anos 1,4%+Libor 3m. 
BNDE Sw.Fr. 75 10 anos 5% 
Eletrobrás DM 125 10 anos 8,10% 
Light DM 125 10 anos 8,5% 

Fonte: Captação de Recursos no Mercado Internacional – Carlos Thadeu de Freitas – FGV/RJ, 1981 In 
Andrezo & Lima (2002, p. 93) 

 
Conforme Andrezo e Lima (2002), o Brasil chegou a ter uma posição privilegiada na captação 

de recursos por meio de emissão de bonds no mercado internacional entre os países em 

desenvolvimento no final dos anos 70, captando cerca de 19% e 17% do total de títulos 

emitidos por países emergentes em 1977 e 1978, respectivamente, porém cerca de 80% desse 

volume eram emissões do Governo (títulos da dívida externa).  

 

No início dos anos 80, uma série de acontecimentos econômicos afetou significativamente o 

mercado de títulos brasileiros, verificou-se grande restrição do crédito internacional ao Brasil 

e o Governo brasileiro, para financiar seus gastos e pagar a dívida externa. A solução 

encontrada pelo Governo para coberturas de seus déficits, foi utilizar o mercado interno por 
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meio de colocação de títulos públicos, porém, com prazos curtos e taxas elevadas, 

prejudicando o mercado de títulos privados internos.  

 

Muitos brasileiros e diversos estudos, como  Silva (1992), Franco (1991), Moysés (2000), 

Alencastro (2000), Ometto, Furtuoso, Silva (1995) entre diversos outros, consideram os anos 

80 a década perdida em relação ao desenvolvimento brasileiro, pois, o Governo concentrava 

seus esforços, de forma ineficaz, na estabilização da inflação, prejudicando extremamente o 

setor financeiro o setor produtivo, inibindo o crescimento econômico. 

 

Segundo Freitas et al (1999), o ano de 1991 representa o momento de retorno do país ao 

mercado internacional de capitais, com legislação bastante favorável à colocação de papéis no 

exterior, ao isentá- la de Imposto de Renda sobre juros e demais custos associados, desde que 

com prazo superior a dois anos. Em 1992, foram tomadas medias para definir e estimular 

prazos mínimos dos títulos, tal como a cobrança do IOF12.  

 

Em agosto de 2000, o então presidente do Banco Central, Armínio Fraga, por meio da 

Resolução nº 2.770, flexibilizou significativamente a tomada de capitais no exterior por meio 

de instituições financeiras e diretamente por meio de emissão de títulos ou empréstimos desde 

que as condições da captação estivessem de acordo com os procedimentos internacionais.  

 

Essa decisão teve como objetivo o crescente processo de desburocratização estimulado pelo 

Programa Nacional de Desburocratização. Com essa resolução foram revogadas diversas 

outras resoluções, comunicados, circulares e cartas circulares, dentre elas a Resolução 63 e o 

Comunicado Firce nº 10. O artigo 3º, por exemplo, autoriza a contratação dos empréstimos de 

que trata a Resolução, assim como os pagamentos de comissões e despesas que ocorram 

simultaneamente ao seu ingresso, independentemente de prévia e expressa autorização do 

Banco Central do Brasil, sem prejuízo do disposto no art. 8º da Lei nº. 4.131, de 1962. No 

entanto, o artigo 4º determina que os recursos que ingressarem no país devem ser registrados 

no Bacen. 

 

Com relação à captação por instituições financeiras, ficou liberada a captação de recursos 

verificando-se apenas seu campo de atuação. Grande novidade foi o artigo 7º determinando 

                                                 
12 IOF – Imposto sobre Operações Financeiras. A evolução das alíquotas podem ser encontradas no trabalho de 
Freitas et al (1999) p.64.  
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que os “recursos externos podem ser captados de forma direta ou por meio de colocação de 

títulos, observadas as formas e respeitados os procedimentos usuais praticados no mercado 

internacional”. Em fim, pode-se dizer que houve um enorme passo em direção à facilitação de 

obtenção de recursos por instituições nacionais, facilitando a inserção do Brasil no mercado 

financeiro global. 

 

Com a retomada do crescimento nos anos 90, cresce a procura do mercado internacional por 

empresas brasileiras. Entretanto, conforme afirma Valle (2000), tais captações ficam restritas 

a grandes empresas e instituições com reconhecida imagem no mercado internacional.  O 

Gráfico 12, a seguir, ilustra esse crescimento ocorrido no final da década de 90 e início dos 

anos 2000. Nos últimos 10 anos, o estoque total bonds e notes brasileiros emitidos no 

mercado internacional aumentou 340%, chegando a US$ 108 bilhões em 2005. 

 

Em US$ bilhões 
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Gráfico 12 – Evolução do estoque de bonds e notes brasileiros entre 1996 e 2006 

Fonte: BIS Annual Reports (vários volumes) - Adaptado. 
 

O crescimento do estoque de títulos brasileiros, de 340%, foi superior ao dos países da 

América Latina, que apresentou crescimento de 206% no mesmo período, aumentando a 

participação das captações brasileiras em relação à América Latina. Em 1996, o Brasil tinha 

cerca de 21% do total emitido e em estoque pela América Latina, já em 2005 o Brasil possuía 

31% do total dos títulos emitidos pelos países latino americanos e cerca de 12% do total de 

títulos de países emergentes, conforme pode ser observado no Gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Evolução do estoque de bonds e notes brasileiros entre 1996 e 2006 
Fonte: BIS Annual Reports (vários volumes) - Adaptado. 

 

Verifica-se que o estoque de bonds e notes da América Latina vem crescendo em menor taxa 

que os demais países em desenvolvimento, devido basicamente aos países asiáticos que vêm 

demonstrando grande demanda por crédito no mercado internacional. A evolução das 

emissões anuais líquidas de títulos dos países em desenvolvimento, dos países da América 

Latina e do Brasil, pode ser vista no Gráfico 14, a seguir. 
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Gráfico 14 – Evolução das emissões líquidas anuais de bonds e notes brasileiros, latino americanos e de 

países em desenvolvimento entre 1996 e 2006 (em US$ bilhões) 
Fonte: BIS Annual Reports (vários volumes) - Adaptado. 
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É significativa participação de instituições financeiras como emissoras de títulos, devido à 

possibilidade de repasse aos mercados internos por meio de empréstimos bancários. No 

Brasil, em 2005, as emissões governamentais representavam 57% do total de títulos em 

estoque; as instituições financeiras 33% e empresas apenas 10%.  

 

Nos países em desenvolvimento, o total de títulos corporativos representa 16% do total em 

estoque, nos países latino-americanos 12% e no Brasil fica em torno dos 10%, conforme pode 

ser observado no Gráfico 15. 

 

Em US$ bilhões 

 
Gráfico 15 – Divisão das captações líquidas no ano de 2005 por tipo de emissor. 

Fonte: BIS Annual Reports (vários volumes) - Adaptado. 
 

Em 2005, mesmo com o dólar negociado a taxa inferior em relação aos anos 2003 e 2004, 

houve substancial volume de captações no exterior por meio de bonds e notes devido à alta 

liquidez e demanda do mercado internacional, principalmente por títulos de empresas 

brasileiras. Com essa demanda foram possíveis algumas inovações para emissões brasileiras, 
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como o lançamento de bonds perpétuos. O Banco Bradesco foi a primeira instituição a lançar 

bonds perpétuos, após, Braskem, CSN, Guerdau e Odebrecht.  

 

Outra inovação em 2005 foi a emissão de títulos no mercado internacional denominada em 

reais. O Governo brasileiro fez a primeira grande emissão totalizando o equivamente a US$ 

1,5 bilhão com grande aceitação (demanda de US$ 7 bilhões), conforme Lucchesi (2005i), o 

Banco Bradesco também lançou o equivamente a US$ 100 milhões. No entanto, o mercado 

ainda não tem um histórico para títulos com tais características, sendo o sucesso dessas 

emissões uma expectativa para os emissores e investidores. O Anexo 1 mostra as principais 

emissões públicas ocorridas em 2005, 2004 e 2003 de empresas, instituições financeiras e do 

governo. A Tabela 8 demonstra especificamente as emissões de empresas ocorridas em 2005 

 

Tabela 8 – Emissões de bonds e notes das empresas brasileiras em 2005 
Em US$ milhões 

EMISSOR MOODY S&P FITCH MOEDA VL.NOMINAL CUPOM
DATA 

EMISSÃO
DATA 

VENCIMENTO
% VALOR 

FACE
US$ 

EQUIVALENTE LÍDER 1
ULTRAPAR - BB+ - USD 250,0              7,250 15/12/05 20/12/15 98,75 246,88 MORGAN STANLEY
ELETROBRAS - BB- - USD 300,0              7,750 21/11/05 30/11/15 99,15 297,44 DRESDNER KW
CVRD Baa3 BBB - USD 300,0              8,250 26/10/05 17/01/34 106,88 320,64 ABN AMRO
GERDAU Ba1 BB- BB- USD 600,0              8,875 15/09/05 PERPETUAL 100,00 600,00 HSBC
ODEBRECHT - BB+ - USD 200,0              9,625 15/09/05 PERPETUAL 100,00 200,00 CSFB
BERTIN LTDA B1 B+ - USD 120,0              8,500 15/07/05 15/07/08 99,68 119,61 STANDARD BK
CAMARGO CORREA B1 BB- - USD 150,0              8,875 15/07/05 01/08/15 100,00 150,00 MORGAN STANLEY
CSN B1 BB- BB- USD 250,0              9,500 14/07/05 PERPETUAL 100,00 250,00 CSFB
CSN B1 BB- BB- USD 500,0              9,500 07/07/05 PERPETUAL 100,00 500,00 CSFB
ELETROPAULO - B - BRL 200,0              19,125 23/06/05 28/06/10 100,00 200,00 MERRILL LYNCH
VOTORANTIM - BBB- BBB USD 400,0              7,750 21/06/05 24/06/20 100,00 400,00 CSFB
BRASCAN - - - USD 50,0                6,875 10/06/05 15/06/07 99,77 49,89 ITAU
BRASKEM - BB- - USD 150,0              9,750 10/06/05 PERPETUAL 100,00 150,00 MERRILL LYNCH
BRASKEM - BB- BB- USD 150,0              9,375 24/05/05 01/06/15 99,52 149,28 ABN AMRO
CSN ISLANDS IX B1 BB- - USD 200,0              10,000 18/01/05 15/01/15 105,13 210,25 CSFB
TOTAL 3.843,99        
 

A Tabela 8 demonstra que a grande parte das emissões das empresas brasileiras apresentaram 

rating ao redor de BB, ou seja, todas as emissões consideradas com grau de speculative grade 

(títulos de alto risco e alto retorno – junk bonds). Apenas a CVRD e Votorantin apresentaram 

rating de investment grade, ou seja, títulos para investimentos com certo grau de segurança. 

 

Em 2005, o governo brasileiro emitiu títulos no mercado internacional e sua classificação de 

crédito foi BB-, ou seja, inferior ao rating atribuído à CVRD e a Votorantin. Conforme o 

estudo de Durbin e NG (2005), mesmo contrariando os princípios de risco de crédito, é prática 

comum classificar empresas de um país com rating acima do rating soberano (do governo). 

Isso se explica pelo grau de internacionalização da empresa, que fica menos sujeita às 

condições locais de um país, aumentando a segurança em termos de demanda por seus 

produtos e menor exposição às oscilações cambiais. 
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Quanto às cinco emissões de títulos perpétuos realizadas por Gerdau, Odebrecht, CSN (2) e 

Braskem, todas possuem cláusulas de resgate em determinados períodos, o que as protege de 

não pagarem taxas de juros de cupom acima das taxas praticadas no mercado, caso esta última 

caia ao longo do tempo. 

 

Na média, as empresas brasileiras pagaram, em 2005, juros de cupom de aproximadamente 

9,4% ao ano, com destaque emissão em reais com taxa paga pela Eletropaulo de 19,125% ao 

ano (utilizando o real como moeda de denominação), aproveitando o benefício do mercado 

externo, sem incorrer em risco cambial13. Evidentemete, a taxa de juros paga por uma 

empresa é função de diversos fatores além do risco de crédito como, o prazo da emissão. Na 

Tabela 8 é possível verificar que empresas como Ultrapar e Eletrobrás, pagam taxas de juros 

menores que a CVRD, no entanto, a emissão da CVRD possui vencimento em 30 anos 

enquanto que Ultrapar e Eletrobrás de apenas 10 anos. 

 

Segundo profissionais que atuam no mercado de capitais e a literatura apresentadas, um dos 

grandes atrativos para emissões no mercado externo é o maior prazo de vencimento, as baixas 

taxas de juros e a grande liquidez do mercado. Assim, diversas empresas utilizam o mercado 

global para alongamento das dívidas.  

 

Os últimos anos, em especial 2005, podem ser considerados períodos de expressiva evolução 

e crescimento para as captações por meio de eurobonds no exterior. Em 2005, o mercado 

internacional apresentou sinais de extrema liquidez com alta demanda de títulos de países 

emergentes, com cenário bastante favorável, em termos de taxa de juros em patamares baixos 

e reduzida aversão ao risco, o que foi aproveitado pelo Brasil, no âmbito do Governo e setor 

privado. (BOLETIM BIS 2005 e LUCCHESI, 2005g)  

 

Segundo o boletim BIS (2005), as emissões totais de dívida (títulos, notas promissórias e 

outros instrumentos vendidos por empresas e governos) dos emergentes chegaram a US$ 

179,2 bilhões até setembro de 2005, comparadas a US$ 152,4 bilhões em todo o ano de 2004, 

que já tinha sido recorde. Quanto às emissões líquidas, até setembro tinham alcançado US$ 

                                                 
13 A Eletropaulo foi a empresa que brasileira que realizou a emissão com menor classificação de crédito. A 
empresa possui um alto percentual do seu endividamento indexado à variação cambial, o que causou grandes 
perdas para a companhia tendo em vista que suas receitas (e ativos) são denominadas em moeda local. 
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59,7 bilhões (US$ 15,3 bilhões no trimestre). A expectativa era de superar em dezembro de 

2005 os US$ 76,1 bilhões de 2004. 

 

De acordo com o boletim BIS (2005), os países emergentes aproveitaram a receptividade dos 

investidores às inovações do mercado de títulos de alto retorno (e alto risco) emitindo títulos 

denominados em suas próprias moedas. Em agosto de 2004, o Uruguai se tornou o segundo 

país a emitir títulos em sua própria moeda, após a Argentina em 1997 (momento em que o 

peso estava indexado ao dólar). A Colômbia se tornou o terceiro emissor ao emitir em 

novembro de 2004 e, em 2005, foi a vez do governo brasileiro. As estruturas de global bonds 

em moeda do país emissor ajudam os emissores do mercado emergente a reduzirem sua 

vunerabilidade às variações de sua moeda. 

 

Com cenário favorável, os países emergentes, incluindo o Brasil, aproveitaram para emitir 

títulos denominados em suas próprias moedas. Em abril de 2005 a Eletropaulo emitiu R$ 150 

milhões (equivalente a US$ 58 milhões) para um prazo de vencimento de 3 anos e pagando 

juros ao investidor de 17,65% ao ano. Os líderes da operação foram a BB Securities e o 

Santander Investment, essa emissão fez parte de um programa de emissões da Eletropaulo no 

exterior no total de R$ 1,0 bilhão.  

 

O Tesouro Nacional, para minimizar sua exposição à moeda estrangeira, fez sua primeira 

emissão de global bonds em reais no mercado internacional de cerca de R$ 3,4 bilhões 

(aproximadamente US$ 1,5 bilhão) em setembro de 2005. O mercado se surpreendeu com a 

demanda pelos títulos: US$ 4 bilhões. O título foi emitido com cupom de 12,5% e retorno 

para o investidor de 12,75%; o prazo de vencimento de 10 anos também foi considerado 

espantoso pelo mercado (LUCCHESI, 2005h).  

 

A Votorantin foi a primeira empresa a emitir títulos em reais, pagando 9,25% de juros mais a 

variação do IPCA (índice oficial de inflação do Brasil), previa inicialmente a emissão de R$ 

100 milhões, porém foram captados R$ 200 milhões devido a alta demanda pelos títulos. No 

entanto, o mercado de títulos em reais apresentou dificuldades pois faltava histórico e 

padronização das operações. 

 

Vários exemplos comprovam a alta liquidez no mercado internacional e a forte demanda por 

títulos brasileiros principalmente por investidores asiáticos, conforme divulgado em setembro 
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de 2005 pelo Jornal Valor Econômico. A demanda pelas emissões superou em muito o 

oferecimento dos títulos, como no caso do Tesouro Nacional, Braskem, Votorantin, Bradesco, 

CSN e Telemar. 

 

Mesmo com as vantagens apresentadas pelas captações de bonds no exterior, existe o risco de 

variação cambial e desvalorização do real frente as outras moedas. Assim, por causa do alto 

custo do hedge (proteção) contra a desvalorização do real, muitas empresas continuam 

relutantes em captar em dólares no exterior. Companhias com receitas em reais têm preferido 

quitar a dívida externa e tomar dívida no mercado interno, já as exportadoras, que possuem 

hedge natural ao manterem recebíveis em moeda estrangeira, são as mais fortes candidatas a 

realizar operações em dólar no exterior, bem como as instituições financeiras para repasses no 

mercado interno. 

 
 
3.4   O Mercado Primário 

 

3.4.1   O Processo de Emissão Primária 

Conforme Madura (2000), os eurobonds são subscritos (underwritten 14) por meio de um 

sindicato (grupo) de bancos de investimento internacional e colocados simultaneamente em 

diversos países, proporcionando elevado fundo de recursos para compra dos títulos emitidos. 

O processo de underwriting segue a uma seqüência de repasses dos títulos: os gestores líderes 

vendem os bonds para grandes subscritores ou distribuidores, que os revendem para 

investidores finais. O problema desse tipo de distribuição é que os subscritores da segunda ou 

terceira etapa podem não honrar seus compromissos de compra (subscrição), o que força o 

sindicato a distribuir os títulos que sobram para outros mercados, gerando, assim, custos 

adicionais no processo de distribuição. Um método freqüentemente utilizado no mercado de 

eurobonds para resolver esse problema é a distribuição de grandes volumes de recursos para 

subscritores com um histórico de honrar seus compromissos. 

 

                                                 
14 Underwriter: a função desempenhada por um banco de investimento, quando ajuda uma companhia a 
colocar (vender) seus títulos para os investidores. Tecnicamente, o banco de investimento compra (subscreve) 
os títulos de uma empresa e imediatamente revende esses títulos para os investidores a um valor maior, 
obtendo ganho na diferença entre os preços de compra e venda (spread). No entanto, o conceito de underwrite 
pode diferir de um mercado para outro, como no mercado de eurobonds: o sindicato é, ao mesmo tempo, 
underwriter e distribuidor. 
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Grabbe (1991) afirma que os eurobonds são emitidos e vendidos por um sindicato para 

subscrição (underwrite). Os participantes dos sindicatos são bancos de investimento e bancos 

comerciais. Em geral, os emissores procuram um banco de investimento especializado em 

subscrever títulos no exterior para ser o gestor líder (coordenador) do processo de emissão. 

Este convida outros bancos de menor porte para compor o sindicato líder que oferecerá e 

distribuirá os títulos emitidos. As diferentes categorias dos sindicatos refletem a 

multilocalidade de uma emissão. 

 

Tecnicamente, o emissor (captador) vende os títulos para o sindicato líder. Em contraposição, 

dependendo da forma de organização, o grupo líder vende os eurobonds de forma direta para 

investidores e indireta para outros distribuidores (sellers), que, por sua vez, distribuem os 

títulos para todos os investidores finais. Os underwriters diferem dos distribuidores (sellers) 

pelo fato que os underwriters assumem o compromisso de comprar os títulos emitidos caso 

não sejam adquiridos por outros investidores pelos valore mínimos exigidos. 

 

Segundo Fabozzi (2000), os custos da emissão de eurobonds variam de acordo com uma série 

de fatores, sendo os principais, a forma, o volume, os prazos da emissão e a classificação de 

risco da empresa emissora. Na maioria dos casos, o emissor não recebe o valor 

correspondente ao valor de face do título, porque existe a cobrança de um percentual do valor 

de face relativo aos serviços dos gestores líderes (sindicato) da operação e dos demais 

envolvidos no processo. Conforme ilustra Grabbe (1991), por exemplo, os gestores líderes 

podem concordar em pagar $975 para cada $1.000 de títulos. Os $25 de desconto, que 

representam 2,5% do preço de face de um título podem ser chamados de custo variável ou 

investment banking spread de 2,5%. 

 

Em todo caso, dificilmente os gestores líderes recebem efetivamente os 2,5% do valor da 

emissão, a não ser que toda a emissão seja revendida aos investidores finais pelo valor de face 

do título de $1.000, o que dificilmente ocorre. Tendo em vista que não existe regra ou 

obrigação de o sindicato vender os títulos ao valor de face ou acima, toda a venda com um 

valor menor que o valor de face estará reduzindo o spread ganho pelos underwriters. E 

quando o título é vendido ao valor acima do de face, existe um aumento no spread e, 

conseqüentemente, maior ganho para o grupo líder. Em geral, instituições com alto poder de 

compra, como companhias de seguros, fundos de pensão e bancos que administram fundos de 

investimento, conseguem descontos consideráveis no preço de uma emissão. 
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Segundo Grabbe (1991), o cronograma típico de uma nova emissão de eurobond inclui 

algumas datas chaves: (1) o anúncio da emissão de eurobonds; (2) a assinatura dos termos 

finais e o dia da oferta; (3) data de fechamento, pagamento dos bonds pelos membros do 

sindicato e, conseqüentemente, recebimento dos recursos pela empresa. O esquema de uma 

emissão segundo Grabbe (1991) pode ser resumido conforme descrito na Ilustração 1: 

 
Ilustração 1 – O calendário de uma emissão de eurobonds conforme Grabbe (1991) 

 
 

 

O processo tem início duas semanas antes do dia do anúncio. O gestor líder (coordenador) e o 

emissor encontram-se para uma discussão preliminar em que discutem os termos básicos da 

escritura (cupom, volume, preço de oferta), esses termos são provisórios até o dia da oferta. 

Um agente fiscal ou trustee e um agente de pagamento são escolhidos, e se a emissão for 

listada em uma bolsa de valores (geralmente Luxemburgo ou Londres), um agente de listagem 

também será necessário. 

 

A preparação da oferta de títulos é iniciada com vários documentos para as formalidades 

legais que serão assinados entre os membros do sindicato e o emissor. Inicia-se os trabalhos 

para a elaboração da circular de oferta ou prospecto, que, em sua forma preliminar é chamado 

de red herring. O prospecto descreve detalhadamente o emissor, sua história e atividade 

Dia do Anúncio da emissão de eurobonds 
(announcement day) 

Dia da Oferta (offering day) 
Assinatura dos termos e condições finais 

da emissão 

Data de Fechamento (closing day) 
Os sindicato paga pelos bonds e o emissor 

recebe os fundos. 

7-10 dias:  
período de subscrição  

(ou gray market period) 

2 semanas:  
estabilização do sindicato 
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econômica. Para as emissões de empresas, são incluídas demonstrações financeiras detalhadas 

e auditadas por auditores independentes. No caso de governos, são incluídos dados sobre o 

produto interno bruto (PIB) e Banco Central. O prospecto também inclui alguns termos 

preliminares da oferta de bonds. 

 

O gestor líder (coordenador) começa a organizar o grupo gestor (sindicato) para assessorar no 

processo de colocação dos títulos, para isso, o gestor líder elabora uma lista dos potenciais 

membros do sindicato que serão convidados a participar da emissão como subscritores 

(underwriters) ou distribuidores (sellers). No dia do anúncio da emissão, é divulgado um 

relatório (press release) informando sobre a nova emissão e feito convite formal para os 

bancos que irão compor o sindicato. Os potenciais participantes têm de uma semana a dez 

dias para responder se participarão do sindicato de emissão, período denominado período de 

oferta ou período de subscrição. Os bancos que se pre-dispuserem a participar do sindicato 

recebem uma cópia da oferta de títulos (offering circular) e cópia de alguns documentos 

principais que deverão ser assinados formalizando a participação da instituição no sindicato 

de emissão. Caso não seja conhecido no mercado internacional, o emissor deve iniciar um 

ciclo de apresentações, conhecido como road show, nos maiores centros financeiros mundiais 

para gerar maior conhecimento dos investidores sobre a empresa emissora. 

 

Simultaneamente, o gestor líder controla o syndicate book (livro do sindicato) em que é 

registrada a demanda total de títulos da emissão em questão. Como o interesse nos bonds é 

manifestado, o gestor líder da emissão começa a recolher e garantir os recursos financeiros 

dos participantes do sindicato e selando os acordos pertinentes. Caso um distribuidor (seller) 

não consiga revender todo o volume de títulos que havia requisitado (demandado) ele retorna 

os títulos aos líderes que serão forçados a adquirir (subscrever) a um preço mínimo. 

 

Ao final do período de subscrição, os termos finais de preço dos títulos são decididos 

mediante acerto entre os líderes da emissão e o emissor. Os subscritores (underwriters) 

geralmente têm um dia para aceitar ou rejeitar o termos selados entre o líder e o emissor, visto 

possuem o direito de aprovação ou rejeição dos termos acordados. Isso feito, os bonds são 

formalmente oferecidos (dia da oferta – offering day) e o emissor e os bancos líderes assinam 

o acordo de subscrição (subscription agreement). Nesse momento, o sindicato adquire os 

títulos do emissor pelo preço acordado, porém, o emissor não receberá os recursos até a data 

de fechamento da operação (closing day). A oferta final é impressa e os líderes da operação 
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requerem junto aos subscritores e distribuidores a quantia demandada no syndicate book. Os 

distribuidores (sellers) têm um prazo para informar os gestores líderes da operação sobre o 

montante demandado vendido ou não. Enquanto isso, o gestor líder monitora as operações do 

sindicato, alocando ou desalocando recursos para um componente ou outro (período de 

estabilização). Durante todo esse processo, os títulos são negociados no mercado de balcão, 

porém, nenhum recurso financeiro ainda é recebido pelo emissor. 

 

Ao final do período de estabilização do sindicato (dia do fechamento), seus membros pagam 

pelos bonds que compraram por meio de um depósito em uma conta bancária aberta pelo 

gestor líder. Os investidores finais, nesse momento, recebem, nominalmente, os bonds que 

haviam comprado. O emissor recebe seu recurso de acordo com os termos de subscrição e o 

sindicato é desfeito (encerrado). Em geral, a notícia do fechamento é publicada em um jornal 

financeiro ou revista. Os investidores que desejarem ter em mãos os títulos físicos - bond em 

papel (bearer bond) – poderão retirar-los no escritório do agente de pagamento, após 90 dias. 

 

 

3.4.2   O Gray Market 

Durante o período de subscrição – que vai do anúncio da emissão até a oferta dos títulos – 

enquanto os potenciais distribuidores e subscritores indicam e expressam seus interesses em 

determinado volume de títulos, há incerteza em relação às taxas, preços e condições finais da 

emissão de eurobonds, que só serão conhecidas no momento da oferta oficial dos títulos. 

Como os membros do sindicato sabem que receberão um desconto no valor de face do título, 

digamos cerca de 2,0%, se puderem revender esse título imediatamente por uma taxa de 

desconto menor, 1,5%, por exemplo, estarão ganhando 0,5% sobre o total que eles 

renegociarão sem incorrer em nenhum risco com taxas de juros. No entanto, como não se 

conhecem as cláusulas da emissão e os termos ainda não estão assinados, muitas instituições 

começam a negociar contratos de compra e venda, supondo preços futuros, ou seja, mesmo 

sem existir o título, já são negociados contratos futuros não oficiais, daí o nome gray market 

(mercado cinza), onde existem negociações que não são ilegais (como no mercado negro) 

porém, também não são legais (ou oficiais).  

 

Conforme a enciclopédia Wikipedia (2006), o gray maket, no mercado de títulos, “refere-se 

ao ato de comprar e vender títulos que serão emitidos no futuro e ainda não entraram em 
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circulação. Isso ocorre tipicamente alguns dias antes da emissão de bonds ou bills de um 

governo e as negociações são objeto da efetividade da emissão desses títulos. Muitas vezes, 

esse mercado serve como projeção dos preços esperados pelo mercado para a emissão 

futura”. 15 

 

O gray marker é importante para a formação adequada do preço e das taxas de retorno que o 

título oferece, pois é a validação do mercado em relação à demanda e expectativa da emissão: 

o mercado já precifica o bond a ser emitido no futuro facilitando a discussão dos termos do 

contrato de emissão. Segundo Grabbe (1991, p.323) “a determinação de uma nova emissão de 

eurobonds, de acordo com as práticas tradicionais de emissão, é fortemente influenciada pelos 

preços do gray market.”16. O preço definido pelo gray market já está ajustado ao equilíbrio de 

mercado entre a oferta e demanda dos títulos pelos investidores. 

 

Até 1978, o gray market era algo limitado e com elevado grau de assimetria de informação, 

porém, investidores institucionais começaram a colocar em uma tela da Reuters (agência de 

informações ao mercado financeiro) os preços dos títulos no gray market, porém essa 

informação foi limitada aos agentes integrantes da Association of International Bond Dealers 

(AIBD) registrados como market makers. Porém em 1982, uma corretora de bonds passou a 

divulgar a informação para o público em geral. Atualmente, algumas emissões têm seus 

títulos negociados no gray market, antes mesmo de ser feito o anúncio oficial da emissão 

(CLARKE, 1991, p.324). 

 

 

                                                 
15 Wikipedia: disponível em <www.wikipedia.org > acesso em 12/06/2006. “It refers to the buying and selling of 
securities to be issued in the future and, therefore not yet circulating. This typically occurs some days before an 
auction of government bonds or bills and that trading is subject to the effective issue of those securities. 
Sometimes this is taken as a forecast of the prices that markets expect for future issues.” 
 
16 Tradução livre: Grabbe (1991) “The pricing of new eurobonds issued according to the traditional timetable is, 
in fact, heavily influenced by gray market prices.”  
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3.5   O Mercado Secundário 

 

A negociação secundária de eurobonds ocorre em sua grande maioria em mercados de balcão 

(over-the-counter market) entre investidores qualificados17 (qualified institutional investors). 

É realizada entre bancos, por telefone e computador, não havendo pregão ou bolsa 

organizada.  

 

Para facilitar a compra e venda de títulos por investidores espalhados pelo mundo foram 

criados dois sistemas (câmaras) de compensação de títulos. A primeira câmara de 

compensação de bonds no mercado internacional foi a Euroclear, instalada em Bruxelas e 

fundada no ano de 1968 pala Morgan Guaranty Trust Company de Nova York. A segunda 

câmara foi a Cedel, situada em Luxemburgo e criada no ano de 1970.  

 

Essas instituições oferecem serviços de custódia e liquidação de bonds e outros títulos 

negociáveis no mercado internacional, além de disponibilizar e gerir sistemas e ambientes 

eficazes para controle de fluxos de capitais. Segundo Madura (2000), a Euroclear é um 

avanço tecnológico como meio de informações dos investidores (traders) sobre novas 

emissões no mercado internacional, além de proporcionar um mercado secundário mais ativo. 

Os intermediários das negociações secundárias de bonds agem como operadores 

(investidores) ou como corretores (brokers) em diversos países, vinculados a grandes grupos 

financeiros e representados, por exemplo, pelo Bank of America International e Smith Barney 

do Citicorp International. 

 

Segundo a International Capital Market Association (ICMA, 2006), não existe um local 

específico para as transações do mercado de capitais internacional. Mesmo com o substancial 

desenvolvimento dos sistemas de negociação eletrônicos nos últimos anos a maioria das 

transações continuam sendo executadas no mercado de balcão (OTC) ou por telefone entre os 

                                                 
17 Segundo a Instrução CVM n.º 409 em seu artigo 109, o conceito de Investidor Qualificado abrange 
instituições financeiras; companhias seguradoras e sociedades de capitalização; entidades abertas e fechadas de 
previdência complementar; pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior 
a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e que atestem por escrito sua condição de investidor qualificado; fundos de 
investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados; e administradores de carteira e consultores 
de valores mobiliários autorizados pela CVM. 
A definição da CVM segue a mesma linha do conceito intermnacional que, comforme o site Answers.com: 
Primarily referring to institutions that manage at least $100 million in securities including banks, savings and 
loans institutions, insurance companies, investment companies, employee benefit plans, or an entity owned 
entirely by qualified investors. Also included are registered broker-dealers owning and investing, on a 
discretionary basis, $10 million in securities of non-affiliates. 
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participantes do mercado em diferentes pontos do mundo. O mercado é também caracterizado 

por grande variedade de emissores, moedas de emissões, qualidade de crédito e especificações 

técnicas dos próprios títulos.  

 

No entanto, as bolsas de valores são elementos importantes para o mercado secundário, pois 

propiciam, e buscam o aprimoramento e a liquidez do mercado de títulos. Segundo dados da 

bolsa de valores de Luxemburgo (a maior no volume de negociações de eurobonds), mais de 

80% do volume total negociado na bolsa durante o primeiro trimestre de 2006 foi 

representado por títulos de renda fixa de longo prazo (bonds), conforme observado no Gráfico 

2. 

 

Um nova forma de negociação dos títulos emitidos no exterior vem sendo bastante utilizada 

nos últimos anos e trata de uma negociação multilocal (em diversas localidades ao redor do 

mundo), ou seja, títulos que são emitidos e listados para negociação secundária em diversas 

bolsas de valores simultaneamente e sob a regulamentação de diversos países, tratam-se dos 

títulos globais ou global bonds. Como visto anteriormente, a primeira emissão de global 

bonds foi em 1989 pelo Banco Mundial. A emissão foi de títulos de 10 anos e totalizou 

US$1,5 bilhão. 

 

Segundo Roberts (2000), as emissões de Global Bonds são atraentes para quem emite e para 

quem investe, pois: 

 

• existe grande número de potenciais compradores permite levantar grandes montantes de 

capital a taxas bastante razoáveis; 

• as grandes emissões, distribuídas de forma diversificada, têm alta liquidez no mercado 

secundário internacional; 

• a difusão do reconhecimento do tomador aumenta sua facilidade de levantar fundos no 

futuro e 

• há um valor mútuo na criação de um parâmetro de avaliação global. 
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4   ESTUDOS EMPÍRICOS SOBRE BONDS NO MERCADO INTERNACIONAL 

 

4.1   Estudos Empíricos no Exterior 

 

Durbin e NG (2005) utilizaram o spread dos títulos negociados no mercado secundário de  

bonds de países emergentes para estudar a percepção dos investidores sobre o risco de um 

país. Os autores analisaram  quando os investidores utilizam o rating soberano como teto 

(sovereing ceiling), o que significa que nenhuma empresa possui maior capacidade de 

crédito que o governo de seu país.  Para atender a essa análise, Durbin e NG compararam os 

spreads de bonds emitidos por empresas e pelo governo de seus países. Os autores 

encontraram vários casos em que a emissão de uma empresa possui classificação de rating 

melhor que as emissões do governo de seu país de origem, o que indica que os investidores 

não utilizam sempre o conceito de sovereing ceiling (rating soberano como teto). Os bonds 

em que isso ocorre tendem a ser emitidos por empresas que possuem substanciais receitas 

derivadas de exportações e/ou relação mais estreita com empresas estrangeiras do que com 

as empresas e o governo local. 

 

Segundo Durbin e NG (2005), em abril de 1997, a agência de rating Standard & Poor’s fez 

o primeiro anúncio controverso em relação ao rating soberano; foi uma atualização da 

classificação de risco de 14 empresas argentinas, incluindo três bancos, que obtiveram 

classificação de crédito maior que os títulos do governo argentino, quebrando uma 

tradicional regra dos títulos soberanos como teto das classificações (sovereing ceiling). 

Após o primeiro impacto, o mercado assumiu como possível e adequada tal classificação. 

Na análise, os autores utilizaram regressão linear, que, em sua forma básica, teve como 

variável dependente a variação do prêmio pelo risco (spread) de uma empresa em um 

período e como variável explicativa (independente) a variação do prêmio pelo risco (spread) 

do governo do respectivo país e uma medida de erro que abrange os itens não inclusos na 

regressão. 

 

Barr e Priestley (2004) analisaram os retornos esperados, os riscos e a integração entre os 

mercados de bonds, desenvolvendo um modelo para quantificar o risco e o retorno de títulos 

de governos, considerando a parcial integração entre o mercado de bonds local e o mercado 

internacional. Foram utilizados na amostra dados de títulos dos governos dos países com 

maior mercado de capitais no mundo, foram eles: Estados Unidos, Reino Unido, Japão, 



 80 

Alemanha e Canadá. Foram utilizados dados do J.P. Morgan Government Bond Return 

Indices, baseados em portfólios balanceados com títulos de alta liquidez e, para medida do 

mercado global, utilizou-se o Salomon Brothers World Weighted Index. O período analisado 

foi de janeiro de 1986 a junho de 1993. Os autores encontraram evidências de que os 

mercados locais de bonds são apenas parcialmente integrados ao mercado internacional. 

Cerca de um quarto dos retornos adicionais dos títulos são relacionados ao mercado local e 

o restante, ao mercado internacional 

 

Sarkar (2003) analisa a questão dos convertible bonds (bonds conversíveis),  sob a ótica 

teórica e empírica, utilizando uma amostra de conversões de títulos entre o período de 

janeiro de 1993 a dezembro de 1997. Muitos convertible bonds são chamados (realizados) 

muito cedo ou muito tarde em relação ao momento ideal preconizado pela teoria (regra) de 

decisão de mercados perfeitos. O autor reexamina a teoria de decisões de conversão de 

bonds sob a taxação das empresas e a possibilidade de falência antes do vencimento do 

título. Segundo o autor, o título de dívida conversível é o instrumento híbrido mais popular, 

representado por cerca de 10% de todos os títulos de dívida corporativos no mercado 

americano, de 1966 a 1993. 

 

O modelo desenvolvido por Sarkar (2003) prevê que as chamadas antecipadas estão 

associadas a altas taxas de cupom, baixo prêmio pela chamada, receita com dividendos, 

volatilidade, impostos e taxa de juros; já as chamadas tardias (atrasadas) estariam associadas 

a alto prêmio, receita com dividendos, impostos e taxa de juros, baixo cupom e baixa 

volatilidade. Essas implicações foram suportadas pelos testes empíricos baseados nos cinco 

anos analisados. 

 

Block e Vaaler (2004) analisaram o efeito do risco político sobre o spread dos títulos de 

países emergentes, apontando que a teoria dos ciclos políticos é relevante para os 

investidores que emprestam recursos para países em desenvolvimento. Os autores 

evidenciaram que as agências de classificação de rating depreciam a classificação de crédito 

mais comumente em anos de eleições, e a depreciação, em geral, ocorre aproximadamente 

em um nível de crédito e, ainda, o spread dos bonds são maiores nos 60 dias que antecedem 

as eleições comparados com os 60 dias após as eleições. As agências de crédito e os 

investidores , portanto, encaram de forma negativa as eleições, aumentando o retorno 

exigido dos países em desenvolvimento.  
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Block e Vaaler (2004) utilizaram para análise dados macroeconômicos dos países em 

desenvolvimento entre o período de 1987 a 1999, bem como, o retorno exigido dos títulos 

dos países no mesmo período, utilizando a relação de eleições presidenciais ocorridas no 

período em análise. Foi utilizada regressão linear que teve como variável dependente a 

classificação de crédito de um país em 31 de dezembro de cada ano e, como variáveis 

explicativas (independentes), foram utilizadas a classificação de crédito antes da eleição, o 

fato de ter havido, ou não, eleições presidenciais e mais sete variáveis macroeconômicas: 

renda per capta, crescimento econômico (PIB), inflação, balanço fiscal, balança de 

pagamentos, dívida externa e indicador recente de default.  

 

Amira (2004) estudou as variáveis que afetam o retorno exigido (spread) nos títulos emitidos 

governamentais no mercado de eurobonds. Segundo o autor, o conhecimento dessas variáveis 

é imprescindível para que os emissores estruturem a emissão a fim de reduzir seus custos. Os 

dados analisados eram de emissões de 38 Governos no mercado primário entre janeiro de 

1991 e outubro de 2000. A pesquisa analisou aspectos macroeconômicos dos países e das 

características dos títulos. Foi encontrada explicação significativa dos retornos com as 

variáveis macroeconômicas analisadas, aliadas à classificação de rating. As variáveis 

macroeconômicas utilizadas incluíam inflação, balança fiscal, saldo da balança comercial e 

PIB per capita. Além disso, fatores específicos à forma de emissão também explicaram o 

spread exigidos dos títulos, sendo, data de vencimento, tamanho da emissão, taxa bruta, 

classificação de rating e números de coordenadores, as principais variáveis específicas da 

emissão determinantes do spread dos retornos. 

 

4.2   Estudos Empíricos no Brasil 

 

Valle (2001), analisou o custo de captação das 100 maiores empresas de Papel e Celulose nos 

mercados americano de bonds (bonds estrangeiros) e no mercado de eurobonds entre os anos 

de 1991 a 1998. A análise utilizou como amostra 42 empresas de 10 países que realizaram 

178 emissões num volume total aproximado de US$ 30,0 bilhões. Para explicar o prêmio de 

captação destas emissões, foram estimadas regressões, cujas variáveis independentes 

incluíram elementos das próprias empresas emissoras (informações contábil financeiras – 

como tamanho, rentabilidade e cobertura – e ratings) e elementos do seu país (rating do 

soberano). As equações estimadas apresentaram forte poder de explicação (R2 acima de 64%), 
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assim como os coeficientes das variáveis incluídas confirmaram os sinais esperados e foram 

estatisticamente significativos. 

 

O autor verificou que, assim como em outras pesquisas internacionais, as informações 

contábeis e ratings mostraram ter poder de explicação do custo de captação das empresas 

analisadas. Segundo o autor, “as brasileiras pagaram um prêmio adicional por não serem 

empresas “top” segundo uma série de indicadores analisados e incluídos no modelo [...], como 

tamanho, rentabilidade e cobertura”. Valle (2001) constatou também que, assim como ocorre 

no mercado americano, fatores específicos à empresa, como tamanho e relação valor de 

mercado/valor de livro, influenciaram os retornos dos bonds com baixo rating, pois, as 

empresas brasileiras, devido aos baixos ratings tiveram seus prêmios influenciados por tais 

fatores. Ou seja, quanto maior o risco de crédito percebido pelos investidores através do 

rating das empresas, maior a influência de variáveis específicas na determinação do prêmio 

de captação. 

 

Segundo Valle (2001), sua pesquisa confirmou pesquisas anteriores em que os rótulos 

“América Latina” e “Brasil” colocaram o custo de captação num patamar mais alto. O autor 

comenta que a relação entre o risco-país e o custo de captação apresentaram forte correlação 

entre os ratings e os spreads de crédito para tomadores soberanos. O rating de um país 

também explica parte importante dos prêmios pagos pelas suas empresas. Esta constatação e a 

alta divergência entre as agências na determinação de sovereign ratings abaixo da investment 

grade suscitam uma preocupação adicional: o rating de um soberano, estabelece, na grande 

maioria das vezes, o “teto” de rating da empresa, influenciando seu prêmio de captação por 

duas vias: pelo risco país (rating do soberano) e pelo risco da empresa (rating, muitas vezes, 

herdado do soberano). 
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5   DEFINIÇÃO DA TAXA DE JUROS – O CUSTO DE CAPITAL 

 

 

5.1   Juros de Cupom x Juros de Mercado 

 

Os bonds são títulos de dívida que pagam juros aos seus detentores, que podem ser pré ou 

pós-fixados. Os títulos pós-fixados geralmente acompanham uma taxa de referência 

internacional, como a Libor, por exemplo. Assim, o retorno dos investidores e o custo de 

capital das empresas acompanham as taxas praticadas no mercado. Porém, no mercado 

internacional de bonds existe predomínio de títulos pré-fixados, ou seja, pagam cupom fixo 

durante sua maturidade ou são emitidos com deságio sobre seu valor de face.  

 

Podem ocorrer grandes variações na taxas de juros e nos riscos suportados por investidores. 

No caso dos títulos com remuneração pré-fixada, a remuneração definida em certo momento 

pode ser muito superior ou muito inferior àquelas praticadas no mercado. Assim, o investidor 

(caso as taxas de mercado subam) ou o emissor (caso a taxa caia) teriam perdas econômicas, 

no entanto, os títulos continuam sendo negociados no mercado secundário, com ágio ou 

deságio sobre o valor de face. Esse ágio ou deságio aumentaria ou diminuiria o preço de 

venda do título, logo, o preço de mercado. 

 

O mesmo ocorre caso o as taxas de mercado subam e o investidor passe a receber um fluxo de 

caixa menor do que o mercado. Nesse caso, o título só conseguiria ser vendido por um valor 

menor que o valor de face, ou seja, um deságio sobre o principal. Essa dinâmica de variações 

dos preços e das taxas de juros ocorre diariamente e afeta emissores e principalmente 

investidores. Emissores são afetados pois o mercado é que determina o custo de capital de 

uma empresa baseado em condições macroeconômicas (riscos sistêmicos) e em aspectos 

específicos às empresas (risco específicos) de caráter operacional e financeiro. Já para os 

investidores, não se trata de custo de capital, mas sim de taxa de retorno sobre seus 

investimentos. 
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5.2   Dívida a Valores Contábeis x Dívida a Valores de Mercado 

 

5.2.1   Noções de Precificação de Bonds 

Em geral, a contabilidade de bonds, tanto para emissores quanto para investidores, apresenta 

as mesmas características das debêntures no mercado nacional. A principal diferença está na 

determinação do efeito da variação cambial e do valor do título. 

 

O valor de qualquer ativo financeiro é simplesmente o valor presente dos fluxos de caixa que 

o ativo deve produzir. 

 

Os fluxos de caixa de um título de dívida dependem de suas características contratuais tal 

como descrito. Para um bond padrão que oferece um cupom, os fluxos de caixa consistem em 

pagamentos de juros durante os anos de vida do título mais um retorno da quantia do principal 

tomada emprestada. 

 

Dessa forma, o fluxo de caixa de um título consiste em uma anuidade (ou semestralidade) 

mais o valor de face pago no final de sua vida, assim, o fluxo de caixa que resultaria em seu 

valor, seria dado por:  
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onde AV  é o valor atual de um determinado título (“A”) e J o fluxo de caixa intermediário 

(juros incorridos, capitalizados ou pagos) proporcionado pelo título e VN o valor nominal do 

título que será recebido ao término da data de maturação (vencimento). 

 

dK  representa a taxa de desconto do título que pode ser entendida como o custo de 

oportunidade do capital e depende basicamente do risco dos fluxos de caixa e do nível geral 

das taxas de juros. 

 

Sempre que a taxa de cupom do título for igual à taxa de mercado (ou taxa de desconto), o 

valor presente do título será igual ao seu valor de face. No entanto, quando a taxa de juros de 

mercado for diferente da taxa de cupom o valor do título será alterado, gerando aumento ou 

diminuição do valor de mercado que representa o valor negociado entre os investidores, 

surgindo, assim, uma das propriedades das aplicações em bonds:  

 

 

 
 
 
 
 
 

Para proteção dessas variações na taxa de juros do mercado e, conseqüentemente, no valor do 

título, gerando ônus maior ao emissor ou ganho menor ao investidor, foram criadas as 

cláusulas nos contratos de bonds conforme visto anteriormente (call option e put option). 

 
 
5.2.1.1   Rentabilidade até o vencimento (Yield to Maturity – YTM)  

Suponha-se que um investidor adquire no mercado secundário um título, restando 14 anos até 

seu vencimento com cupom de 15% e valor nominal de $1.000 pelo preço de $1.577,09. 

Nesse caso, a taxa de retorno que o investidor teria, se mantivesse o título até seu vencimento, 

é conhecida como retorno até o vencimento (YTM). Para determinação da YTM recorre-se à 

equação básica de precificação de bonds, porém, a incógnita é a taxa de retorno, pois já é 

conhecido o valor presente (PV) e deseja-se encontrar a taxa de desconto (ou taxa de retorno): 
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O valor de um título varia inversamente às variações na taxa de juros: 
 

Quando a taxa de mercado cai, o valor do título sobe;  
quando a taxa sobe, o valor do título cai.  
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Utilizando uma calculadora financeira tem-se:  

 
As entradas na HP12C são: N=14; PV=(1.577,09); PMT=150; FV=1.000 e solicitando como 

saída i teríamos que a rentabilidade até o vencimento seria de 8% a.a, (lembrando que o valor 

presente possui sinal invertido do restante do fluxo de caixa, pois representa o desembolso). A 

taxa de 8% a.a. representa a taxa de mercado que foi considerada no momento da negociação 

do título (compra pelo investidor) e será o rendimento efetivo, caso o investidor mantenha o 

título até seu vencimento. 

 

 

5.2.1.2   Rentabilidade até o resgate antecipado (Yield to Call – YTC) 

Considerando o mesmo exemplo anterior em que um investidor adquiriu no mercado 

secundário um título restando 14 anos até seu vencimento com cupom de 15% e valor 

nominal de $1.000 pelo preço de $1.577,09.  

 

Suponha-se que esse título possua uma cláusula de chamada antecipada (call provision) que 

poderá ser exercida após 9 anos do momento da compra. O valor de resgate do título nessa 

data inclui um prêmio por resgate antecipado de $150, ou seja, seria resgatado após 9 anos 

pelo valor de $1.150. Nesse caso, a taxa de retorno para o investidor considerando a chamada 

antecipada e determinada considerando-se a data de chamada (9 anos), assim: 
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Para chegar à solução utilizando a calculadora financeira tem-se: N=9; PV=(1.577,09); 

PMT=150; FV=1.150 e solicitando como saída i teríamos que a rentabilidade até a chamada 

antecipada seria de 6,376%.  

14 -1.577,09 150 1.000 

8 

N i PV PMT FV 

? 
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Os título possuem cláusula call (callable bonds) possuem significativa importância e sentido 

econômico para o emissor, pois garante chamada antecipada do título, caso a taxa de juros de 

mercado caia, evitando ônus adiciona is com pagamento juros acima do praticado pelo 

mercado.  

 

No entanto, o investidor deve considerar a probabilidade da chamada antecipada na data 

prevista para avaliação do título, pois não tem controle sobre a continuidade até a data de 

vencimento final. Existem modelos desenvolvidos para precificação mais apurada de títulos 

com cláusulas específicas (call, put ou convertible), que fogem ao escopo desta dissertação. 

 

 

5.2.1.3   Taxa de retorno corrente  

É o pagamento de juros anual (cupom) dividido pelo preço atual do título de dívida. Supondo 

que a emissão de uma empresa X tenha taxa de juros de cupom de 10% sob o valor de face de 

$1.000 e o título esteja sendo negociado a $985. A taxa de retorno corrente seria encontrada 

dividindo-se $100 (cupom) por $985 (VP) - [100/985 ] - encontrando-se a taxa de retorno 

corrente de 10,15%. 

 

 

5.2.1.4   Títulos com capitalização ou cupom semestral  

Os exemplos ilustram a capitalização de juros de forma anual, porém, existem diversos títulos 

com cláusulas de correção ou pagamento semestral, ou ainda mensal ou trimestral. Para 

avaliar títulos com pagamento (ou capitalização) semestral, devem ser feitas algumas 

alterações na fórmula básica (1): 

 

• Dividir o pagamento de juros anuais por dois (determinando o pagamento semestral) 

• Multiplicar os anos até o vencimento por dois (determinando o número de semestres) 
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• Dividir a taxa de desconto ( dK ) anual por dois (determinando a taxa semestral) 

 

Assim: 
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A diferença no período de pagamento (ou capitalização) dos juros irá afetar a taxa de retorno 

efetiva do título. Por exemplo, uma emissão em que o valor de face (valor ao par) do título é 

de $1.000 com vencimento em 14 anos e a taxa de cupom é de 15% a.a., porém, com 

pagamentos de juros semestrais. Com isso, o pagamento semestral seria de $75 

(($1.000x0,15)/2). Supondo que a taxa de mercado praticada seja de 10% a.a. ( dK =10%), 

logo, semestralmente tem-se a taxa de 5% (10%/2). 

 

O valor do título seria dado por: 
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ou, simplesmente: 

 
Nota-se que, quanto o valor do título é calculado com base em pagamentos anuais chega-se ao 

valor de $1.368,33 e quando é utilizada a base semestral de cálculo chega-se ao valor de 

$1.372,45, esse valor mais alto no cálculo semestral ocorre devido à maior rapidez dos 

pagamentos derivada da capitalização semestral.  
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O mesmo aumento derivado da capitalização semestral ocorre também na taxa anual efetiva 

de juros. Considerando que i é a taxa de juros anual nominal e j é a taxa de juros anual efetiva 

e m é o número de capitalizações por ano (nesse caso 2 – semestral), nota-se que: 

 

j
m
i m

+=





 + 11    à   j+=






 + 1

2
10,0

1
2

   à   %25,101025,0 =⇒= ouj  

 

Ou seja, a taxa anual efetiva para uma capitalização semestral é de 10,25% contra uma taxa de 

10% para pagamentos anuais (considerando o reinvestimento à taxa de mercado).  

 

 

5.2.1.5   Bonds Perpétuos 

São títulos que não possuem datas de vencimento definidas. Em 2005 diversas emissões 

brasileiras foram feitas com essa característica. Tais emissões, em geral, possuem cláusulas de 

resgate antecipado em datas pré-definidas ficando a cargo do emissor exercê- las ou não, 

conforme as condições da empresa e do mercado na data.   

 

Para avaliação desses títulos vale o mesmo procedimento que os anteriores, porém, como os 

fluxos de caixa são representados por perpetuidades, o valor presente é determinado pela 

relação entre os pagamentos e a taxa de juros de mercado (ou taxa de desconto) 18. Assim: 
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Por exemplo, um título emitido pelo valor de face de $1.000 e pagará juros de 10% ao ano 

perpetuamente, ou seja, pagará $100 todos os anos indefinidamente. Simplificadamente, 

pode-se dizer que o valor de face é desconsiderado no cálculo pois jamais será recebido. 

Assim, o preço do título será: 

 

Supondo uma taxa de mercado (taxa de desconto) de 8%: 
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18 A derivação da equação pode ser encontrada em livros de matemática financeira. 
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Supondo uma taxa de mercado (taxa de desconto) de 12%: 

 

33,833$
12,0

100
)( ===

i
PMT

deperpetuidaPV  

 

 

 

5.2.1.6   Zero Coupon Bonds (ou Bond de Cupom Zero) 

São as formas mais simples de bonds, são emitidos com um valor de face a ser pago em 

algum momento futuro (na data de vencimento). O titular de um zero coupon bond não recebe 

qualquer pagamento até a data de vencimento, apenas o valor de face do título. Para isso, os 

títulos são emitidos com deságio sobre seu valor de face. 

 

Assim, como o valor de face é o único fluxo de caixa a ser pago, o valor presente do título (e 

seu preço) é dado pela fórmula: 
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Supondo que um zero coupon bond tenha sido emitido pelo valor de face de $1.000, a taxa de 

juros de mercado 15% ao ano e prazo de vencimento (maturity) de 5 anos, o valor de emissão 

seria: 
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O valor presente do título é de $497,18 o que representa que será negociado a 49,7% 

(497,18/1.000) de seu valor de face, ou seja, costuma-se dizer que o título é negociado com 

deságio de 50,3% (100-49,7%) sobre seu valor de face. 
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6   ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

 

Conforme Brealey e Myers (2005, p.99), a estrutura de capital é conhecida como a mistura de 

títulos diferentes da empresa. “A empresa pode emitir dezenas de títulos distintos com 

combinações incontáveis, mas ela tenta encontrar uma combinação específica que maximize 

seu valor de mercado no geral”.  

 

Um dos objetivos deste trabalho, estudar a utilização do mercado internacional de títulos de 

dívida (international bond market) no financiamento das empresas brasileiras, como fonte 

alternativa na formação de suas estruturas de capital. Para isso, utiliza-se metodologia baseada 

em técnicas aplicáveis na pesquisa sobre estrutura de capital. 

 

Não se pretende identificar a forma como os gestores tomam decisões sobre o financiamento 

da empresa mas, sim, demonstrar o resultado de decisões passadas em relação à  emissão de 

títulos de dívida no exterior. Assim, verificar empiricamente as teorias de estrutura de capital 

não é objeto desse trabalho, mas servirão apenas de suporte para análise do financiamento das 

empresas. 

 

A pesquisa sobre estrutura de capital tem sido campo de vastos estudos, no Brasil e no meio 

acadêmico internacional. Várias são as teorias que tentam explicar a estrutura de capital das 

empresas, porém nenhuma conclusiva, conforme afirmam Jorgensen e Terra (2003), 

 

a estrutura de capital é talvez uma das áreas de pesquisa mais prolíficas em finanças corporativas. 
Muitas pesquisas foram feiras nos últimos 40 anos que renderam poucas conclusões sobre como os 
gestores escolhem entre a emissão de títulos de dívida e a emissão de ações para financiar suas 
empresas19. 

 

Brito, Corrar e Batistella (2004) apontam que “estrutura de capital é um tema ainda bastante 

controverso na teoria de finanças. Muito embora o assunto venha sendo discutido nos meios 

acadêmicos há cerca de 50 anos, a heterogene idade das evidências empíricas leva a crer que o 

assunto ainda não foi completamente explorado”.  

 

                                                 
19 Tradução livre do autor: “Capital structure is perhaps one of the most prolific areas of research in corporate 
finance. Extensive research over the past 40 years has yielded little conclusive guidance for managers choosing 
between debt and equity in financing their firms.” 
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Outros autores20 confirmam a existência de muitas pesquisas sobre estrutura de capital, 

porém, com poucas respostas convincentes e conclusivas. Essa discussão se iniciou com o 

trabalho clássico de Modigliani e Miller, em 1958, que passou por diversos atualizações e 

aprimoramentos, com ênfase (1) no dilema entre o benefício da alavancagem financeira 

(aumentando o retorno do acionista e tirando proveito do benefício fiscal da dedutibilidade 

das despesas financeiras) e (2) na assimetria de informação entre gestores e investidores em 

que as tomadas de decisões dos gestores “sinalizavam” ao mercado as perspectivas de retorno 

futuras dos gestores (que possuem maiores informações sobre as operações da empresa). Duas 

teorias se destacam por sua coerência e resistência às verificações empíricas: a teoria do 

trade-off estático (static tade-off) e a teoria da hierarquia das fontes de recursos  (teoria de 

pecking order). 

 

Mesmo com a aceitação das principais teorias da estrutura de capital no meio acadêmico e 

científico internacional, não é possível aplicar simplesmente as teorias desenvolvidas em um 

contexto externo ao mercado e às empresas brasileiras, sem considerar aspectos jurídicos e 

contábeis específicos do país. Assaf Neto (2006), Abreu (2004), Brigham, Gapensaki e 

Ehrhardt (2001) corroboram com essa afirmação e apontam as principais diferenças entre a 

estrutura de capital no contexto brasileiro e internacional, como será visto a seguir.. 

 

 

6.1   Teorias da Estrutura de Capital 

 

Segundo Assaf Neto (2006, p.408), “a teoria convencional admite que, mediante uma 

combinação adequada de suas fontes de financiamento, uma empresa possa definir um valor 

mínimo para seu custo de capital”, ou seja, atingindo essa combinação adequada, a empresa 

pode alcançar uma estrutura ótima de capital, na qual minimizaria seu custo de capital 

(WACC) e maximizaria a riqueza de seus acionistas. 

 

No entanto, conforme Brealey e Myers (2005, p.116), a grande discussão sobre a estrutura de 

capital teve seu início com o questionamento feito a essas idéias tradicionalistas (teoria 

convencional) que gerou a famosa proposição I de Modigliani e Miller (MM)21 que relata que 

                                                 
20 Como NAKAMURA (1991); MILLAN (1992); RAJAN e ZINGALES (1995), TITMAN e WESSELS (1998), 
entre outros. 
21 Modigliani e Miller (1958) 
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nenhuma combinação é melhor do que outra – o valor de mercado geral da empresa (o valor 

de todos os seus títulos) é independente da estrutura de capital. MM concordam que os 

empréstimos aumentam a taxa de retorno esperada sobre os investimentos dos acionistas, mas 

aumenta também o risco das ações da empresa. MM mostram que o aumento do risco 

exatamente compensa o aumento no retorno esperado, deixando os acionistas nem melhor, 

nem pior. Porém essa conclusão foi tomada com pressupostos irrealistas como mercado de 

capitais perfeito e eficiente e inexistência de impostos. 

 

Segundo Brigham, Gapensaki e Ehrhardt (2001, p.574), 

 

Apesar dos pressupostos irrealistas, o resultado da irrelevância de MM é extremamente importante. 
Ao indicar as condições sob as quais a estrutura de capital é irrelevante, MM também forneceram-
nos alguns indícios sobre o que é necessário para que a estrutura de capital seja relevante e, 
portanto, afete o valor de uma empresa. 

 

Em 1963, MM publicaram outro trabalho no qual abandonaram o pressuposto da existência de 

empresas sem imposto. Para Modigliani e Miller (1963), considerando a dedução do 

pagamento de juros, se todos os outros pressupostos de mantiverem, esse tratamento 

diferencial da dedutibilide conduz a uma situação que implica em 100% de financiamento 

com dívida (proposição II de MM). Vários anos mais tarde, Merton Miller (desta vez sem 

Modigliani) estendeu a análise para incluir imposto sobre pessoa física. Assim, Miller (1977) 

apontou que a dedutibilidade dos juros favorece o uso de financiamento com dívida, mas o 

tratamento fiscal favorável do rendimento das ações diminui a taxa de retorno requerida sobre 

a ação e, portanto, favorece o uso do financiamento com capital próprio. 

 

Assim, diversos estudos posteriores às proposições de MM procuraram analisar 

empiricamente as relações entre as formas de financiamento e sua relevância para a 

determinação do valor das empresas e conseqüentemente para a riqueza dos acionistas e até os 

dias atuais não existe um consenso entre as relações de estruturas de capital. 

 

Conforme Shyam-Sunder e Myers (1999), as teorias sobre a estrutura de capital vêm sendo 

dominadas pela pesquisa da estrutura ótima de capital, o que geralmente cria um dilema 

(trade-off), por exemplo, entre vantagens fiscais de empréstimos e o custo do risco financeiro 

quando uma empresa toma emprestados muitos recursos. O valor máximo de uma empresa 

seria dado no momento em que opera no endividamento máximo em que o risco suportado é 



 94 

tal que não afeta significativamente o retorno adicional exigido pelos acionistas pelo aumento 

do risco.  

 

Brigham, Gapensaki e Ehrhardt (2001, p.573) demonstram que, em geral, a alavancagem 

financeira aumenta os retornos esperados dos acionistas, mas, ao mesmo tempo, aumenta seu 

risco. Dessa forma, o desafio dos administradores seria encontrar o ponto ideal para que o 

aumento do retorno esperado pela alavancagem seja suficiente para compensar os acionistas 

pelo aumento do risco. O fato de que os juros são dedutíveis torna a dívida menos custosa do 

que as ações ordinárias e/ou preferenciais, pois, a dívida fornece benefícios fiscais. Porém, no 

mundo real, as empresas raramente usam 100% de dívidas pois (1) o risco seria tão alto que 

os investidores não arriscariam a emprestar à empresa novos recursos e (2) existe um 

benefício para o investidor, em termos fiscais, investir em uma empresa por meio de ações. 

 

Há porém, uma contradição empírica perturbadora à teoria da estrutura de capital representada 

pelo trade-off entre benefício fiscal e risco, pois muitas empresas grandes e bem-sucedidas, 

tais como Intel e Microsof, usam muito menos dívida do que a teoria sugere, o que conduziu 

ao desenvolvimento da teoria da sinalização. (BRIGHAM, GAPENSAKI e EHRHARDT, 

2001, p.574) 

 

Segundo a teoria da sinalização (ou de informações assimétricas), os gestores possuem maior 

conhecimento sobre o desempenho econômico, financeiro e operacional futuro de uma 

empresa. Considerando-se que os gestores tomarão decisões que busquem maximizar a 

riqueza dos atuais acionistas, se os gestores verificarem boas perspectivas nos resultados da 

empresa, irão manter esses bons resultados com os atuais acionistas, logo, não seriam 

emitidas novas ações, seriam subavaliadas e distribuiriam os resultados futuros aos novos 

acionistas. Assim, manter-se-iam os lucros na empresa para autofinanciamento das atividades, 

e, se não fossem suficientes para financiar as operações, dar-se- ia preferência à emissão de 

títulos de dívida e, em último caso, à emissão de novas ações. Por outro lado, se as 

perspectivas para a empresa fossem ruins, os gestores dariam preferência a emitir novas ações 

para distribuir os maus resultados entre os novos acionistas, teoria ficou conhecida como 

pecking order (referência à ordem do galinheiro – o que bica mais forte). 

 

Segundo Weston e Brigham (2000, p 659), são quatro os principais fatores que influenciam as 

decisões sobre estrutura de capital: risco empresarial, posição tributária da empresa, 
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flexibilidade financeira e conservadorismo ou agressividade administrativa. Ferreira (2005, 

p.211) corrobora e explica tais fatores da seguinte forma:  

 

O risco empresarial pode ser conhecido como sendo a incerteza inerente a projeções de futuros 
retornos sobre os ativos ou de retornos sobre o patrimônio líquido. A posição tributária indicará até 
que ponto a empresa poderá obter vantagens de fatores como prejuízos fiscais, ajustes à sua base de 
cálculo do IR (adições e exclusões temporárias), de modo a possibilitar redução em seu custo de 
capital. A flexibilidade financeira norteará o uso de endividamento na estrutura de capital da 
empresa e seu risco financeiro. O conservadorismo ou a agressividade administrativa sinalizará 
quando a empresa está apta para aproveitar eventuais custos de oportunidade. 
 
Cabe ressaltar que tanto a utilização de prejuízo fiscal quanto a de financiamento podem ser 
estratégias ótimas para alavancagem em uma estrutura de capital. Deve-se considerar, contudo, o 
fato de que, principalmente no caso dos prejuízos fiscais, podem estar criados ‘hiatos’ do tipo 
resultado econômico, que se tornam nefastos para o retorno de longo prazo exigido pelo acionista. 

 

 

6.1.1   Teoria do trade-off estático 

A teoria da estrutura de capital teve início a partir da consideração de que a estrutura de 

capital que maximiza o valor da empresa é a que os administradores financeiros devem 

escolher, ou seja, os administradores devem agir para maximizar a riqueza dos acionistas da 

empresa.  

 

O aumento do retorno esperado dos acionistas como a alavancagem ocorre por dois motivos: 

(1) quanto menos capital próprio os acionistas investirem na empresa e, caso o retorno dos 

ativos seja maior que o custo do passivo, maior será apropriarão do “spread” que, quando 

relacionado ao capital investido, apresentará rentabilidade alavancada – o que freqüentemente 

ocorre com bancos: para os banqueiros, quanto menor o capital investido maior será a 

representatividade do spread financeiro. (2) com a captação por meio de dívida a empresa 

gera benefício fiscal com a dedução das despesas financeiras no cálculo do imposto. Os juros 

dedutíveis tornam a dívida menos custosa do que as ações.  

 

O lado negativo da alavancagem financeira é que aumentam os riscos da empresa. No caso de 

uma queda brusca nas entradas de caixa das empresas, as dívidas continuam a valendo e 

incindindo juros e devem ser honradas independentemente do saldo de caixa, podendo ocorrer 

protesto da dívida e solicitação de falência da empresa, o que não ocorre com o pagamento de 

dividendos, via de regra. 
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É nesse dilema que se situa a teoria do trade-off estático (static trade-off). Os gestores 

estariam freqüentemente buscando a estrutura de capital que tire proveito das dívidas sem 

comprometer a qualidade de crédito da empresa. No contexto desta dissertação, a emissão de 

eurobonds seria preferível à emissão de ações até o momento em que não seria mais adequado 

captar no exterior. Outro ponto chave é que o financiamento por bonds pode aumentar a 

exposição da empresa à variação cambial: por que as empresas emitiriam bonds se elas podem 

financiar suas atividades no mercado doméstico? Conforme as constatações de Brito, Corrar e 

Batistella (2004) “as empresas no Brasil em média se endividam mais a curto prazo do que a 

longo prazo”. Andrezo e Lima (2002) também verificam que no Brasil existe concentração do 

financiamento no curto prazo, explicada pelo histórico de alta inflação que dominou o país 

por anos e ainda mantêm um efeito psicológico sobre investidores.  

 

Uma justificativa para emissão de eurobonds para compor a estrutura de capital das empresas 

(apesar do risco cambial) é que o alongamento da dívida é melhor recebido no mercado 

internacional e menores taxas de juros que são perceptíveis em estudos empíricos. Caso os 

custos para ‘hedgear’ os empréstimos da variação cambial sejam menores que a diferença de 

taxas de juros, será vantajoso para a empresa emitir eurobonds, mantendo o mesmo risco que 

em uma captação no mercado local.  

 

 
6.1.2   Teoria de pecking order 

Myers e Majluf (1984) inauguram um novo campo de pesquisas, ao revelarem que as decisões 

de financiamento podem ser utilizadas para evitar que, na presença de assimetria de 

informação, empresas rejeitem projetos de investimentos com valor presente líquido positivo. 

Os autores mostram que as ações emitidas para financiar um projeto de investimentos são 

subavaliadas pelo mercado por transmitirem informações negativas sobre a empresa com 

prejuízo aos acionistas antigos pela subavaliação superior ao VPL do projeto, rejeitando-o. 

 

Myers e Majluf (1984) consideram as hipóteses de que os administradores agem no interesse 

dos acionistas antigos e de que estes são passivos, ou seja, não reajustam o seu portfólio em 

resposta a decisões de financiamento e investimento. Da mesma forma, a emissão de ações 

tem impacto negativo sobre a cotação das ações. 
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Copeland e Weston (1988) por meio de estudos empír icos corroboram com a idéia da 

sinalização ao mercado pois uma empresa com boas perspectivas futuras não emitiria ações 

pois estas seriam subavaliadas pelo mercado. Com perspectivas futuras negativas, a emissão 

seria favorável aos acionistas antigos, já que as ações seriam vendidas por um preço 

superestimado. 

 

Para evitar que projetos com VPL positivo sejam rejeitados, Myers e Majluf (1984) 

argumentam que deveriam ser utilizados recursos gerados internamente pela empresa. Na 

ausência de disponibilidades internas, a empresa deveria emitir títulos de dívida, que por 

estarem menos sujeitos à subavaliação do que ações, suavizariam, embora sem eliminar, o 

problema de rejeição de projetos com VPL positivo, dando-se preferênica a títulos de menor 

risco. Myers (1984), propõem a pecking order theory, que reafirma os resultados já 

apresentados com Majluf, ou seja, as empresas procurariam utilizar seus lucros retidos como 

principal fonte de recursos para financiar projetos de investimento. A segunda fonte, em 

ordem de preferência, seria representada por títulos de dívida e, somente em último caso, 

recorrer-se-ia à emissão de novas ações. Para Myers (1984) teoria pecking order pode ser 

rapidamente rejeitada, se exigirmos que explique tudo. Há muitos exemplos de empresas que 

emitem ações, quando poderiam emitir títulos de dívida e vice-versa.  

  

Krasker (1986), considerando projetos de investimento e emissões de ações de diferentes 

magnitudes, confirma os resultados de Myers e Majluf (1984) constatando que, quanto maior 

o  valor emitido de ações, maior a queda do preço das ações pertencentes aos acionistas 

antigos. 

 

Narayanan (1988), por sua vez, chegou às seguintes conclusões: a) é preferível emitir títulos 

de menor risco; b) a emissão de títulos de dívida é preferível às ações; c) é preferível criar 

reservas financeiras (restringindo o pagamento de dividendos) a fim de financiar 

investimentos, utilizando a maior fração possível de recursos gerados internamente pela 

empresa e d) ao serem emitidas novas ações, ocorre queda do preço das ações dos acionistas 

antigos da empresa. 

 

Shyam-Sunder e Myers (1999) observam que a maioria dos trabalhos procuram acomodar as 

duas teorias (trade-off estático e pecking order), no entanto, eles vêm as duas teorias como 

antagônicas afirmando que  1) a teoria do peching order é uma poderosa descrição de 
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primeira ordem do comportamento financeiro das empresas; 2) o modelo simples de ajuste a 

um valor alvo de endividamento, quando testado independentemente, também parece uma 

boa descrição; 3) quando combinados, o modelo pecking order se sai melhor que o modelo 

de ajuste a um objetivo de endividamento; 4) os experimentos realizados mostram que um 

modelo simples de ajuste a um objetivo de endividamento não será rejeitado, mesmo que seja 

falso e o modelo pecking order será facilmente rejeitado quando falso. Entretanto, os autores 

reconhecem várias limitações. Os modelos testados foram muito simplistas e foi testada 

versão do modelo de ajuste a um objetivo de endividamento, baseado na teoria do trade-off 

estático. Segundo Shyam-Sunder e Myers (1999): 

 

The basic pecking order model, which predicts external debt financing driven by the internal 
Financial deficit, has much greater timeseries explanatory power than a static tradeoff model, 
which predicts that each firm adjusts gradually toward an optimal debt ratio. We show that our tests 
have the power to reject the pecking order against alternative tradeoff hypotheses. The statistical 
power of some usual tests of the tradeoff model is virtually nil. 

 

Uma crítica que pode ser feita à teoria de pecking order é que a empresa, ao recorrer de forma 

inesperada a fontes externas de financiamento, revela que seu fluxo de caixa operacional é 

inferior ao esperado. Assim, tais captações transmitiriam informações negativas para o 

mercado com impacto negativo sobre a cotação das ações da empresas emitente.  

 
 
6.1.2.1   Custos de agency 

Nos últimos 15 anos, estudos têm sido realizados procurando justificar a existência de uma 

estrutura de capital ótima, com base no conceito de custos de agency. As pesquisas nessa área 

foram iniciadas por Jensen e Meckling (1976) e indicam que custos de agency do capital de 

terceiros estaria associada à ocorrência de um conflito entre os interesses dos acionistas (no 

papel de agentes) e dos credores (no papel de principais). Os acionistas, ao contrário dos 

credores, teriam preferência por projetos de investimentos de alto risco e alta taxa de retorno. 

Tendo os acionistas, juridicamente, responsabilidade limitada, a escolha de empreendimentos 

de alto risco aumentaria a probabilidade de obterem maiores ganhos residuais, ao mesmo 

tempo em que compartilhariam com os credores o ônus do fracasso.  

 

Procurando proteger sua riqueza os credores impõem cláusulas contratuais impedindo a 

tomada de decisões que coloquem em risco o recebimento dos juros e a amortização da dívida 

contratada. Há custos para redigir e fazer cumprir essas cláusulas. Segundo Jensen e Meckling 
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(1976) esses custos e outros possíveis componentes dos custos de agency são arcados pelos 

próprios acionistas. Os credores, ao reconhecerem a existência de custos de agency, exigiriam 

maiores taxas de juros.  

 

 

6.1.3   Estrutura de capital no Brasil 

As principais teorias sobre estrutura de capital foram elaboradas em economias desenvolvidas 

que possuem um mercado de capitais mais organizado e eficiente, em especial os Estados 

Unidos. No entanto o contexto brasileiro possui algumas diferenças que não permitem a 

simples aplicação das teorias no país. Segundo Assaf Neto (2006, p.422), entre as principais 

características econômicas em que foram desenvolvidas as teorias, citam-se: 

 

• presença de taxas de juros homogêneas e livremente praticadas pelo mercado; 
• presença de um equilíbrio entre agentes econômicos superavitários e deficitários e instituições 

e instrumentos financeiros, de modo que todos os participantes de mercado tenham seus 
desejos de captação e aplicações satisfeitos; 

• ausência de controles artificiais no mercado que impeçam seu funcionamento natural;  
• ausência de um nível de inflação que seja relevante para influir nas decisões financeiras do 

mercado. 
 

Segundo Assaf Neto (2006, p.422), essas características não costumam normalmente ocorrer 

em economias em fase de desenvolvimento. As dificuldades típicas e os problemas estruturais 

de cada economia afetam, de maneira significativa, o funcionamento do mercado, impedindo 

que ocorram algumas (ou todas) as características enunciadas em toda sua plenitude. O autor 

aborda a questão da inflação em mercados em desenvolvimentos. Esse fator tem perdido 

importância no Brasil já que os índices de inflação vêm sendo reduzidos e atualmente não 

possuem a mesma significância que existia no passado. No entanto, além do fator da inflação 

a questão dos prazos dos financiamentos também é importante para Assaf Neto (2006, p.424): 

 

Uma característica importante das finanças corporativas no Brasil é seu menor horizonte de 
planejamento em relação às nações mais desenvolvidas e estáveis, estabelecendo metas de estrutura 
de capital para nossas empresas em prazos mais reduzidos. 
 
Esta conclusão de menor maturidade das decisões financeiras das empresas brasileiras sugere que 
se utilize, também, as dívidas onerosas de curto prazo no estudo da estrutura de capital. Sabe-se 
que a teoria de estrutura de capital, cuja base foi desenvolvida em economia de maior equilíbrio, 
propõe que o endividamento a ser considerado na definição da estrutura de capital seja somente o 
de longo prazo. Pelos comentários efetuados da realidade brasileira, é muitas vezes recomendado 
que se adote também os passivos de curto prazo na determinação da estrutura e custo de capital de 
nossas empresas. 
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A questão do prazo de financiamento possui significância para esta dissertação pois, o 

mercado de eurobonds é justamente uma das alternativas para as empresas brasileiras 

alongarem a duration (prazo médio) de seus passivos. Por esse motivo, a pesquisa empírica 

faz consideração entre o curto e longo prazos no financiamento das empresas no contexto 

brasileiro. 

 

A mudança do perfil de dívidas das empresas pode ser facilitada diretamente na medida em 

que passam a contar com dívidas de longo prazo no mercado internacional de títulos e, de 

forma indireta, a disponibilidade de recursos no mercado externo pressiona os investidores e 

credores nacionais a disponibilizarem prazo maior das dívidas e taxas de juros mais 

competitivas. Com isso, espera-se que empresas brasileiras com acesso ao mercado 

internacional tendam a ter maior alavancagem que as empresas que não possuem acesso a 

esse mercado. 

 

Conforme Assaf Neto (2006, p.426),  

 

as empresas [brasileiras], em sua ampla maioria, adotam baixo nível de endividamento. No Brasil, 
como forma das empresas protegerem-se das elevadas taxas de juros que persistem em nossa 
economia, além da escassez de capital a longo prazo, o quociente de endividamento/patrimônio 
líquido atinge, dentro de uma média dos últimos anos, 0,50. Isso indica que os recursos próprios 
financiam 67% dos ativos, e as dívidas somente os 33% restantes. 

 

Lisboa (1971) também constatou que as empresas no Brasil têm baixo grau de endividamento 

comparado com empresas de outros países. 

 

Outra diferença fundamental na adaptação das teorias de estrutura de capital a Brasil diz 

respeito à remuneração do capital próprio. Assaf Neto (2006, p.160) demonstra a diferença 

existente entre as utilizações de ações preferências no Brasil e em outros países, em especial 

os Estados Unidos, nesses últimos, 

 

[...] o comum é as ações preferenciais terem direito a um dividendo fixo, o qual, após seu 
pagamento, faz com que o acionista preferencial não tenha mais direito sobre os lucros 
remanescentes, mesmo que retidos pela empresas ou incorporados ao capital social. Ora, isso faz 
dessas ações verdadeiros empréstimos efetivamente provocadores do efeito da alavancagem. 
 
Todavia, no Brasil essa situação, apesar de prevista na legislação societária, é praticamente 
inexistente; nossas ações preferenciais são, em geral, com dividendo mínimo e sempre com direito 
à participação nos lucros remanescentes não distribuídos. Além disso, quase sempre recebem 
dividendos nunca inferiores ao das ações ordinárias. 
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Abreu (2004), por sua vez, desenvolveu um estudo focado especificamente na estrutura de 

capital e a política de dividendos considerando a tribulação brasileira. Segundo o autor, é 

importante, ao avaliar a estrutura de capital de uma empresa, levar em conta aspectos 

peculiares ao meio econômico, jurídico e contábil em que a empresa está situada. Nesse 

sentido, a principal diferença entre os padrões brasileiros em relação a outros países é a 

consideração e apuração de juros sobre o capital próprio (JCP) que permite descontar da 

demonstração do resultado do exercício “despesas” com a remuneração do capital próprio, 

sendo deduzida do lucro tributável, logo, da base de cálculo do imposto de renda das 

empresas. 

 

Brigham, Gapensaki e Ehrhardt (2001, p.374) ao ser adaptada ao contexto brasileiro recebeu 

especial atenção no que se refere a remuneração das ações, para eles, no Brasil, a empresa 

pode proporcionar para o acionista retorno na forma de dividendos, valo rização das ações e 

também na forma de juros sobre o capital próprio.  

 

Os juros sobre o capital próprio têm o mesmo tratamento que os juros pagos ao capital de 

terceiros. Por meio das disposições legais (lei nº 9.249/95) os juros pagos ou creditados 

deverão ser registrados em contrapartida de despesas financeiras. No entanto,deliberação nº 

207/96 da CVM, determina que os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a 

título de juros sobre capital próprio, deverão ser contabilizados diretamente à conta de Lucros 

Acumulados, sem afetar o resultado do exercício. Dessa forma, é comum observar 

demonstrações de resultado que apresentam a redução dos JCP como despesa financeira e 

feita “reversão” dessa despesa na última linha da demonstração do resultado. Nas 

demonstrações das mutações do patrimônio líquido evidencia-se da distribuição dos JCP 

como distribuição de lucros. 

 

 

6.2   Estudos sobre a estrutura de capital no exterior 

 

Diversos são os estudos sobre as decisões de financiamento das empresas nesta sessão serão 

descritos alguns que são considerados de maior relevância para esta dissertação e que 

demonstram principalmente a importância da análise das condições de mercado nas decisões 

de investimento. 
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Taggart Jr. (1977) apresentou um modelo integrado para determinação do financiamento das 

empresas, utilizando dados de empresas norte-americanas durante os anos de 1957 a 1972. 

Seu modelo é baseado em regressões feitas com base em variações de contas contábeis e 

indicadores financeiros. O autor divide o financiamento por instrumento de captação ao invés 

de utilizar apenas a relação entre capital de terceiros e capital próprio é utilizado na regressão, 

títulos de dívida de médio e longo prazo, títulos conversíveis e ações. “A maior conclusão é 

que movimentos no valor de mercado  de títulos de dívida de longo prazo e de ações são 

importantes determinantes da emissão de títulos” (TAGGART JR., 1977). 

 

Marsh (1982) elaborou estudo de empresas inglesas que emitiram títulos no período de 1959 a 

1974 totalizando uma amostra de 748 emissões, buscando analisar algumas questões 

relacionadas às decisões de financiamento, procurando identificar: 

 

• se as empresas têm uma meta de grau de endividamento a ser perseguida;  

• se as condições de mercado no passado influenciaram as decisões atuais de emissão 

de títulos  e 

• se a escolha entre emitir ações ou títulos de dívida é influenciada por outros fatores, 

tais como risco operacional, tamanho da empresa e composição de ativos. 

 

As conclusões alcançadas no estudo foram:  

 

1) As empresas são efetivamente influenciadas pelas condições de mercado e 

comportamento anterior dos preços dos títulos na escolha da emissão;  

2) As empresas possuem níveis desejados de endividamento tanto de curto quanto de 

longo prazo, que dependem do tamanho da empresa, do risco de falência e da 

composição dos ativos, conforme conjecturado pela teoria, embora os atributos da 

variável ‘risco de falência’ tenham apresentado menos significância em relação aos 

demais. 

 

Klock e Thies (1992) identificam uma estrutura de financiamento complexa na empresa 

composta não apenas por dívida ou ações, mas por dívida de curto e longo prazos, dívida 

conversível, ações ordinárias e preferenciais, utilizando a relação de cada item com o ativo 

(divida/ativo) como variável dependente. 
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As variáveis independentes escolhidas pelos autores são: lucratividade; imobilizado/ativos; 

estoques/ativos; alavancagem operacional, volatilidade das vendas; crescimento das vendas; 

imposto efetivo (IR / IR+lucro líquido), rating da Mood’s (representando risco de falência). 

Os resultados foram: a lucratividade está negativamente correlacionada com a alavancagem 

conforme previsto pela pecking order. O imobilizado possui correlação positiva com a dívida 

de longo prazo e os estoques, com a dívida de curto prazo, o que parece demonstrar 

compatibilidade entre os prazos de ativos e é coerente com a teoria dos custos de falência. O 

crescimento apresenta correlação positiva com a alavancagem da mesma forma que as taxas 

efetivas de impostos e classificações de risco positivas da Mood’s (expressas pelo rating). No 

caso da volatilidade das vendas, é encontrada uma correlação negativa com a dívida de longo 

prazo, mas uma correlação positiva com a dívida de curto prazo. Os autores observam que há 

menor endividamento total, quando a empresa tem alta variabilidade nas vendas, porém a 

diminuição de dívidas de longo prazo deve ser compensada por uma maior captação no curto 

prazo. Apenas a alavancagem operacional não apresenta resultados significativos no teste. 

 

Rajan e Zingales (1995) identificam quatro determinantes da estrutura de capital: 

“imobilização do ativo” (ativos fixos/ativos totais); “oportunidades de investimento” [(ativo-

pl+valor de mercado das ações)/ativo total]; “tamanho” (log vendas) e “lucratividade” (lucro 

operacional/ativo total) 

 

Jorge e Armada (2001) utilizaram o modelo estatístico de análise de painel para analisar 

empresas portuguesas, no período de 1990 a 1995, considerando como variáveis explicativas: 

tamanho; crescimento; risco do negócio; rentabilidade, composição dos ativos; escudos fiscais 

não-dívida, setor de atividade e estrutura de controle variável dependente: endividamento das 

empresas – de quatro formas: 1) capital de terceiros total / ativo total líquido; 2) capital de 

terceiros de médio e longo prazo / ativo total líquido; 3) capital de terceiros de curto prazo / 

ativo total líquido e 4) capital de terceiros total / capital próprio. 

 

Graham e Harvey (2001), ao invés de utilizar dados contábeis, em cuja decisão de 

financiamento já foi tomada, utilizam entrevistas com executivos financeiros de alta cúpula e 

profissionais da área para saber quais são realmente os motivadores para determinação da 

forma de financiamento de uma empresa. Foram entrevistados 392 executivos financeiros 

principais (CFO) das 500 maiores empresas e 4.440 associados da Financial Executives 

Institute (FEI). 
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Segundo a pesquisa, os gestores financeiros estão preocupados principalmente em manter a 

flexibilidade financeira, o rating de crédito de suas empresas, a diluição do lucro por ações e a 

valorização recente do preço quando emitem ações. Assim, evidências apontam uma 

preferência hierárquica das fontes de financiamento (pecking order) e conflito entre o 

benefício trazido pelo endividamento e o aumento percebido do risco de falência (trade-off 

estático).  

 

Entretanto, os pesquisadores não encontraram evidências de que os gestores financeiros se 

preocupam com informações assimétricas, custos de transação, com a possibilidade de 

substituição de ativos, fluxo de caixa livre e impostos incidentes sobre receitas dos 

investidores. 

 

Hall, Hutchinson e Michaelas (2004) realizaram investigação sobre os determinantes da 

estrutura de capital de pequenas e médias empresas nos países europeus pela diversidade de 

aspectos culturais e sociais. O estudo teve origem em hipóteses de classificação de uma 

cultura nacional utilizando dimensões da distância do poder, sistema legal baseado em leis ou 

em costumes, individualismo-coletivismo, machismo-feminismo e também nas diferenças de 

governança corporativa. A conclusão do estudo é que esses fatores determinam as diferenças 

nas estruturas de capital da empresas de um país para outro, porém, existem outros elementos 

que afetam na escolha da estrutura ideal de capital que não estão abrangidas no modelo 

proposto pelo estudo. 

 

Lemmon (2004) analisando a estrutura de capital a partir da capacidade de endividamento das 

empresas, verificou que a teoria de pecking order possui alto poder explicativo na amostra 

que foi objeto de estudo, a qual foi composta por empresas norte americanas entre o período 

de 1971 a 2000 e que teve como amostra final 67.200 observações de empresas/anos. 

Segundo Lemmon (2004): 

 

[...] we find that the pecking order theory is a good descriptor of the observed financing behavior of 
a broad cross-section of firms. The finding that, on average, highly profitable, low leverage firms 
use internally generated funds to finance their growth and allow their leverage ratios to drop over 
an extended period is inconsistent with the tradeoff theory but consistent with the pecking order 
theory. By closely examining the small, high-growth firms that issue equity we show that equity 
may be their only option. We also present evidence from market reactions to equity issues that are 
consistent with the observed patterns of equity issuance across large, mature and small, highgrowth 
firms. 
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6.3   Estudos sobre estrutura de capital no Brasil 

 

Segundo Lisboa (1971), as empresas no Brasil têm baixo grau de endividamento comparado 

com empresas de outros países. Na metade da década de 80, o grau de endividamento médio 

das empresas era de 80% nas Francesas, 77% nas Japonesas, 75% Alemãs, 60% nas Inglesas, 

56% nas Americanas e 46% nas Brasileiras (59% em 1980 e 47% em 1985). Esta 

característica pode ser explicada pelas altas taxas de inflação e juros nas décadas de 80, bem 

como, falta de poupança nacional para o financiamento das atividades produtivas e 

dificuldade de acesso ao mercado internacional de capitais e crédito depois da ‘moratória’ do 

Governo brasileiro. 

 

Filardo (1979) analisou a influência do tamanho da empresa e setores da economia na forma 

de captação das empresas. Suas conclusões foram que: 

 

• As empresas com maior margem de lucro são aquelas que possuem maior 

capacidade de autofinanciamento e maior independência dos recursos ofertados no 

mercado. 

• As empresas com maior capacidade de financiamento são justamente as que têm 

maior acesso ao mercado de capitais e conseguem viabilizar com menos dificuldade 

seus projetos de investimento. 

 

Questões relacionadas à relação entre o tamanho das empresas e a forma de financiamento 

também são analisadas por outros autores, entre eles Weston (1963), argumentando que 

variáveis como tamanho da empresa poderiam influenciar tanto o nível de alavancagem como 

o custo médio de capital, obscurecendo o verdadeiro relacionamento entre ambos. 

 

Fama, Barros e Silveira (2001) apresentam um estudo a partir de dados norte-americanos e 

latino-americanos, replicando nesses mercados os testes de Modigliani e Miller (1958 e 1963) 

– modelos de M&M – com dados contemporâneos e aplicação do CAPM na determinação do 

custo de capital. Foram analisadas 68 empresas norte-americanas e 33 latino-americanas do 

setor de energia elétrica em 2000. A análise foi feita sem diferenciar o tratamento 

diferenciado dos juros sobre capital próprio e seu respectivo benefício fiscal no Brasil. Os 

resultados da pesquisa empírica, segundos os autores, “não corroboram o modelo de M&M de 

1958”. Comentam Fama, Barros e Silveira (2001): 
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Na presença de um imposto de renda corporativo, a vantagem fiscal associada ao endividamento 
torna-o vantajoso para a empresa, permitindo a redução do custo médio de capital através de um 
aumento da alavancagem financeira, como os próprios M&M demonstraram em 1963. Neste 
contexto os resultados não podem ser qualificados como surpreendentes. Ao contrário, deveriam 
ser precisamente os resultados esperados se o modelo original (MODIGLIANI e MILLER, 1958) 
não contivesse um erro no tratamento da relação entre imposto e estrutura de capital. Este 
resultado, apontando para a relevância da estrutura de capital é similar ao reportado por Weston 
(1963), cujas evidências baseiam-se em dados de empresas dos mesmos setores utilizados no 
presente trabalho. 

 

As conclusões dos autores não levam em conta as diferenças econômicas, contábeis e 

jurídicas entre os países. Em especial, a relação entre os juros sobre o capital próprio e seu 

benefício fiscal no Brasil. 

 

Schimt (2004), baseado em modelos desenvolvidos em estudos empíricos anteriores e na 

disponibilidade de dados, selecionou oito variáveis explicativas da estrutura de capital a serem 

testadas em um modelo de regressão, que inclui empresas brasileiras de capital aberto. As 

variáveis utilizadas foram: rentabilidade, imposto, risco, escudo fiscal não-dívida, tamanho, 

composição dos ativos, crescimento e depreciação. Como variáveis dependentes 

(endividamento) foram utilizadas as seguintes opções: ‘Dívida total/ativo total’; ‘Dívida de 

CP/ativo total’; ‘Dívida de LP/ativo total’; ‘Dívida de total/ (dívida total + valor de mercado 

das ações)’. O modelo de regressão utilizada foi definido como:  

 

Alavancagem (empresa i) = α + β1rentabilidade + β2impostos + β3risco + β4jscp + β5tamanho 
+ β6composição dos ativos + β7crescimento + β8depreciação + e 
 

Brito, Corrar e Batistella (2004) estudaram os fatores determinantes da estrutura de capital das 

maiores empresas brasileiras, no período de 1998 a 2002, por meio de análise de regressão 

linear múltipla. Foram consideradas no estudo as 500 maiores empresas de acordo com o 

critério da Melhores e Maiores da Exame/Fipecafi, segundo os autores:  

 
Os resultados indicaram que as empresas no Brasil em média se endividam mais a curto prazo do 
que a longo prazo. Os fatores risco, tamanho, composição dos ativos e crescimento se mostraram 
determinantes da estrutura de capital das empresas analisadas, enquanto os fatores rentabilidade e 
tipo de capital não se mostraram relevantes para a forma com que as empresas se financiam.  

 

Brito e Lima (2005) mostram que as empresas de controle privado nacional se endividam 

mais que as de controle público ou estrangeiro, e o fazem pelo uso intensivo de dívida de 

curto prazo. A relação positiva entre ativos tangíveis e alavancagem de longo prazo confirma 

a previsão de trade-off.  
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 7   ESTUDO EMPÍRICO-DESCRITIVO 

 

 

7.1   Apresentação 

 

O objetivo dos testes empíricos propostos é dar continuidade à analise de emissões de 

eurobonds, porém, agora com ênfase nos efeitos da utilização de eurobonds na estrutura de 

capital das empresas brasileiras. O teste empírico possui natureza descritiva e, de certa forma, 

explicativa, pois não existe um fator único (como a utilização de eurobonds) que determine as 

condições de uma empresa em termos de estrutura patrimonial e de resultados Todo o 

contexto financeiro de uma empresa é afetado pelo uso de eurobonds. Os testes são baseados 

em estudos anteriores sobre estrutura de capital e seguem as metodologias desenvolvidas 

internacionalmente e divulgadas nos periódicos mais respeitados na área de contabilidade e 

finanças. Em testes da estrutura de capital é normalmente utiliza-se a variável 

“endividamento” para aplicar os modelos de regressão, neste estudo é utilizado como variável 

dependente o endividamento específico de bonds e notes no exterior. 

 

Os testes abrangerão análises descritivas das empresas emissoras de eurobonds (resposta a 

segunda questão de pesquisa) e análises estatísticas da estrutura de capital de empresas que 

possuem eurobonds emitidos (resposta à terceira questão de pesquisa).  

 

O estudo empírico corresponde à segunda parte desta dissertação e possui o objetivo de 

responder à segunda e à terceira questão de pesquisa, a saber: 

 

2) Qual é o perfil típico das empresas que emitem eurobonds? 

 

3) Qual a relação entre a utilização de eurobonds e os principais indicadores contábeis e 

financeiros, tomando por base as teorias de estrutura de capital?  

 

Para responder à questão número dois, utiliza-se análise descritiva dos dados financeiros das 

empresas, baseada em análise de estatística descritiva e comparação de conjunto de empresas. 

A literatura acadêmica ou relatórios de mercado de capitais não indicam um perfil típico de 

empresas que emitem eurobonds, por exemplo, tamanho, faturamento, atividade econômica, 
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etc. As informações sobre essas operações são limitadas, de difícil acesso e muito dispersas. 

Em conformidade com o estudo exploratório, as informações econômico-financeiras das 

empresas serão analisadas no intuito de identificar fatores comuns às empresas que emitem 

eurobonds para financiar de suas atividades produtivas, identificando a existência de um perfil 

dessas empresas. 

 

 Já a questão número três será respondida com base em análise de dados dispostos em painel 

(comparação de empresas em diversos anos), a partir da metodologia de Análise de Dados em 

Painel, que é uma técnica baseada em corte transversal (diversas empresas) e série temporal 

(diversos períodos). A ferramenta é utilizada quando se pretende analisar diversos indivíduos 

ao longo de um período de tempo. 

 

 

7.1.1   Hipóteses de pesquisa 

As hipóteses visam inferir sobre o comportamento e possível resposta a uma questão de 

pesquisa consistindo em uma solução possível, através de uma proposição, ou seja, de uma 

expressão verbal suscetível de ser declarada verdadeira ou falsa. (GIL, 1989, p. 35) 

 

Hipótese é sempre uma conjectura inteligente, em relação a um problema, numa tentativa de 

explicação satisfatória dos fenômenos envolvidos. Como norma, as hipóteses buscam oferecer 

explicações gerais de relação ou de causalidade, pelas quais os fenômenos se comportam de 

determinada maneira. (Marinho, 1980, p.29) 

 

A segunda questão de pesquisa refere-se à possibilidade de existência de um perfil de 

empresas que emitem títulos no exterior, conseqüentemente, a hipótese de pesquisa para esse 

problema é:  

 

• O perfil médio das empresas que emitem eurobonds/notes é caracterizado por 

empresas de grande porte que possuem ações negociadas em bolsa de valores e que 

apresentam condições financeiras melhores que as demais empresas brasileiras.  

 

Em relação à terceira questão de pesquisa, serão utilizados diversos índices contábeis e 

financeiros. Para cada variável pode existir uma hipótese de pesquisa esperada, porém, os 
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eventos esperados podem diferir de acordo com a teoria de estrutura de capital que os embasa. 

Os índices principais a serem utilizados são freqüentemente encontrados em estudos sobre as 

teorias de estrutura de capital, remetem as seguintes variáveis/índices: rentabilidade, tamanho, 

imobilização dos ativos, liquidez, perfil da dívida (curto ou longo prazo), setor de atividade e 

custo geral da dívida. 

 

Para a terceira questão de pesquisa, existirá uma hipótese estatística para cada variável, no 

entanto, como hipótese de pesquisa à terceira questão, teríamos: 

 

• O comportamento da variável dependente (endividamento por bonds) em relação às 

variáveis explicativas seguirá as mesmas relações propostas pelas principais teorias 

de estrutura de capital. 

 

 

7.1.2   Definição das Variáveis para Análise em Painel 

A escolha das variáveis foi baseada em três fatores principais: (1) o suporte dado pela teoria; 

(2) a utilização em pesquisas anteriores e (3) a disponibilidade dos dados para pesquisa. 

 

A escolha das variáveis e índices foi feita com base na literatura nacional e internacional em 

que diversos testes foram desenvolvidos para verificar o poder de explicação das variáveis no 

endividamento da empresa. 

 

De acordo com Jorgensen e Terra (2003), as predições de cada teoria de estrutura de capital 

acerca das principais variáveis explicativas podem ser sumarizadas da seguinte forma: 

 

Tabela 9 – Principais variáveis da estrutura de capital conforme Jorgensen e Terra (2003) 

Efeito previsto na estrutura de capital por cada teoria 

Variável de Interesse 
Trade-off estático 

Assimetria 

Informacional 
Pecking Order 

Imobilização Positivo Positivo Positivo 
Rentabilidade Positivo Positivo Negativo 
Tamanho Positivo Negativo Negativo 
Crescimento Negativo Negativo Positivo 
Taxa de impostos Positivo Indeterminado Indeterminado 
Risco do negócio Negativo Negativo Negativo 
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A) Variável Dependente 

 

Em testes de estrutura de capital, a variável dependente é determinada pelo grau de 

endividamento da empresa, comumente definido em pesquisas de diversas formas, como, o 

índice de endividamento geral, o índice de endividamento de longo prazo, endividamento de 

curto prazo e endividamento por valores de mercado. No entanto, como esta pesquisa está 

direcionada ao endividamento por títulos no exterior, eurobonds e euronotes, o 

endividamento será calculado sobre esses instrumentos de dívida. 

 

Bosworth (1971) utilizou variáveis específicas para cada grupo de passivo, separando nas 

equações de regressão as emissões de títulos de dívida22, emissões de ações, mudanças na 

estrutura da dívida de curto prazo e mudanças nos ativos de liquidez. Da mesma forma, esta 

dissertação irá isolar um único componente de financiamento, os eurobonds. 

  

Assim, serão utilizadas as seguintes variáveis dependentes: 

 

 Endividamento Geral por Bonds - Bonds / Ativo Total (BondAT) 
 

 Composição Geral do Endividamento por Bonds - Bonds / Passivo Total (BondDiv) 
 

 Bonds em relação ao PL - Bonds / PL (BondDivPL) 
 

 Bonds em relação ao Endividamento de Longo Prazo - Bonds / Passivo Longo Prazo 
(BondDivLP) 
 

 Bonds em relação ao Endividamento de Curto Prazo - Bonds / Passivo Longo Prazo 
(BondDivCP) 
 

 

B) Variáveis Explicativas (Independentes) 

 

As variáveis explicativas ou independentes (se é que podem ser consideradas independentes, 

dada a dinâmica e inter-relação de diversos fatores nas demonstrações financeiras) são 

                                                 
22 Em Bosworth (1971), os títulos de dívida referiam-se a títulos emitidos no mercado doméstico dos EUA ou 
externo, indiferentemente. Já na presente dissertação, refere-se apenas a títulos captados no mercado externo, 
conseqüentemente, não abrange debêntures emitidas no mercado interno. 
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identificadas de acordo com a teoria e estudos anteriores e representadas por: rentabilidade, 

lucratividade, endividamento geral, risco, tamanho, imobilização dos ativos, setor de atividade 

e custo geral da dívida. 

 

 Rentabilidade:  
o Do Ativo: Lucro Líquido / Ativo (RENTATIV) 
o Do PL: Lucro Líquido / Patrimônio Líquido (RENTPL) 

 
 Lucratividade das Vendas: Lucro Líquido / Vendas Líquidas (LLVEND) 

 
 Imobilização dos Ativos: Ativo Permanente / Patrimônio Líquido (ATFIXPL) 

 
 Liquidez: Ativo Circulante / Passivo Circulante (LIQUIDEZ) 

 
 Endividamento Geral, de Curto e Longo Prazos:  

o Passivo Total / Ativo Total (DivAT) 
 

 Perfil da Dívida - Curto e Longo Prazos:  
o Passivo de Curto Prazo / Passivo Total (DivCPDivTOT) 
o Passivo de Curto Prazo / Ativo Total (DivCPAT) 
o Passivo de Longo Prazo / Ativo Total (DivLPAT) 

 
 Participação do Capital Próprio: PL / Ativo Total (PLAT) 

 
 Tamanho:  

o Logaritmo do Ativo (LogAT) 
o Logaritmo das Vendas Líquidas (LogVEND) 

 
 Custo geral da dívida: 

o Despesa Financeira / Passivo Total (DespFinDiv) 
o Despesa Financeira / Passivo de Longo Prazo (DespFinDivLP) 
o Despesa Financeira / Passivo de Curto Prazo (DespFinDivCP) 

 

 

7.1.3   O método estatístico de análise de Dados em Painel 

Segundo Wooldridge (2006, p. 10), “um conjunto de dados de painel (ou dados longitudinais) 

consiste em uma série de tempo para cada membro do corte transversal do conjunto de 

dados”. O autor ilustra a definição com o exemplo o histórico de salário, educação e emprego 

para um conjunto de indivíduos ao longo de um período de dez anos, ou que possamos cole tar 

informações, tais como dados de investimentos e financiamentos, sobre o mesmo conjunto de 

empresas ao longo de um período de cinco anos. 
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 Dados em painel referem-se à combinação de dados sobre diferentes unidades econômicas 

(famílias, empresas, regiões, países etc.), coletados em diferentes períodos de tempo (dias, 

semanas, meses, anos etc). Pindyck e Rubinfeld (2004) e Gujarati (2000) indicam as seguintes 

características: 

 

• maior número de observações para se trabalhar, aumentado os graus de liberdade e a 
eficiência dos parâmetros. 

• reduzir problemas de multicolinearidade de variáveis explicativas. 

• dinâmica intertemporal – é um mix entre o cross-section com séries temporais. 

• ao combinar séries temporais com dados de corte transversal, os dados em painel 
proporcionam “dados mais informativos, mais variabilidade e menos colinearidade 
entre as variáveis, mais graus de liberdade e mais eficiência”. 

• ao tornar disponíveis dados referentes a vários milhares de unidades, podemos 
minimizar o viés que decorreria da agregação de pessoas ou empresas em grandes 
conjuntos. 

 

Conforme Baltagi (2001), alguns benefícios da utilização da análise em painel freqüentemente 

citados na literatura são:  

 

§ Controle de heterogeneidade individual – A análise em painel sugere que indivíduos, 
empresas, estados ou países são heterogêneos. Estudos em cross-section ou em 
séries temporais não controlam essa heterogeneidade, o que possibilita obter 
resultados inconsistentes. 

§ Dados em painel dão mais informações sobre os dados, maior variabilidade, menor 
colinearidade entre as variáveis, mais graus de liberdade e mais eficiência. 

§ Dados em painel são melhores instrumentos para o estudo de dinâmicas e 
ajustamentos e identificação e mensuração de efeitos que não são detectáveis em 
estudos cross-section ou de séries temporais. 

 

Porém, algumas limitações citadas por Baltagi (2001) são: 

 

§ Dificuldades para obtenção e acumulação de dados – em diversas pesquisas é difícil 
acompanhar um mesmo indivíduo ao longo do tempo, além de mudanças 
significativas no perfil do individuo no tempo; por exemplo, a fusão ou aquisição e 
incorporação de uma empresa por outra, afeta significativamente a evolução 
temporal. 

§ Pequeno período de tempo – com o aumento do número de observações, os 
pesquisadores tendem a diminuir o período de tempo da análise, o que pode gerar 
distorções na previsão de evolução temporal dos indivíduos. 
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Assim, nesta dissertação utilizou-se um painel de dados que inclui um conjunto de 

observações sobre a estrutura financeira das empresas brasileiras (não financeiras) com 

emissão de eurobonds/euronotes, recolhida ao longo de um horizonte temporal de 4 anos. A 

sua natureza simultânea de cross-section e série temporal permite analisar relações 

significativas entre as variáveis dependentes e independentes, quer ao longo do tempo, quer 

entre empresas. 

 

A análise de dados em painel possui três abordagens básicas: de efeito combinado ou efeito 

estático; de efeitos fixos e a de efeitos aleatórios. Na abordagem do efeito combinado, tanto o 

intercepto, quanto a inclinação da reta de regressão servem para todas as empresas, durante 

todo o período de tempo. Ou seja, tem-se uma regressão da forma mais convencional possível 

(e também menos explicativa) em que a variável dependente é relacionada com as variáveis 

explicativas, possuindo a seguinte equação, para uma única variável explicativa: 

 

titkikti XY ,,, µβα ++=    (1) 

 

Para diversas variáveis explicativas o modelo segue a seguinte equação: 

 

ti

k

k
tkikti XY ,

1
,, µβα ++= ∑

=
                               (2) 

onde : 

i – número de empresas = 1, . . . . . ., 24; 

t – número de anos = 1, . . . . . ., 4; 

Xki, t – vector de variáveis explicativas; 

k – número de variáveis explicativas = 1, . . . . . ., 15; 

µi, t – termo de erro; 

β0 - intercepto da reta de regressão; 

βk - coeficiente angular de cada variável na reta de regressão. 

 

Pressupõe-se, nesse modelo, que os coeficientes angulares das variáveis explicativas é 

idêntico para todas as empresas. Portanto, apesar de sua simplicidade, a regressão combinada 

pode distorcer a verdadeira imagem da relação entre a variável dependente e as variáveis 
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explicativas. Para levar em conta a natureza específica das empresas, tem-se a abordagem dos 

efeitos fixos. Quando se fala em modelos de efeitos fixos, tem-se em mente modelos cujos 

coeficientes podem variar de indivíduo para indivíduo ou no tempo, ainda que permaneçam 

como constantes fixas, logo, não aleatórias.  

 

Segundo Gujarati (2000, p. 517), a abordagem dos efeitos fixos leva em conta a 

individualidade de cada empresa ou cada unidade de corte transversal fazendo variar o 

intercepto para cada empresa, considerando, entretanto, que os coeficientes angulares são 

constantes entre empresas.  

 

Conforme Wooldridge (2006, p.433), o estimador de efeitos fixos usa uma transformação para 

remover o efeito não observado ai antes da estimação. Quaisquer variáveis explicativas 

constantes no tempo são removidas com ai. 

 

Para isto, tem-se a seguinte equação para uma única variável explicativa: 

 

titiiti XY ,,, µβα ++=    (3) 

 

Quando o modelo comporta mais de uma variável explicativa, a equação assume a seguinte 

característica: 

 

ti

k

k
tkikiti XY ,

1
,, µβα ++= ∑

=
   (4) 

 

Onde : 

i – número de empresas = 1, . . . . . ., 24; 

t – número de anos = 1, . . . . . ., 4; 

Xki, t – vector de variáveis explicativas; 

k – número de variáveis explicativas = 1, . . . . . ., 15; 

µi, t – termo de erro; 

a i - intercepto da reta de regressão para cada indivíduo i; 

βk - coeficiente angular de cada variável na reta de regressão. 
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Pode-se observar que o subscrito i no termo de intercepto sugere que os interceptos das 

empresas podem ser diferentes, devido a características especiais de cada empresa. 

 

Conforme Gujarati (2000, p. 517), na literatura, o modelo 3 é conhecido como modelo de 

efeitos fixos, pois decorre do fato de que, embora o intercepto possa diferir entre indivíduos, 

cada intercepto individual não se altera ao longo do tempo, isto é, é invariante no tempo. Para 

permitir que o intercepto varie entre as empresas, pode-se fazê-lo simplesmente colocando-se 

variáveis dummy de intercepto diferencial. Portanto, pode-se escrever a equação (5) da 

seguinte forma: 

 

titiiiti XDY ,,, µβα ++=     (5) 

ou 

ti

k

k
tk ik

i

i
iiti XDY ,

1
,

1
, µβα ++= ∑∑

==
   (6) 

 

Onde cada intercepto da empresa corresponderá à sua dummy Di. 

 

O modelo de efeitos aleatórios é também conhecido por componentes de erro, diferindo do 

modelo de efeitos fixos, por assumir que cada ß é uma variável aleatória representativa de 

uma população maior. (Silva e Júnior, 2001, p.582). Conforme Greene (2003), no modelo de 

efeitos fixos é feita a diferenciação entre unidades estritamente como componentes 

paramétricos da equação da regressão, o que permite apenas a verificação e inferência sobre 

os elementos que compõem os dados em cross-section (empresas) e não gera nenhuma 

informação de elementos (empresas) que ficaram fora da amostra.  

 

Para inferir sobre indivíduos (empresas)  que não compõem a amostra analisada, pode ser 

necessária a inclusão de termos constantes específicos aleatoriamente distribuídos entre os 

elementos de cross-section. Com a inclusão de variáveis representativas aleatórias, fica 

implícita a falta de conhecimento sobre as demais unidades (indivíduos ou empresas) fora da 

amostra. Assim, é natural descrever essa falta através do termo aleatório (de perturbação) que 

representa um intercepto populacional médio mais um termo de erro aleatório.  
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Pode-se dar preferência por um modelo com dados em painel, combinando dados em corte 

transversal e de séries, em que os termos de erro podem estar correlacionados ao longo do 

tempo e ao longo das unidades. O modelo de efeitos aleatórios faz isso da forma demonstrada 

na equação: 

 

itititi XY µεβ ++= ,,,     (7) 

 

Quando o modelo comporta mais de uma variável explicativa, a equação assume a seguinte 

característica: 

 

iti

k

k
tkikti XY µεβ ++= ∑

=
,

1
,,   (8) 

 

Dado o objetivo descritivo desta dissertação, os testes estatísticos não possuem características 

de inferência ou generalização sobre uma população de empresas brasileiras que emitem 

bonds no exterior. Assim, o modelo de efeitos aleatórios pode ser previamente descartado pois 

sua grande importância é justamente a de inferir sobre uma população com base em uma 

amostra aleatória. Assim, o modelo dos efeitos combinados (common) e o modelo de efeitos 

fixos parecem mais indicados para o propósito deste estudo. No entanto, será feita uma 

análise do poder de explicação do modelo de efeitos aleatórios na avaliação das empresas em 

da amostra. 

 

 

7.1.4   Pressuposições e Limitações 

Como toda pesquisa ex-post-facto, o trabalho apresenta como pressuposto a utilização de 

dados passados, ou seja, baseado em fatos que ocorreram e que não estão sujeitos à influência 

ou atuação do pesquisador. Em acordo com o objetivo e a proposta metodológica desta 

dissertação, o estudo não possui caráter de generalização das conclusões baseadas na amostra 

analisada ou de explicação universal dos eventos, mas sim de descrição dos dados conforme 

verificados na prática, o relacionamento de variáveis e seu comportamento durante o período 

de observação (de 2002 a 2005). 
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Como limitação, existe a falácia da análise de indicadores contábeis e financeiros em sua 

individualidade, ou seja, é de conhecimento de grande parte dos pesquisadores que analisar 

índices pontuais pode trazer conclusões distorcidas e irreais. No entanto, ao utilizar os índices 

como proxie (utilizando a mesma metodologia de cálculo durante o tempo e entre empresas) 

podem servir como boa base de comparação entre índices ao longo do tempo e entre 

diferentes empresas, agindo como elemento que norteia a comparação entre observações 

temporais e entre empresas. 

 

Pressupõe-se que as informações contábeis e financeiras das empresas estão em acordo com 

as práticas normalmente utilizadas pela contabilidade, sem fraudes, erros ou omissões que 

possam comprometer as conclusões desta dissertação. Isso se deve a total falta de controle do 

pesquisador em relação aos procedimentos contábeis das empresas. 

 

Os métodos estatísticos facilitam a análise de dados, e para isso foram utilizados softwares 

que possuem funções específicas para cada teste utilizado. No entanto, a ferramenta estatística 

apenas infere sobre uma realidade observada e, especialmente nesta dissertação, não possui 

caráter preditivo ou generalístico. Uma deficiência específica da ferramenta de análise de 

dados em painel é que é difícil mensurar ou isolar mudanças significativas no perfil dos 

indivíduos (empresas) no tempo, por exemplo, a fusão, aquisição e incorporação de uma 

empresa por outra, aumento de capital etc, podem afetar significativamente a evolução 

temporal. 

 

 

7.1.2   Identificação dos emissores 

Para identificar os emissores brasileiros foram feitos cruzamentos entre informações para 

abranger o máximo de empresas possível, ou melhor, a população de empresas com emissões 

no exterior. 

 

A primeira relação foi conseguida na relação de empresas listadas na Bolsa de Valores de 

Luxemburgo em 31 de dezembro de 2005, essas instituições foram são apresentadas no 

Anexo 3 que inclui empresas não financeiras (objeto de estudo), instituições financeiras e 

Governo brasileiro. 
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Foi utilizada também a relação de empresas que possuem eurobonds na agência de 

informação Bond Radar que representa apenas emissões públicas de bonds e notes no 

mercado internacional. As empresas foram: 

 

Tabela 10 – Empresas constantes na base de dados da Bond  Radar 
EMPRESAS SITUAÇÃO 

AMBEV ANÁLISE 

BERTIN LTDA Não apresenta DFs 

BRADESPAR Inclui financiamento de diversas empresas 

BRASCAN Não apresenta DFs 

BRASIL TELECOM Não abre o valor dos bonds 

BRASKEM ANÁLISE 

CAMARGO CORREA ANÁLISE 

COSAN Não apresenta DFs 

CP CIMENTO Refere-se a Commercial Papers 

CSN  ANÁLISE 

CVRD ANÁLISE 

ELETROBRAS ANÁLISE 

ELETROPAULO ANÁLISE 

EMBRATEL ANÁLISE 

GERDAU ANÁLISE 

GRUPO VOTORANTIM ANÁLISE 

IPIRANGA ANÁLISE 

ODEBRECHT Não apresenta DFs 

PETRO ENERGIA Não apresenta DFs 

PETROBRAS ANÁLISE 

SABESP ANÁLISE 

TELEMAR ANÁLISE 

TELEMIG ANÁLISE 

TELESP CELULAR Menos de 2 anos 

ULTRAPAR ANÁLISE 

USIMINAS Não abre o valor dos bonds 

VICUNHA Controladora da CSN  

 

As empresas com situação em “análise” compõem a base de dados. Com o cruzamento das 

informações de divulgações da base de dados de eurobonds do Valor Econômico e da Anbid, 

chegou-se à base se dados composta por 24 empresas que atuam no Brasil, as empresas são 

apresentadas na Tabela 11: 
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Tabela 11 – Empresas que entraram na amostra para análise. 
EMPRESAS QUE COMPÕEM A AMOSTRA:  

AMBEV-COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS ELETROBRÁS 

BASF S.A. ELETROPAULO 

BOMBRIL S.A.  EMBRATEL 

BRASKEM S.A.  ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A 

CAMARGO CORREA  GERDAU 

CIA DE FORÇA E LUZ CATAGUASES LEOPOLDINA  PETROLEO IPIRANGA 

COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO EST. DA BAHIA  PETROLÍFERA MARLIM 

CPFL - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S.A.  

SABESP - CIA SAN. BASICO DO EST. DE SAO PAULO TELEMAR 

COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO CESP TELEMIG 

CSN- CIA SIDERÚRGICA NACIONAL ULTRAPAR 

CVRD - CIA VALE DO RIO DOCE VOTORANTIN 

 

Foram coletados dados financeiros básicos para cada uma das 24 empresas nos ano de 2002 a 

2005, portanto quatro anos, os dados foram extraídos diretamente das demonstrações 

financeiras padronizadas (em 31 de dezembro de cada ano) disponíveis na CVM, no entanto, 

a Bombril S/A foi retirada da amostra por ser uma empresa que apresentava patrimônio 

líquido negativo e prejuízo em suas operações, o que torna inviável calcular indicadores de 

retorno, em especial sobre o patrimônio líquido, pois a divisão de dois números com sinais 

negativos torna um retorno positivo, o que não apresenta lógica do ponto de vista econômico 

e financeiro. A exclusão de empresas com patrimônio líquido negativo também foi utilizada 

em outros estudos por Millan (1992), Brito, Corrar e Batistella (2004) e Schimt (2004). 

 

 

7.2   Análise descritiva dos dados 

 

A análise prévia das informações de empresas que compõem a base de dados, visa responder 

à primeira questão de pesquisa desta dissertação que se refere ao perfil geral das empresas não 

financeiras que possuem emissões de eurobonds e euronotes. Com isso, é apresentada a 

seguir uma primeira análise descritiva desses dados, para cada ano, é apresentada a seguir 

(valores em R$ milhões): 
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Tabela 12 – Análise descritiva das informações contábeis e financeiras (saldos). 
 

2005 Total 
Ativo

Ativo 
Circulante

Ativo 
Permante

Total 
Passivo

Passivo 
Circulante

Passivo 
Longo 
Prazo Total PL

EURO 
BONDS

Vendas 
Líquidas

Lucro 
Líquido

Desp. 
Finan. 
Bruta

Soma 586.763    150.964    368.651    310.505    116.680    193.824    259.464    44.199      339.028    46.182      (25.578)     
Média 25.511      6.564        16.028      13.500      5.073        8.427        11.281      1.922        14.740      2.008        (1.112)      
Mediana 11.090      2.477        6.056        7.204        2.847        4.432        2.412        528           7.070        325           (562)         
Mínimo 1.352        247           522           836           398           229           121           73            479           (196)         (7.037)      
Intervalo 182.169    59.988      108.662    97.721      41.962      55.968      78.665      16.280      136.126    23.920      6.985        
Máximo 183.521    60.235      109.184    98.557      42.360      56.197      78.785      16.353      136.605    23.725      (52)           

Erro padrão 8.956        2.588        5.662        4.399        1.810        2.690        4.519        730           5.825        1.086        341           
Desvio padrão 42.950      12.414      27.155      21.099      8.680        12.899      21.674      3.502        27.935      5.210        1.637        
Curtose 9,0           17,5          7,1           12,7          16,9          9,0           6,9           13,9          18,2          15,0          8,1           
Assimetria 3,0           4,0           2,7           3,4           3,9           2,9           2,8           3,5           4,1           3,8           (2,8)          
Contagem 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  
 

2004 Total 
Ativo

Ativo 
Circulante

Ativo 
Permante

Total 
Passivo

Passivo 
Circulante

Passivo 
Longo 
Prazo Total PL

EURO 
BONDS

Vendas 
Líquidas

Lucro 
Líquido

Desp. 
Finan. 
Bruta

Soma 549.336    138.154    342.294    306.925    112.294    194.631    223.524    39.455      292.781    35.110      (27.231)     
Média 23.884      6.007        14.882      13.345      4.882        8.462        9.718        1.715        12.730      1.527        (1.184)      
Mediana 11.070      2.208        5.244        6.951        2.216        4.082        2.397        734           6.313        414           (753)         
Mínimo 1.746        391           603           950           564           335           152           -           511           (339)         (6.692)      
Intervalo 162.920    52.395      96.368      96.775      36.162      60.664      69.722      16.639      110.617    17.227      6.643        
Máximo 164.666    52.786      96.972      97.725      36.726      60.999      69.874      16.639      111.128    16.887      (49)           

Erro padrão 8.244        2.280        5.230        4.451        1.582        2.945        3.844        709           4.728        758           341           
Desvio padrão 39.539      10.934      25.081      21.345      7.585        14.123      18.436      3.398        22.674      3.636        1.635        
Curtose 8,2           16,6          6,7           11,7          15,2          9,3           7,3           18,8          17,8          15,8          6,5           
Assimetria 2,9           3,9           2,7           3,2           3,6           3,0           2,8           4,2           4,0           3,8           (2,5)          
Contagem 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  
 

2003 Total 
Ativo

Ativo 
Circulante

Ativo 
Permante

Total 
Passivo

Passivo 
Circulante

Passivo 
Longo 
Prazo Total PL

EURO 
BONDS

Vendas 
Líquidas

Lucro 
Líquido

Desp. 
Finan. 
Bruta

Soma 490.763    125.299    296.096    294.277    108.286    185.991    186.799    42.159      245.513    30.109      (24.967)     
Média 21.338      5.448        12.874      12.795      4.708        8.087        8.122        1.833        10.674      1.309        (1.086)      
Mediana 11.550      2.080        5.391        9.357        2.302        4.339        2.360        867           5.775        215           (494)         
Mínimo 1.093        241           520           717           397           229           185           -           600           (86)           (8.546)      
Intervalo 135.141    51.628      82.777      84.219      36.501      47.809      67.653      17.482      95.143      17.881      8.569        
Máximo 136.234    51.869      83.297      84.936      36.898      48.038      67.838      17.482      95.743      17.795      22            

Erro padrão 7.285        2.221        4.376        3.975        1.568        2.560        3.441        747           4.052        775           383           
Desvio padrão 34.936      10.652      20.989      19.063      7.518        12.276      16.503      3.583        19.434      3.717        1.835        
Curtose 7,2           18,1          6,9           9,8           16,7          6,5           9,1           18,3          18,5          19,7          13,1          
Assimetria 2,8           4,1           2,7           3,0           3,9           2,6           3,1           4,1           4,1           4,4           (3,4)          
Contagem 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  
 

2002 Total 
Ativo

Ativo 
Circulante

Ativo 
Permante

Total 
Passivo

Passivo 
Circulante

Passivo 
Longo 
Prazo Total PL

EURO 
BONDS

Vendas 
Líquidas

Lucro 
Líquido

Desp. 
Finan. 
Bruta

Soma 442.290    106.050    270.461    263.871    95.430      168.441    158.538    27.920      193.171    6.335        (41.175)     
Média 19.230      4.611        11.759      11.473      4.149        7.324        6.893        1.214        8.399        275           (1.790)      
Mediana 11.548      2.208        5.527        7.780        2.448        3.922        2.443        706           5.031        (23)           (1.301)      
Mínimo 1.165        309           611           718           84            342           213           -           580           (3.418)      (6.071)      
Intervalo 120.339    38.122      86.614      62.418      29.129      45.289      66.338      9.178        68.596      11.515      6.020        
Máximo 121.503    38.431      87.225      63.136      29.213      45.631      66.551      9.178        69.176      8.098        (52)           

Erro padrão 6.243        1.660        3.981        3.320        1.250        2.291        3.090        401           2.932        416           356           
Desvio padrão 29.939      7.961        19.091      15.923      5.995        10.985      14.821      1.925        14.064      1.995        1.705        
Curtose 7,5           16,1          11,6          6,5           14,9          7,5           12,9          14,1          17,4          11,4          1,0           
Assimetria 2,8           3,8           3,2           2,6           3,6           2,7           3,5           3,4           4,0           2,7           (1,2)          
Contagem 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  
 
PS1: O total do passivo refere-se apenas ao passivo exigível.  
PS2: A diferença entre a soma do total passivo mais o patrimônio líquido e o total do ativo refere-se a 
participação de minoritários. 
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Conforme pode ser observado, em 2005 o total de ativos das empresas com emissões de 

eurobonds analisadas foi de R$ 586,7 bilhões e o volume de eurobonds que financiaram esse 

valor ficou em torno de R$ 44,2 bilhões, ou seja, aproximadamente 7,5% do ativo 

consolidado dessas empresas foi financiado por meio da emissão de títulos no exterior. 

Considerando o passivo total das empresas (R$ 310,5 bilhões), as operações de eurobonds 

corresponderam a cerca de 14% do financiamento total das empresas. 

 

A participação dos bonds no financiamento dos ativos apresenta certa constância nos quatro 

anos analisados. Em 2005, a participação no financiamento total dos ativos foi 7,5%, em 2004 

7,2%, em 2003, 8,6% e, em 2002, de 6,3%. O maior índice percentual ocorreu em 2003, 

devido à elevada cotação do dólar e euro em relação ao real, o que acarreta maiores volumes 

em reais. Outra explicação é que as empresas aproveitaram a alta taxa do dólar para captar no 

exterior, esperando que nos anos subseqüentes a taxa cambial caísse, gerando ganho às 

empresas que fizeram captações com o dólar em alta. 

 

No entanto, em números absolutos, o volume de eurobonds em reais aumentou nos últimos 

anos, e sabendo que a cotação do dólar caiu de 2002 para 2005, é possível deduzir que houve 

um incremento ainda mais substancial em dólares (o volume de 2002 estava inflado com a 

alta cotação alcançada pela moeda estrangeira em relação ao real). A alta cotação do dólar em 

2002 também pode ser observada em relação às despesas financeiras (que inclui variação 

cambial) elevadas (41,2 bilhões) e, conseqüentemente, aos baixos resultados alcançados pelas 

empresas nesse ano (R$ 6,3 bilhões contra R$ 30,1 bilhões em 2003). 

 

Segundo o boletim estatístico do BIS (2005), o Brasil possuía em dezembro de 2005 US$ 

10,8 bilhões em títulos de dívida corporativo em circulação no mercado, o que, traduzido em 

reais seria algo equivalente a R$ 24,8 bilhões (cotação aproximada do real de 2,3 por dólar). 

No entanto, existe discordância entre essas informações disponibilizadas pelo BIS e as 

informações extraídas das demonstrações financeiras das empresas no Brasil que 

apresentaram, em 2005, valor de eurobonds de R$ 44,2 bilhões ou cerca de US$ 19,2 bilhões, 

ou seja, uma diferença de aproximadamente US$ 8,4 bilhões. Essa diferença pode ser 

explicada pelo fato do BIS registrar apenas as informações oriundas dos bancos centrais, que 

não incluem colocações diretas de subsidiárias no exterior, que acabam sendo incorporadas e 

transferidas aos balanços das controladoras na consolidação das demonstrações contábeis.  
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Outra informação, diretamente afetada pela utilização de financiamentos externos 

representando o lado negativo (ou perigoso) da utilização de títulos de dívida no exterior, é 

que, em 2002, com a crise cambial ocorrida houve forte deterioração dos resultados das 

companhias, derivado, principalmente, das altas despesas financeiras e cambiais. Em 2002, o 

retorno sobre o patrimônio líquido das empresas em análise foi de aproximadamente 4,3%, 

em 2003 de 15,2%, em 2004 de 15,6% e em 2005 de 17,8%. Assim, o ano de 2002 realmente 

foi diferenciado dos demais, principalmente pela crise cambial derivada da crise da Argentina 

e crise pré-eleitoral. 

 

Os indicadores contábeis das empresas nos períodos analisados (2002-2005) apresentaram 

evoluções conforme demonstrado na Tabela 13 

 

Tabela 13– Análise descritiva dos indicadores contábeis e financeiras (íncides) 
 

2005 RENT. 
ATIVO

RENT. 
PL (Fin)

LL/ 
Vendas

AT.FIX/ 
PL

LIQUID
EZ Div/AT

DivCP/ 
DivTOT

DivCP/ 
AT

DivLP/ 
AT PL/AT

DespFin
/ Div

Bond/ 
AT

Bond/ 
Div

Bond/ 
DivLP

Bond/ 
DivCP

Bond/ 
DivPL

Média 6,4% 18,4% 9,6% 2,19     1,36     63,2% 42,5% 27,7% 35,5% 37,1% -10,2% 10,0% 16,6% 31,6% 52,3% 37,7%
Mediana 5,7% 13,9% 9,4% 1,46     1,14     58,1% 38,5% 25,5% 35,8% 42,9% -7,2% 8,7% 12,2% 29,1% 34,1% 20,8%
Mínimo -1,7% -9,4% -10,6% 0,40     0,17     36,9% 18,9% 7,5% 8,2% 7,6% -30,9% 0,6% 1,6% 2,0% 3,9% 0,9%
Intervalo 21,2% 59,7% 41,3% 8,59     4,12     95,4% 64,6% 92,5% 53,5% 55,3% 28,7% 31,1% 60,1% 77,7% 322,7% 302,4%
Máximo 19,5% 50,3% 30,7% 8,98     4,29     132,3% 83,5% 100,0% 61,7% 62,9% -2,2% 31,7% 61,7% 79,7% 326,6% 303,3%

Erro padrão 1,1% 3,2% 1,9% 0,45     0,19     4,3% 3,8% 3,9% 2,7% 3,4% 1,4% 1,6% 2,8% 4,9% 14,2% 12,6%
Desvio padrão 5,4% 15,4% 9,1% 2,16     0,89     20,5% 18,3% 18,6% 13,0% 16,2% 6,9% 7,8% 13,5% 23,7% 68,3% 60,5%

Contagem 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  
 

 

2004 RENT. 
ATIVO

RENT. 
PL (Fin)

LL/ 
Vendas

AT.FIX/ 
PL

LIQUID
EZ Div/AT

DivCP/ 
DivTOT

DivCP/ 
AT

DivLP/ 
AT PL/AT

DespFin
/ Div

Bond/ 
AT

Bond/ 
Div

Bond/ 
DivLP

Bond/ 
DivCP

Bond/ 
DivPL

Média 7,1% 17,7% 11,4% 2,24     1,15     63,0% 45,8% 29,6% 33,5% 35,6% -11,1% 10,5% 16,0% 37,0% 40,3% 47,2%
Mediana 5,6% 17,8% 9,7% 1,53     1,18     59,3% 41,3% 26,2% 32,6% 37,7% -10,0% 7,9% 15,9% 27,3% 31,8% 21,4%
Mínimo -3,1% -9,0% -4,6% 0,46     0,31     32,7% 20,7% 8,5% 13,7% 7,9% -31,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Intervalo 31,0% 68,5% 74,8% 8,32     1,80     84,6% 64,6% 91,5% 49,0% 54,2% 29,6% 42,8% 51,6% 137,2% 212,1% 359,6%
Máximo 27,9% 59,5% 70,2% 8,78     2,10     117,3% 85,3% 100,0% 62,7% 62,1% -1,9% 42,8% 51,6% 137,2% 212,1% 359,6%

Erro padrão 1,5% 3,5% 3,1% 0,45     0,11     4,0% 3,8% 4,1% 2,9% 3,3% 1,4% 2,0% 2,4% 7,1% 8,8% 17,6%
Desvio padrão 7,4% 16,7% 14,9% 2,18     0,54     19,2% 18,0% 19,4% 13,9% 15,9% 6,9% 9,8% 11,4% 33,9% 42,2% 84,4%

Contagem 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  
 

2003 RENT. 
ATIVO

RENT. 
PL (Fin)

LL/ 
Vendas

AT.FIX/ 
PL

LIQUID
EZ Div/AT

DivCP/ 
DivTOT

DivCP/ 
AT

DivLP/ 
AT PL/AT

DespFin
/ Div

Bond/ 
AT

Bond/ 
Div

Bond/ 
DivLP

Bond/ 
DivCP

Bond/ 
DivPL

Média 5,8% 18,5% 11,4% 2,38     1,12     69,2% 43,1% 30,1% 39,0% 32,9% -9,0% 12,9% 16,5% 31,0% 52,8% 67,6%
Mediana 4,8% 13,9% 8,5% 1,62     1,13     65,5% 42,1% 24,1% 36,2% 34,5% -8,5% 8,2% 12,3% 18,8% 35,4% 26,5%
Mínimo -0,4% -3,6% -0,7% 0,40     0,18     41,0% 14,8% 7,9% 8,2% 7,8% -30,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Intervalo 17,3% 60,9% 37,0% 8,16     2,02     108,4% 68,7% 92,1% 63,7% 49,9% 31,9% 49,0% 56,6% 84,1% 282,5% 509,9%
Máximo 16,9% 57,3% 36,3% 8,55     2,20     149,4% 83,5% 100,0% 71,9% 57,7% 1,0% 49,0% 56,6% 84,1% 282,5% 509,9%

Erro padrão 1,0% 3,4% 2,2% 0,45     0,11     4,7% 3,8% 4,0% 3,2% 3,1% 1,4% 3,0% 3,2% 5,9% 14,5% 25,7%
Desvio padrão 4,8% 16,3% 10,5% 2,15     0,55     22,6% 18,2% 19,3% 15,5% 14,8% 6,7% 14,2% 15,3% 28,1% 69,4% 123,5%

Contagem 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  
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2002 RENT. 
ATIVO

RENT. 
PL (Fin)

LL/ 
Vendas

AT.FIX/ 
PL

LIQUID
EZ Div/AT

DivCP/ 
DivTOT

DivCP/ 
AT

DivLP/ 
AT PL/AT

DespFin
/ Div

Bond/ 
AT

Bond/ 
Div

Bond/ 
DivLP

Bond/ 
DivCP

Bond/ 
DivPL

Média 0,0% -15,7% -9,0% 3,03     1,26     65,3% 40,0% 25,9% 39,5% 29,6% -20,5% 11,1% 15,5% 22,2% 75,1% 82,4%
Mediana -1,3% -4,0% -0,6% 1,85     1,06     64,9% 41,2% 23,8% 39,4% 33,4% -22,0% 6,7% 10,9% 18,2% 31,4% 17,5%
Mínimo -16,8% -228,3% -183,7% 0,46     0,32     42,6% 11,7% 7,2% 16,2% 6,0% -56,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Intervalo 31,8% 264,9% 204,3% 8,13     3,35     48,9% 61,2% 40,6% 59,9% 50,0% 52,5% 50,5% 76,6% 86,8% 652,6% 714,1%
Máximo 15,0% 36,6% 20,6% 8,59     3,67     91,5% 72,9% 47,8% 76,1% 56,0% -3,9% 50,5% 76,6% 86,8% 652,6% 714,1%

Erro padrão 1,6% 12,1% 8,4% 0,56     0,16     2,6% 3,6% 2,4% 3,0% 3,0% 2,7% 3,2% 4,2% 5,1% 30,8% 38,6%
Desvio padrão 7,7% 57,8% 40,5% 2,66     0,77     12,5% 17,1% 11,3% 14,5% 14,6% 12,8% 15,3% 20,0% 24,4% 147,9% 185,0%

Contagem 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23  
 

Para analisar o perfil das empresas emissoras de bonds e compará- lo com o perfil das demais 

empresas brasileiras com capital aberto, foi feita uma análise da média dos principais 

indicadores para as demais empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo que não fazem 

parte da amostra de empresas com emissão de bonds. Foram obtidas informações de 187 

empresas para o controle das empresas que não tiveram emissões no exterior nos mesmos 

períodos por meio da base de dados da Economática® . 

 

Para comparar o grupo de empresas com títulos no exterior e as demais empresas utilizou-se 

teste estatístico de médias para duas amostras independentes. Para isso testou-se a 

normalidade das variáveis estudadas por meio do teste estatístico não paramétrico de 

Kolmogorov-Smirnov e verificou-se que a grande parte das variáveis em análise não possuem 

distribuição normal, conforme demonstrado no Anexo 6. 

 

Com a inexistência de normalidade (distribuição normal) dos dados, indica-se a não utilização 

de testes de médias paramétricos, dando-se, desta forma, preferência a um teste não 

paramétrico, ou testes livres de distribuição, que não exigem restrições  como igualdade de 

variância das populações ou distribuição normal das populações (STEVENSON 1981, p.308). 

 

O teste não paramétrico escolhido neste estudo para avalias as duas amostras independentes 

(empresas com, e sem bonds) foi o teste de MANN-WHITNEY, que segundo Stevenson 

(1981, p.317): 

 

O teste de Mann-Whitney é usado para testar se duas amostras independentes provêm de 
populações com médias iguais. Podes ser aplicado como alternativa do teste de duas amostras para 
médias [...] que exija que as populações tivessem a mesma variância. O teste de Mann-Whitney não 
faz tal exigência. De fato, a única hipótese é que o nível de mensuração seja numa escala contínua, 
e mesmo essa hipótese não é absolutamente rígida. Apesar do enfraquecimento das hipóteses, o 
teste de Mann-Whitney é quase tão forte quanto o de duas amostras para médias. 
 
O teste se baseia numa soma de postos. Dispõem-se os dados em postos, como se todas as 
observações fossem parte de uma única amostra. Se H0 é verdadeira, os postos baixos, médios e 
altos devem distribuir-se equilibradamente entre as duas amostras. Se H1 é verdadeira, uma amostra 
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tenderá a ter mais postos baixos (e, assim, uma soma de postos menor) enquanto que a outra 
tenderá a ter maior soma de postos. 

 

A soma total dos postos deve ser N(N+1)/2. Se os tamanhos das amostras forem diferentes 

(como é o caso neste estudo pois número de empresas com bonds = 24 e número de empresas 

abertas sem bonds = 187), a soma dos postos deve ser dividida proporcionalmente  aos 

tamanhos das amostras, utilizando geralmente as seguintes fórmulas: 

 

A soma espera de postos para cada coluna é  
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onde 

n1 = tamanho da amostra do Grupo 1 
n2 = tamanho da amostra do Grupo 2 
E(R1) = soma esperada de postos do Grupo 1 
E(R2) = soma esperada de postos do Grupo 2 
N = número total de observações = n1 + n2 
 

A distribuição amostral é aproximadamene normal e tem desvio padrão dado por: 
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A estatística teste z é 
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=        onde, R é a soma dos postos que esta sendo testada. 

 

A aplicação do teste e obtenção dos resultados tabelados foi feita por meio do software 

estatístico SPSS v.10 e, a seguir, são apresentados e discutidos os resultados da análise. Nos 

relatórios extraídos do SPSS verificar que a categoria 1 (com 24 observações) refere-se às 

empresas com emissões de bonds e a categoria 2 às empresas que não possuem emissão de 

bonds. Verificar que a categoria 2 não possui número de observações fixas devido a valores 

inexistentes na base de dados da Economática® , no entanto, esses valores perdidos (missing 

values) não prejudicam a análise já que esta está baseada em ranking (postos). Nesta 
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dissertação, utilizou-se para inferir sobre os resultados dos testes de médias o nível de 

confiança de 95%, ou seja, a = 5% (nível de significância = 0,05). 

 

A seguir são apresentados os resultados das médias dos indicadores dos dois grupos (Group 

Statistics) e os resultados finais dos testes de Mann-Whitney (Test Statistics). Os 

detalhamentos das classificações dos postos dos testes Mann-Whitney são apresentados no 

Anexo 7. 

 

Conforme analise dos dois grupos de empresas nos quatro anos analisados, é possível inferir 

que as empresas com emissão de bonds possuem, em média, maior alavancagem que as 

demais empresas listadas na Bovespa, ou seja, para as empresas que emitem bonds, o 

financiamento do ativo é feito por uma maior utilização de capital de terceiros, a verificação 

de maior alavancagem , pode ser observado conforme da Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Análise de Médias – Endividamento – Divida Total / Ativo Total (%) 

 
Categoria 1,00 = Empresas com bonds emitidos. 
Categoria 2,00 = Empresas sem bonds. 
 

Para analisar o perfil da dívida em termos de prazo é apresentada a Tabela 15, a seguir, em 

que é demonstrado o percentual do passivo de curto prazo em relação ao passivo total. 

Verifica-se que as empresas com bonds possuem em média, utilização de dívida com prazos 

mais alongados pois têm menor participação de financiamentos de curto prazo em relação ao 

total, no entanto, não essa afirmação não possui validação estatística, pois as diferenças das 

médias não possuem significância estatística ao nível de confiança 95% (a = 5%), conforme 

pode ser observado no resultado do teste de Mann-Whitney. 

 

Test Statisticsa

501,5 536,0 465,5 537,5
18079,5 17927,0 16936,5 17190,5

-5,996 -5,859 -6,060 -5,803
,000 ,000 ,000 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

DIVAT05 DIVAT04 DIVAT03 DIVAT02

Grouping Variable: CATEGa. 

Group Statistics

23 63,204 4,273
187 61,776 18,325

23 63,026 4,009
186 55,067 15,205

23 69,170 4,705
181 55,461 13,335

23 65,335 2,615
182 52,663 10,516

CATEG
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00

1,00
2,00

DIVAT05

DIVAT04

DIVAT03

DIVAT02

N Mean
Std. Error

Mean
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Tabela 15 – Análise de Médias – Perfil da dívida em relação ao prazo - Passivo CP/ Passivo Total (%) 

 
Categoria 1,00 = Empresas com bonds emitidos. 
Categoria 2,00 = Empresas sem bonds. 
 

Quanto ao grau de imobilização do ativo em relação ao PL, verifica-se pequena tendência de 

que as empresas com bonds possuem maior grau de imobilização dos ativos em especial nos 

anos de 2002 e 2003, essa tendência se inverteu em 2004 e em 2005 foi praticamente 

insignificante. Assim, mesmo com resultados com significância estatística, não existe uma 

forte tendência quanto à separação dos dois grupos em relação à imobilização dos ativos, 

conforme pode ser observado a seguir: 

 

Tabela 16 – Análise de Médias – Grau de imobilização do ativo em relação ao PL (nº vezes) 

 
Categoria 1,00 = Empresas com bonds emitidos. 
Categoria 2,00 = Empresas sem bonds. 
 

Quanto ao índice de liquidez corrente, não é possível inferir que exista uma diferença entre as 

médias das empresas dos dois grupos. O teste de médias de Mann-Whitney demonstra que 

não existe diferença das médias com significância estatística, conforme pode ser observado a 

seguir: 

 

Test Statisticsa

1472,5 1499,0 1417,0 1323,0
19050,5 19077,0 18995,0 18901,0

-2,465 -2,369 -2,667 -3,009
,014 ,018 ,008 ,003

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

IMOBPL05 IMOBPL04 IMOBPL03 IMOBPL02

Grouping Variable: CATEGa. 

Group Statistics

23 2,19435 ,44956
187 2,02960 ,60328

23 2,23557 ,45482
187 2,70530 1,13398

23 2,37504 ,44728
187 2,12651 ,52709

23 3,03130 ,55541
187 1,41057 ,33457

CATEG
1,00
2,00

1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00

IMOBPL05

IMOBPL04

IMOBPL03

IMOBPL02

N Mean
Std. Error

Mean

Test Statisticsa

2022,5 2048,5 1713,5 1637,0
2298,5 2324,5 1989,5 1913,0

-,466 -,331 -1,381 -1,668

,641 ,741 ,167 ,095

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

PRAZDIV05 PRAZDIV04 PRAZDIV03 PRAZDIV02

Grouping Variable: CATEGa. 

Group Statistics

23 42,526 3,823
187 48,825 2,296
23 45,813 3,752

186 51,108 2,282
23 43,057 3,802

181 54,060 2,304
23 40,017 3,564

181 52,216 2,240

CATEG
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00

PRAZDIV05

PRAZDIV04

PRAZDIV03

PRAZDIV02

N Mean
Std. Error

Mean
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Tabela 17 – Análise de Médias – Liquidez corrente (nº de vezes) 

 
Categoria 1,00 = Empresas com bonds emitidos. 
Categoria 2,00 = Empresas sem bonds. 
 

Uma diferença entre as empresas com emissão de bonds das demais empresas listadas na 

Bovespa é a rentabilidade sobre ativos (e, dada a maior alavancagem, sobre o PL). As 

empresas sem emissão de bonds possuem prejuízos médios em todos os anos. Já as empresas 

com bonds possuem média  negativa em apenas um ano (2002) porém com um pequeno 

prejuízo médio das empresas. 

 

Verifica-se que, no ano de 2002, o teste de média de Mann-Whitney não apresenta 

significância estatística ao nível de 0,05, assim, não proporcionando base para inferência 

estatística. O ano de 2002 foi representado por período de grande instabilidade na economia 

mundial e nacional, porém mesmo não sendo possível inferir com propriedade sobre esse ano, 

verifica-se uma maior taxa média para as empresas com bonds emitidos, conforme pode ser 

observado na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Análise de Médias – Rentabilidade sobre ativo (%) 

 
Categoria 1,00 = Empresas com bonds emitidos. 
Categoria 2,00 = Empresas sem bonds. 
 

Em relação à lucratividade das vendas, verifica-se que a média das empresas que não possuem 

bonds emitidos no exterior é menor que as empresas que possuem emissão em todos os anos 

Test Statisticsa

1455,000 1570,000 1390,500 1828,000
19033,000 19148,000 18968,500 19406,000

-2,529 -2,111 -2,764 -1,173
,011 ,035 ,006 ,241

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

RENTAT05 RENTAT04 RENTAT03 RENTAT02

Grouping Variable: CATEGa. 

Group Statistics

23 6,4130 1,1176
187 -6,7219 4,5886
23 7,1043 1,5364

187 -4,2134 3,9504
23 5,7826 1,0011

187 -5,8882 4,1143
23 -1,30E-02 1,6110

187 -8,1348 2,8158

CATEG
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00

RENTAT05

RENTAT04

RENTAT03

RENTAT02

N Mean
Std. Error

Mean

Test Statisticsa

1996,0 2099,0 2074,0 1861,0
19574,0 2375,0 19652,0 19439,0

-,562 -,187 -,278 -1,054
,574 ,851 ,781 ,292

Mann-Whitney U

Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

LIQD05 LIQD04 LIQD03 LIQD02

Grouping Variable: CATEGa. 

Group Statistics

23 1,35996 ,18554
187 1,22513 5,73E-02

23 1,14657 ,11325
187 1,27219 6,81E-02

23 1,11796 ,11468
187 1,17433 6,19E-02

23 1,26391 ,15964
187 1,15936 7,24E-02

CATEG
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00

LIQD05

LIQD04

LIQD03

LIQD02

N Mean
Std. Error

Mean
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analisados. A verificação de maior lucratividade nas vendas é estatisticamente significante 

exceto no ano de 2002, em que houve a grande instabilidade na economia nacional e 

internacional. O que permite inferir que existe uma tendência de que as empresas que 

possuem emissões de títulos de dívida no exterior gozam de uma maior lucratividade nas 

vendas do que as empresas de capital aberto que não possuem títulos emitidos no exterior. 

 

Tabela 19 – Análise de Médias – Lucratividade das vendas (%) 

 
Categoria 1,00 = Empresas com bonds emitidos. 
Categoria 2,00 = Empresas sem bonds. 
 

Outro ponto que diferencia significativamente as empresas que possuem e que não possuem 

bonds emitidos é o tamanho das instituições. Essa verificação, parece ser incontestável do 

ponto de vista estatístico, para as amostras analisadas, o que corrobora com as afirmações de 

Valle (2000) que apenas empresas de grande porte possuem atuação no mercado internacional 

de bonds. Em 2005 o ativo médio por empresa emissora de títulos no exterior foi de R$ 24,5 

bilhões contra apenas R$ 2,2 bilhões das demais empresas. A mesma vericação pode ser feita 

em relação ao faturamento que em 2005 foi de R$ 14,2 bilhões das empresas emissoras e de 

R$ 1,4 bilhão. Assim, verifica-se grande distanciamento entre as médias das empresas, 

conforme pode ser observado na Tabela 20, a seguir: 

 

Test Statisticsa

1450,0 1445,0 1184,0 1718,0
18470,0 18281,0 17294,0 18008,0

-2,459 -2,448 -3,314 -1,327
,014 ,014 ,001 ,185

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

LUCVEN
05

LUCVEN
04

LUCVEN
03

LUCVEN
02

Grouping Variable: CATEGa. 

Group Statistics

23 9,574 1,892
184 -5410,517 5393,875
23 11,361 3,114

183 -1429,230 1428,112
23 11,365 2,185

179 -1091,482 1068,665
23 -8,9696 8,4350

180 -189,8776 149,0443

CATEG
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00

LUCVEN05

LUCVEN04

LUCVEN03

LUCVEN02

N Mean
Std. Error

Mean
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Tabela 20 – Análise de Médias – Tamanho das empresas por volume médio de vendas e ativo total médio 
por empresas (R$ milhões) 

 
ATIVO TOTAL: 

 
 
RECEITA TOTAL: 

 
Categoria 1,00 = Empresas com bonds emitidos. 
Categoria 2,00 = Empresas sem bonds. 
 
 

De forma geral, as empresas que emitem títulos de renda fixa no exterior possuem maior 

alavancagem com capital de terceiros e perfil de dívida de prazo mais longo, no entanto esta 

última inferência pode ser melhor testada por estudos futuros para saber de forma mais 

detalhada entre os anos de vencimento das dívidas essas diferenças (isso é geralmente 

demonstrado em notas explicativas das empresas), além disso, neste estudo não foi verificada 

significânica estatística. Empresas com maiores índices de imobilização tendem a expandir os 

prazos de suas dívidas e, para isso, podem utilizar (e utilizam) o mercado externo.  

 

As empresas com bonds apresentaram maior taxa de rentabilidade sobre seus ativos, isso se 

deve não só a alta lucratividade das vendas, mas, também, ao faturamento líquido muito mais 

elevado (média de R$ 14,2 bilhões por empresas contra R$ 1,4 bilhão em 2005), o que 

demonstra também a diferença do tamanho médio das empresas com emissão de bonds e as 

demais, confirmando a afirmação de Valle (2000), Assaf Neto (2006) de que apenas as 

Test Statisticsa

471,5 459,5 423,5 370,5
18049,5 17850,5 16894,5 17023,5

-6,105 -6,138 -6,217 -6,426
,000 ,000 ,000 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

RECTOT05 RECTOT04 RECTOT03 RECTOT02

Grouping Variable: CATEGa. 

Group Statistics

23 14.740.369 5.824.946
187 1.403.485 170.119

23 12.729.589 4.727.893
186 1.283.196 153.407

23 10.674.471 4.052.166
181 1.091.132 130.225

23 8.398.748 2.932.486
182 897.028 107.392

CATEG
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00

RECTOT05

RECTOT04

RECTOT03

RECTOT02

N Mean
Std. Error

Mean

Test Statisticsa

442,5 418,0 427,0 400,0
18020,5 17809,0 17263,0 17053,0

-6,211 -6,290 -6,226 -6,316
,000 ,000 ,000 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ATTOT05 ATTOT04 ATTOT03 ATTOT02

Grouping Variable: CATEGa. 

Group Statistics

23 25.511.416 8.955.783
187 2.169.422 258.019

23 23.884.162 8.244.499
186 1.953.219 229.630

23 21.337.519 7.284.555
183 1.872.138 225.400

23 19.229.993 6.242.694
182 1.816.737 225.600
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1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00

ATTOT05

ATTOT04

ATTOT03

ATTOT02

N Mean
Std. Error

Mean
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grandes empresas brasileiras possuem atuação ativa na captação no mercado de eurobonds e 

bonds estrangeiros. 

 

 

7.3   Análise estatística dos Dados em Painel 

 

Uma primeira análise de reconhecimento do grau de relações entre as variáveis explicativas e 

as variáveis dependentes baseadas em indicadores financeiros pode feita com base na análise 

de correlação. Existem duas formas mais comuns de correlação entre variáveis, a correlação 

de Pearson e a correlação de Spearman. A primeira metodologia (correlação de Pearson) é um 

teste paramétrico que tem como pressuposto a normalidade (distribuição normal) das 

variáveis. Já a correlação de Spearman é um teste não-paramétrico que não exige a 

normalidade das variáveis. Para testar a normalidade das variáveis, os dados foram 

submetidos ao teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov conforme Anexo 4. O 

resultado do teste aponta que diversas variáveis do modelo não apresentam distribuição 

normal, o que exige a utilização de análise não paramétrica dos dados. Dessa forma, foi 

utilizada a análise de correlação de Spearman como mostra a Tabela 21: 

 

Tabela 21 - Matriz de correlação de Spearman. 
 RENT 

ATIV
LL VEND ATFIX PL LIQUIDEZ DIVAT DivCPDiv 

TOT
DIVCP 

AT
DIVLP 

AT
PLAT DespFin

Div
DespFin
DivLP

DespFin
DivCP

LOGAT LOG 
VEND

Ativ 
Ecom

BOND 
AT

BOND 
DIV

BondDivL
P

BondDivL
C

BondDiv
PL

RENTATIV 1,000

LLVEND 0,807 1,000

ATFIXPL -0,628 -0,374 1,000

LIQUIDEZ 0,448 0,188 -0,540 1,000

DIVAT -0,259 -0,115 0,608 -0,518 1,000

DivCPDivTOT 0,280 -0,025 -0,359 0,020 -0,040 1,000

DIVCPAT 0,097 -0,121 -0,056 -0,218 0,396 0,862 1,000
DIVLPAT -0,341 -0,053 0,641 -0,305 0,618 -0,751 -0,389 1,000

PLAT 0,479 0,375 -0,812 0,359 -0,740 0,178 -0,183 -0,588 1,000

DespFinDiv 0,357 0,421 -0,094 -0,098 0,071 0,027 0,016 0,040 0,173 1,000

DespFinDivLP 0,232 0,389 0,037 -0,103 0,057 -0,337 -0,302 0,304 0,118 0,906 1,000

DespFinDivCP 0,462 0,336 -0,230 -0,060 0,067 0,522 0,464 -0,333 0,146 0,819 0,550 1,000

LOGAT -0,101 0,072 0,208 -0,054 -0,185 -0,379 -0,351 0,151 -0,037 0,040 0,240 -0,143 1,000

LOGVEND 0,057 -0,041 -0,091 0,239 -0,277 0,010 -0,019 -0,203 0,109 0,019 0,059 0,052 0,743 1,000

AtivEcom -0,497 -0,351 0,248 -0,325 0,037 -0,162 -0,126 0,134 -0,205 -0,098 -0,058 -0,188 -0,102 -0,302 1,000

BONDAT 0,179 0,263 0,054 -0,043 0,335 -0,223 -0,114 0,384 -0,152 0,237 0,248 0,107 -0,178 -0,279 -0,230 1,000
BONDDIV 0,212 0,257 -0,029 0,063 0,152 -0,204 -0,182 0,269 -0,067 0,201 0,209 0,095 -0,187 -0,256 -0,243 0,966 1,000

BondDivLP 0,323 0,265 -0,210 0,106 0,096 0,101 0,072 0,004 0,075 0,169 0,068 0,203 -0,339 -0,303 -0,290 0,875 0,914 1,000

BondDivLC 0,082 0,245 0,114 0,006 0,150 -0,530 -0,464 0,515 -0,109 0,191 0,327 -0,097 0,005 -0,225 -0,164 0,897 0,905 0,709 1,000

BondDivPL 0,018 0,119 0,270 -0,101 0,468 -0,266 -0,070 0,511 -0,406 0,137 0,182 0,020 -0,091 -0,244 -0,090 0,923 0,863 0,740 0,826 1,000  
Os dados destacados possuem correlação significativa ao nível de significância de 5%. 
OBS: As despesas financeiras possuem sinal negativo, logo a análise das correlações deve ser feita com o sinal 
invertido. 
 

Analisando a tabela de correlações, verificam-se algumas relações importantes entre as 

variáveis, que remetem não somente a utilização de bonds e notes. Verifica-se que quanto 

maior o tamanho das empresas, em termos de ativos, maior tende a ser a imobilização dos 
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ativos, maior é a importância do financiamento de longo prazo e menores são os custos de 

capital de terceiros. 

 

Quantos aos eurobonds e euronotes, pode-se verificar inicialmente algumas relações que, para 

as empresas analisadas e no período considerado, quanto maior a participação desse 

instrumento no financiamento, 

• maior a margem de lucratividade das vendas (LLVEND);  

• maior a alavancagem com capital de terceiros;   

• maior a participação do financiamento de longo prazo; 

• menor a participação do financiamento de cur to prazo; 

• menor o custo de capital (menores despesas financeiras); 

• menor o tamanho do faturamento e dos ativos das empresas. 

 

A constatação, de que as empresas com maior utilização de eurobonds têm menores 

faturamentos e ativos pode parecer curiosa, pois se esperaria que quanto maior a empresa 

maior a utilização do mercado externo para se financiar, visto que as emissões no mercado de 

eurobonds, em geral, não possuem garantias, sendo considerado apenas a qualidade de 

crédito, no entanto, isso não ocorre na amostra. Uma possível explicação é que como as 

emissões são feitas em grandes volumes, uma empresa de menor porte será mais afetada em 

termos de alavancagem por eurobonds. 

 

 

7.3.1   Determinação do modelo a utilizar 

Segundo Silva e Júnior (2000, p.584), “a opção pelo modelo de efeitos fixos ou aleatórios vai 

depender fundamentalmente do objetivo do estudo e do contexto no qual os dados foram 

coletados”. Segundo os autores, se o objetivo do estudo é fazer uma inferência para 

determinada população, a partir de uma amostra aleatória de dados, a decisão deve ser pelo 

método aleatório. Caso o objetivo seja analisar o comportamento de uma unidade econômica 

individual, o modelo com efeitos fixos é a opção adequada, desde que a aleatoriedade não 

interfira no resultado.  
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Segundo Marques (2000), em estudos de natureza macroeconômica, em que a seleção é feita 

pela natureza ou pela conjuntura prevalecente em cada período, a decisão correta é especificar 

o modelo de efeitos fixos. Qualquer inferência tem que ser feita sobre aquele grupo. 

 

No caso desta dissertação, como a amostra não foi baseada em dados aleatórios e não é seu 

objetivo inferir sobre uma população, mas descrever relações possíveis entre as variáveis e 

analisar o comportamento das unidades econômicas individuais (empresas), o método mais 

indicado é o modelo de efeitos fixos.  

 

 Outra forma de selecionar o modelo mais apropriado, conforme Hsiao (1991), é o teste de 

Chow, de mudança estrutural ao longo do tempo. O teste verifica se o fenômeno que o 

modelo representa assume ou não que os interceptos são diferentes. Em caso positivo, o 

método dos mínimos quadrados ordinários é preferível. O teste de Chow baseia-se na 

distribuição estatística F, tendo como hipótese nula a ser testada de que todos os parâmetros 

de intercepto estimados são iguais, enquanto a hipótese alternativa considera que pelo menos 

um deles é diferente dos demais. A estatística F é calculada pela expressão: 

 

( )
)(

)1(
KNNTSQR

NSQRSQR
F

I

IR

−−
−−=  

 

Onde: 

SQR – soma dos quadrados dos resíduos (R – restrito; I – irrestrito). 
N – número de seções cruzadas. 
T – número de observações para as seções. 
K – número de parâmetros estimados. 

 

Ho: Os coeficientes estimados para o intercepto são iguais para as empresas 

H1: Pelo menos um dos coeficientes estimados para o intercepto é diferente. 

 

Os testes foram feitos com base na variável dependente BondAT (bond sobre ativo) e não 

incluiu as variáreis explicativas DESPFINDIVLP e ATIVECON por geraram referências 

inválidas ao modelo. Os resultados das somas dos quadrados dos resíduos e o cálculo do teste 

F para o teste de Chow foram: 
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 MODELO 
 Common Fixed Ef. Randon Ef. 
    
Sum squared resid 0,518388 0,130936 0,36984
  
Estatística F  9,146292 1,241478
Sig.          0,000         0,245 
 

Para as hipóteses: 

H0: Os coeficientes estimados para o intercepto são iguais para as empresas 

H1: Pelo menos um dos coeficientes estimados para o intercepto é diferente. 

(Valor da estatística F tabelada de 1,73, para os respectivos graus de liberdade.) 

 

Uma vez que o modelo de efeitos fixos é preferível ao efeito combinado (common), 

rejeitamos a hipótese nula, de que os coeficientes estimados para o intercepto são iguais para 

todas as empresas. Não é possível rejeitar as estimativas obtidas com o modelo irrestrito, ou 

de efeitos fixos, pois ao menos um dos coeficientes estimados é diferente. 

 

Já o modelo de efeitos aleatórios não possui preferência ao modelo restrito (combinado, ou 

common), pois aceitamos a hipótese nula, indicando que o modelo de efeitos aleatórios não é 

preferível ao modelo restrito. 

 

Assim, foi utilizado para os cálculos estáticos e contabilométricos o modelo de efeitos fixos, 

assumido-se que as diferenças entre as unidades de cross-section (empresas) podem ser 

capturadas no termo do intercepto, sendo estas diferenças constantes no tempo. Em relação 

aos termos de erro, assume-se que são independentes e aleatoriamente distribuídos, com 

média zero e variância constante. O modelo de efeitos fixos difere do modelo estático devido 

à introdução da variável dummy, que assume valores 1 ou 0 para representar cada unidade de 

seção cruzada. 

 

 

7.3.2   Apresentação e análise dos resultados 

Para análise de dados em painel foi utilizado o programa estatístico EViews 4.0 e os outputs 

foram transportados e editados em arquivos específicos para a apresentação.  
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A Tabela 22, a seguir, relaciona os resultados obtidos com a regressão de modelo fixo sem 

peso para cada variável dependente, são demonstrados os coeficientes obtidos e as respectivas 

probabilidades, que, quando menores que 5%, são consideradas estatisticamente significantes. 

As variáveis com significância estatística estão destacadas na Tabela 22. 
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Tabela 22 – Resultados estatísticos da análise de dados em painel – efeitos fixos sem peso 

 BONDAT  BONDDIV  
BONDDIV
PL  

BONDDIV
LP  

BONDDIV
CP  

Variable Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

RENTATIVO 0.139053 0.5528 0.122166 0.6937 0.196169 0.8218 1.266617 0.0921 6364.082 0.3229 
RENTPL 8.46E-05 0.0011 0.000100 0.0037 0.000761 0.0035 0.000158 0.0113 1.903740 0.2727 
LLVENDAS 2.76E-07 0.9112 -1.71E-06 0.6341 6.91E-05 0.0022 7.22E-06 0.4211 0.017600 0.8195 
ATFIXPL 0.004147 0.6773 0.001804 0.9012 0.473533 0.0000 0.033870 0.2744 726.8946 0.2330 
LIQUIDEZ 0.070227 0.0002 0.123241 0.0002 0.513217 0.0001 0.240165 0.0002 877.4102 0.3673 
DIVAT 1.12E-05 0.3696 3.05E-06 0.8386 7.20E-05 0.0379 1.97E-05 0.5436 0.344908 0.2622 
DIVCPDIVTOT 0.260638 0.2521 0.230905 0.5484 4.938363 0.0029 0.139166 0.8780 -22178.86 0.2456 
DIVCPAT -0.206705 0.1592 -0.343157 0.1538 -2.247752 0.0272 -0.055521 0.9285 12481.73 0.2445 
DIVLPAT 0.157386 0.4532 -0.128611 0.7016 3.692347 0.0146 -1.332184 0.0759 -20227.57 0.2428 
PLAT -0.082041 0.6350 -0.061797 0.8290 0.376630 0.6985 -0.553008 0.2803 16998.22 0.2420 
DESPFINDIV 0.617348 0.0017 0.803369 0.0051 2.424491 0.0679 2.140320 0.0003 12179.84 0.2514 
DESPFINDIVLP -0.070334 0.0448 -0.081721 0.0728 -0.078965 0.6657 -0.510853 0.0000 -1378.142 0.3556 
DESPFINDIVCP -0.104638 0.0104 -0.122108 0.0345 -0.756950 0.0381 -0.252317 0.0307 -2298.078 0.2879 
LOGAT 0.101461 0.5064 0.036593 0.8598 -0.221153 0.7245 -0.084045 0.8242 10064.87 0.2400 
LOGVEND 0.017222 0.8477 0.060616 0.5698 -0.472824 0.4815 0.206692 0.4362 420.4876 0.7990 
           
R-squared 0.881765  0.823474  0.960307  0.779880  0.320852  
Adjusted R-squared 0.800752  0.702520  0.933110  0.629058  -0.144489  
S.E. of regression 0.053680  0.082507  0.315425  0.169795  3643.128  
F-statistic 28.76547  17.99309  93.31736  13.66580  1.822245  
Prob(F-statistic) 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.058844  
           
Mean dependent var 0.110932  0.161508  0.587150  0.304464  355.5592  
S.D. dependent var 0.120259  0.151273  1.219595  0.278787  3405.403  
Sum squared resid 0.155604  0.367600  5.372620  1.556845  7.17E+08  
Durbin-Watson stat 1.953462  2.042384  1.863011  2.141218  2.009721  

Coeficientes destacados referem-se aos coeficientes com significância estatística para 5% de confiança. 

Os relatórios detalhados de cada modelo estão disponíveis no Anexo 9. 
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A Tabela 22 relaciona os resultados das regressões com dados em painel para cada uma das 

variáveis dependentes referentes ao endividamento com captação por instrumentos de renda 

fixa do exterior, os valores dos coeficientes e a probabilidade, resultado do teste estatístico F. 

Assim as variáveis que possuem resultado da probabilidade menores que 5% foram 

consideradas estatisticamente significativas, as variáveis que apresentaram essa significância 

estão destacadas na tabela. O resultado detalhado da análise encontra-se no Anexo 9. 

 

Todas os modelos de regressão apresentaram validade estatística, exceto o modelo que 

apresenta como variável dependente os bonds como composição das dívidas de curto prazo 

(BondDivCP) pois apresenta significância superior a 5%, o que já era esperado visto que as 

operações com bonds e notes são de longo prazo. Essa é uma das características que mais 

aponta benefícios na utilização de bonds devido ao aumento do prazo médio dos passivos das 

empresas (alongamento do perfil da dívida). Dessa forma, podemos descartar o modelo que 

utiliza a variável dependente BondDivCP. 

 

Todos os outros modelos apresentaram significâncias estatísticas, modelos válidos, portanto. 

O modelo que apresentou o maior poder explicativo (R quadrado ajustado) foi o modelo com 

variável dependente BondDivPL com 93,3% de suas variações sendo explicadas pelas 

variáveis independentes, em seguida BondAT com 80,0%, depois BondDiv com 70,3% e por 

último a variável BondDivLP com 62,9%. Esses valores de explicação são considerados 

bastante altos para uma pesquisa em finanças, podendo ser explicado pela relação de 

determinação entre as variáveis, conforme demonstraram estudos referentes à estrutura de 

capital. Outro ponto é a relação de interdependência, natural das demonstrações financeiras, 

em que a equação patrimonial é baseada em ativos (aplicações de recursos) e passivos como 

origens dos recursos aplicados no ativo. 

 

O modelo com maior número de variáveis explicativas válidas é o que possui maior poder 

explicativo (modelo com BondDivPL). No entanto, algumas variáveis explicativas 

apresentaram-se adequadas em todos os modelos analisados: rentabilidade sobre o PL 

(RentPL), liquidez corrente (LIQUIDEZ) e custo médio do capital de terceiros (DespFinDiv, 

DespFinDivLP DespFinDivCP). 

 

Ao analisar os coeficientes dessas variáveis explicativas é possível verificar as implicações da 

teoria de estrutura de capital e algumas suposições baseadas em teoria e expectativas em 
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relação ao tema. O coeficiente linear positivo da rentabilidade mostra que quanto mais 

alavancada é a empresa, maior é sua rentabilidade em relação ao patrimônio líquido, ou seja, a 

utilização de capital de terceiros, especificamente bonds, proporciona maior retorno aos 

acionistas. Verifica-se que a rentabilidade do ativo não possui poder de explicação por meio 

do endividamento por bonds, pois está mais relacionada às atividades operacionais da 

empresa, independentemente da forma como ela é financiada. Já a rentabilidade sobre o PL 

mostra que quanto maior a alavancagem maior o ganho dos acionistas com a utilização do 

capital de terceiros em função da geração de retornos dos ativos maiores que o custo da dívida 

e, em especial, devido ao ganho com o benefício fiscal gerado pela dedução dos juros e 

encargos da dívida para a apuração do imposto de renda das empresas. 

 

Outra verificação possível é que, quanto maior a utilização de bonds na estrutura de 

financiamento, maior a liquidez da empresa. Assim, como os bonds são títulos de longo 

prazo, existe maior concentração dos passivos no exigível de longo prazo, diminuindo a 

participação do exigível de curto prazo e, conseqüentemente, aumentando a folga financeira 

da empresa. 

 

As variáveis de custo de capital (despesas financeiras em relação ao passivo) apresentam sinal 

negativo (despesas), sendo necessário inverter o sinal no momento da análise. O coeficiente 

positivo da variável DespFinDiv demonstra que quanto maior é a alavancagem por bonds, 

menor é a despesa com capital de terceiros. Portanto, as empresas que mais utilizam bonds 

para se financiar, na média, usufruem menores taxas de juros no mercado internacional, 

conforme resultado. Porém essa é uma conclusão perigosa, pois, caso exista variação cambial, 

esse custo pode aumentar de forma significativa, se não houver instrumentos de hedge. 

Assim, é possível inferir sobre a relação negativa entre o custo de capital de terceiros e o 

endividamento por bonds (quanto maior a utilização de bonds menores as despesas com 

juros). 

 

Os custos de capital de curto e longo prazos possuem significância estatística e relação 

positiva com o endividamento, ou seja, quanto maior o endividamento por bonds maiores os 

custos de capital em médio e longo prazos, ainda que com coeficientes menos representativos 

e menos significantes que o custo de capital geral determinado pela variável DespFinDiv (em 

alguns modelos ela não entra como significante), essa relação positiva não era esperada. Uma 

possível explicação é que alterações de passivos de curto e longo prazos ao longo do tempo 
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entre as empresas causam distorções na composição do endividamento, conforme pode ser 

observado na matriz de Correlação de Speaman (Tabela 21), nas correlações de sinais 

negativos entre o custo de capital e a composição do endividamento em termos de prazo. 

 

O modelo que apresenta maior número de variáveis explicativas válidas é o que utiliza como 

variável dependente a participação dos bonds no PL das empresas (BondDivPL). Nesse 

modelo são apresentadas como variáveis explicativas válidas, além das descritas 

anteriormente, o grau de lucratividade das vendas (LLVendas), o índice de imobilização 

(ATFixPL), a alavancagem geral (DivAT) e o perfil da dívida (curto ou longo prazo – 

DivCPDivTot, DivCPDivTot, DivLPDivTot). Em todos os casos, todos os coeficientes 

apresentam correlação positiva, exceto no índice de participação do passivo de curto prazo, ou 

seja, todos os coeficientes em conformidade com as teorias de estrutura de capital. 

 

A relação positiva entre o grau de lucratividade das vendas (LLVendas) sugere que, quanto 

maior a utilização de bonds no financiamento, maior é a lucratividade das vendas. Verifica-se 

na amostra que, quanto maior o grau de imobilização (ATFixPL), maior tende a ser o grau de 

utilização de bonds. As empresas buscariam capital de terceiros para alavancar o retorno dos 

acionistas, porém, com prazos mais longos devido ao volume de recursos aplicados no ativo 

imobilizado. O que poderia justificar, as emissões perpétuas de Braskem, Odebrecht, Gerdau 

e CSN em 2005, conforme Anexo 1. 

 

O coeficiente negativo da dívida de curto prazo (DivCPAT) e positiva do endividamento de 

longo prazo (DivLPAT) em relação ao endividamento por bonds, corrobora a constatação de 

que empresas que mais possuem bonds possuem dívidas de prazos maiores, ficando menos 

vulnerável ao risco de financiamento de curto prazo; é perceptível que as empresas emissoras 

de bonds no mercado internacional gozam de maiores prazos de financiamento, conforme 

constatado por Suzigam et al (1972), Lisboa (1987), Valle (2000) e Assaf Neto (2006). 

 

Dessa forma, analisou-se as principais inferências sobre as inter-relações das variáveis. Na 

tentativa de aprimorar o modelo de dados em painel, pode-se utilizar ferramenta própria da 

análise de dados em painel que adapta o modelo de regressão com enfoque princ ipal às 

diferenças entre as empresas e suas características específicas (cross-section weight), 

conforme apresentado na Tabela 23. 
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Tabela 23– Resultados estatísticos da análise de dados em painel – efeitos fixos com peso na cross-section (diferenças entre empresas) 

 BONDAT  BONDDIV  
BONDDIV
PL  

BONDDIV
LP  

BONDDIV
CP  

Variable Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

RENTATIVO 0.083234 0.1028 -0.077115 0.3530 0.726584 0.2026 0.542246 0.0348 22.90457 0.8180 
RENTPL 8.63E-05 0.0000 8.40E-05 0.0000 0.000851 0.0735 0.000107 0.0000 0.018472 0.8025 
LLVENDAS 2.34E-07 0.8564 4.65E-07 0.7922 4.52E-05 0.2342 7.82E-06 0.1085 9.87E-06 0.9805 
ATFIXPL 0.002445 0.3522 -0.009423 0.0023 0.394925 0.0226 0.008635 0.4805 4.415095 0.8065 
LIQUIDEZ 0.077034 0.0000 0.118694 0.0000 0.484696 0.0001 0.231453 0.0000 12.81777 0.7935 
DIVAT 4.50E-06 0.7864 -2.08E-07 0.9852 4.36E-05 0.0460 2.94E-05 0.2444 0.002307 0.8186 
DIVCPDIVTOT 0.329620 0.0009 0.143660 0.2808 4.085523 0.0000 -0.253236 0.6667 -121.1146 0.8127 
DIVCPAT -0.159113 0.0516 -0.248325 0.0490 -1.729817 0.0018 0.106608 0.8380 81.98147 0.8123 
DIVLPAT 0.242957 0.0102 -0.146700 0.2526 3.170328 0.0010 -1.253600 0.0255 -119.6884 0.8118 
PLAT -0.092800 0.0327 -0.323817 0.0008 0.746094 0.3631 -0.689083 0.0092 135.7621 0.8073 
DESPFINDIV 0.412078 0.0001 0.776710 0.0000 1.053809 0.5302 2.095186 0.0000 44.72222 0.8031 
DESPFINDIVLP -0.029792 0.0009 -0.062528 0.0000 0.050605 0.5729 -0.445824 0.0000 -3.123778 0.7925 
DESPFINDIVCP -0.064751 0.0329 -0.120025 0.0000 -0.318204 0.6300 -0.203990 0.0163 -4.649201 0.8941 
LOGAT 0.007784 0.7730 -0.049957 0.3737 -0.310667 0.2845 -0.178074 0.1609 62.95984 0.8051 
LOGVEND 0.028728 0.1321 0.026957 0.4512 0.255311 0.5245 0.241230 0.0044 2.975543 0.8478 
           
R-squared 0.980489  0.971685  0.892461  0.963274  0.241869  
Adjusted R-squared 0.967121  0.952283  0.818777  0.938109  -0.277591  
S.E. of regression 0.048136  0.072975  0.271116  0.145797  842.7556  
F-statistic 193.8359  132.3640  32.01029  101.1670  1.230556  
Prob(F-statistic) 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.281600  
           
Mean dependent var 0.212244  0.319401  0.542555  0.540789  80.59055  
S.D. dependent var 0.265464  0.334071  0.636867  0.586052  745.5996  
Sum squared resid 0.125120  0.287567  3.969211  1.147863  38352799  
Durbin-Watson stat 2.504671  2.513080  2.062479  2.495626  1.754358  

Coeficientes destacados referem-se aos coeficientes com significância estatística para 5% de confiança. 

Os relatórios detalhados de cada modelo estão disponíveis no Anexo 10. 
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Com a utilização do método de regressão atribuindo peso às diferenças entre as empresas, 

apresentado na Tabela 23, verifica-se que as conclusões são semelhantes ao modelo sem peso 

em relação às variáveis explicativas relevantes para a determinação do comportamento das 

variáveis dependentes No entanto, no modelo sem peso apenas uma variável dependente 

(BondDivPL) se destacaba por possuir maior número de variáveis válidas, e, portanto, maior 

poder explicativo (Tabela 22).  

 

Na análise atribuindo peso nas cross-sections, a regressão com variável dependente BondAT 

assume o maior poder explicativo com R2 ajustado de 96,7%, seguida pelas regressões de 

BondDiv com 95,2%, BondDivLP 93,8% e BondDivPL com 81,9%.  

 

É comum que com o aumento do número de variáveis válidas aumente o R2 ajustado, porém 

ocorreu uma inversão do poder de explicação das regressões em relação ao modelo sem peso 

nas cross-sections. As variáveis rentabilidade sobre o PL (RentPL), liquidez corrente 

(Liquidez), imobilização do ativo (AtFixPL), perfil da dívida (DivCPDivTot) e custo de 

capital de terceiros (DespFinDiv) mantiveram os mesmos sinais dos coeficientes encontrados 

no modelo de regressão sem peso, o que em todos eles comprovam as idéias das teorias de 

estrutura de capital e as verificações descritivas do perfil das empresas que emitem eurobonds 

e euronotes. 

 

O objetivo principal desta análise de dados em painel não é generalizar os resultados, a partir 

da amostra analisada, para outras empresas ou períodos. A característica de um estudo 

exploratório-descritivo é gerar novas idéias ou hipóteses para futuras pesquisas ou descrever 

uma população ou evento. Nesse intuito, foi desenvolvido o estudo – com natureza 

meramente descritiva. 

 

Dado essas limitações, foi possível verificar que, comparando os resultados descritivos da 

amostra de dados com as pressuposições das teorias de estrutura de capital, as variáveis 

possuem comportamentos semelhantes aos preconizados pelas duas principais teorias de 

estrutura de capital: do trade-off estático e pecking order, conforme apresentado Tabela 9 

desta dissertação. 

 

Em resumo, analisando os resultados encontrados, pode-se inferir que, para as empresas que 

compuseram a amostra e no período em que foram extraídos os dados financeiros (de 2000 a 
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2005) período em que houve valorização do real e conseqüente ganho cambial com passivos, 

os indicadores contábeis e financeiros apresentaram comportamentos que tendem a ter 

subsídios nas teorias de estrutura de capital. Ou seja, para a amostra e períodos analisados, 

verificou-se que quanto maior a utilização de bonds na estrutura de financiamento: (1) maior 

o retorno proporcionado aos acionistas; (2) maior a lucratividade das vendas, maior o grau de 

imobilização dos ativos; (3) maior a liquidez corrente das empresas; (4) maior é a 

alavancagem geral da empresa (logo menor a utilização de capital próprio); (5) maior a 

utilização de capital de longo prazo (alongamento no perfil da dívida) conseqüentemente, 

menor a necessidade de capital de curto prazo e (6) menor é a relação entre despesa financeira 

e dívida total, conseqüentemente, menor é o custo de capital de terceiros para as empresas 

analisadas. 

 

Os resultados, além de irem de encontro ao proposto pelas teorias de estrutura de capital, 

corroboram as características do mercado financeiro brasileiro e a respectiva de alternativas 

para “escapar” dos pontos negativos do mercado. Conforme Assaf Neto (2006, p.426),  

 

as empresas [brasileiras], em sua ampla maioria, adotam baixo nível de endividamento. No Brasil, 
como forma das empresas protegerem-se das elevadas taxas de juros que persistem em nossa 
economia, além da escassez de capital a longo prazo, o quociente de endividamento/patrimônio 
líquido atinge, dentro de uma média dos últimos anos, 0,50. Isso indica que os recursos próprios 
financiam 67% dos ativos, e as dívidas somente os 33% restantes. 

 

Assim, verifica-se que, no período analisado, quanto maior o financiamento por meio de 

eurobonds (com maior prazo e menores taxas de juros), maior tende a ser o endividamento da 

empresa e menor o custo da dívida. Logo, se menor custo da dívida, menor tende a ser o custo 

médio ponderado de capital (WACC)23. Considerando essas premissas válidas, maior tende a 

ser o valor da empresa. No entanto, mesmo com raciocínio válido, não é possível fazer uma 

afirmação mais que intuitiva, pois não foram considerados os valores das empresas neste 

estudo. 

 

Outras inferências também poderiam ser feitas caso fossem levados em consideração os 

mercado de títulos de dívida local (doméstico) no financiamento das empresas. No entanto, 

esse mercado não demonstra suprir adequadamente todas as necessidades (de volumes, prazos 

e taxas) das empresas. Isso deve-se a diversos fatores, começando pelas altas taxas de juros 

                                                 
23  Salvo o caso de a empresa ter seu risco de crédito aumentado de forma a elevar significantemente o custo do 
capital próprio. 
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praticadas pelos títulos do governo, criando imperfeições no mercado de dívida doméstico. 

Conforme Turner (2002), a principal razão para desenvolver e manter o mercado de títulos de 

dívidas governamentais eficiente é que isso faria com que o mercado de capitais local fosse 

mais completo por meio da geração de taxas de juros que reflitam o real custo de 

oportunidade para cada prazo de vencimento, além de permitir o acesso do setor privado ao 

financiamento de longo prazo. 
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8   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação buscou analisar e descrever o mercado de eurobonds e euronotes com 

especial atenção às emissões de empresas brasileiras nesse mercado. Assim, o estudo 

procurou atingir dois objetivos: o de analisar e descrever o mercado de eurobonds, sua 

história, características, estatísticas, ferramentas e técnicas, com especial atenção aos títulos 

brasileiros e analisar empiricamente, com suporte de teorias de estrutura de capital, a 

utilização de bonds na estrutura de financiamento das empresas brasileiras. Para isso, utilizou-

se testes de médias e análise de dados em painel dos indicadores contábeis e financeiros, 

buscando associações entre as variáveis da estrutura de capital conforme indicado na teoria e 

em estudos anteriores.  

 

Três questões de pesquisas direcionaram os esforços para o atendimento dos objetivos do 

estudo: a primeira refere-se ao funcionamento do mercado de eurobonds, sua história, 

características, ferramentas e técnicas; a segunda refere-se à identificação das características 

(perfil) das empresas brasileiras emissoras de eurobonds; e a terceira refere-se a relação entre 

a utilização de eurobonds e os principais indicadores contábeis e financeiros, tomando por 

base as principais teorias de estrutura de capital. 

 

A primeira questão de pesquisa descreveu e analisou o mercado internacional de títulos de 

dívida de longo prazo, por meio de pesquisa em órgãos reguladores, livros, periódicos, artigos 

científicos, jornais e revistas, nacionais e internacionais, conforme apresentado nos capítulos 

de dois a cinco. O segundo capítulo apresentou conceitos básicos sobre tipos de bonds, 

emissores, fundamentos, cláusulas e riscos. O capítulo três tratou do mercado de bonds, seus 

participantes, características e estatísticas do mercado. O capítulo quatro apresentou alguns 

dos principais estudos empíricos, nacionais e internacionais e o capítulo cinco apresentou 

conceitos básicos sobre a mensuração e precificação de bonds, retorno exigido, retorno até o 

vencimento, mostrando a relação e entre as taxas de juros de mercado e de cupom.  

 

A segunda questão procurou definir perfil das empresas brasileiras que emitiram bonds no 

mercado internacional. Realizou-se análise descritiva dos dados das empresas emissoras, 

determinando perfil diferenciado entre essas empresas e empresas não emissoras (grupo de 

controle). Os dados das empresas de controle foram obtidos por meio da base de dados da 

Economática® e incluem empresas com ações negociadas na Bovespa que não fizeram parte 
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da amostra das empresas emissoras de bonds. Utilizou-se o teste não paramético de médias de 

Mann-Whitney, para testas as variáveis escolhidas para diferenciação do perfil de empresas 

emissoras e não emissoras. 

 

A análise possibilitou inferir que, empresas que emitem títulos de renda fixa no exterior são 

empresas, em geral, com maior alavancagem com capital de terceiros e que possuem um 

perfil de dívida com prazos mais longo, no entanto, esta última afirmativa poderia ser melhor 

testada por estudos futuros, para saber de forma mais detalhada entre os anos de vencimento 

das dívidas (isso é geralmente demonstrado em notas explicativas das empresas), além do que, 

na amostra de empresas analisadas, não foi possível fazer uma inferência com respaldo 

estatístico satisfatório.  

 

Alguns resultados e conclusões – especialmente no que diz respeito à rentabilidade – não 

podem ser generalizados, o curto espaço de tempo observado (de 2002 a 2005) apresentou 

forte oscilação nas taxas cambiais, que afetam diretamente o objeto de estudo, inclusive com 

forte valorização do real frente ao dólar e demais moedas, gerando maiores ganhos cambiais 

com a redução dos passivos, influenciando as taxas de retorno dos períodos. No entanto, para 

a amostra e período analisado, as empresas com emissões de bonds apresentaram retornos 

sobre os ativos significativamente mais elevados que as demais, pois, além de gozarem de 

custo de capital de terceiros mais baixo, também possuem tamanho diferenciado, o que pode 

contribuir para ganho de escala e elevada participação no mercado. 

 

Empresas com maiores índices de imobilização tendem a expandir os prazos de suas dívidas, 

utilizando o mercado externo para isso, conforme verificado. O ponto que mais diferencia as 

empresas com e sem bonds emitidos é o tamanho das instituições. Essa ve rificação, parece ser 

incontestável do ponto de vista estatístico. Em 2005 o ativo médio por empresa emissora de 

títulos no exterior foi de R$ 24,5 bilhões contra apenas R$ 2,2 bilhões das demais empresas. 

O faturamento que em 2005 foi de R$ 14,2 bilhões das empresas emissoras e de R$ 1,4 

bilhão, verificando-se grande distanciamento entre as médias das empresas.  

 

Os resultados convergem com outras verificações empíricas, como Weston (1963) e Filardo 

(1979) que avaliaram que o tamanho das empresas contribui para proporcionar maior 

alavancagem das empresas e com Assaf Neto (2006) para demonstrar que o Brasil não possui 

vocação para o alongamento das dívidas e que as taxas de juros do mercado internacional 
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podem trazer benefícios às empresas captadoras. Também confirma a afirmação de Valle 

(2001) que apenas grandes empresas brasileiras possuem atuação ativa na captação no 

mercado de eurobonds e bonds estrangeiros 

 

A terceira questão tentou identificar a relações entre os principais indicadores contábeis e 

financeiros como forma de explicar a alavancagem das empresas. Os testes foram baseados 

nas pesquisas de estrutura de capital, utilizando como modelo estatístico de regressão linear 

múltipla com dados agrupados em painel (painel data analysis), conforme a teoria do trade-

off estático entre endividamento e benefício fiscal, em que endividamento traria benefícios aos 

acionistas até o ponto em que o risco percebido de insolvência geraria grande demanda de 

retorno pelos acionistas aumentando o custo médio ponderado de capital (WACC). 

 

Os resultados da análise dos dados em painel corroboraram os resultados obtidos na análise 

descritiva da segunda questão de pesquisa e com as expectativas iniciais a partir das teorias de 

estruturas de capital. As regressões apresentaram poder explicativo e significância estatística 

para diversas variáveis, entre as quais: rentabilidade sobre o PL, lucratividade das vendas, 

grau de imobilização, perfil do endividamento e principalmente, o custo do capital de 

terceiros. 

  

Analisando os resultados encontrados, pode-se inferir que, para as empresas que compuseram 

a amostra e no período em que foram extraídos os dados financeiros (de 2000 a 2005) com 

valorização do real e conseqüente ganho cambial com passivos, os indicadores contábeis e 

financeiros apresentaram comportamentos com subsídios nas teorias de estrutura de capital. 

Ou seja, para a amostra e período analisados, verificou-se que quanto maior a utilização de 

bonds na estrutura de financiamento: (1) maior o retorno proporcionado aos acionistas; (2) 

maior a lucratividade das vendas, maior o grau de imobilização dos ativos; (3) maior a 

liquidez corrente das empresas; (4) maior a alavancagem geral da empresa (logo, menor a 

utilização de capital próprio); (5) maior a utilização de capital de longo prazo (alongamento 

no perfil da dívida) e, conseqüentemente, menor a necessidade de capital de curto prazo e (6) 

menor a relação entre despesa financeira e dívida total, conseqüentemente, menor o custo de 

capital de terceiros. 

 

Assim, verifica-se que, no período analisado, quanto maior o financiamento por meio de 

eurobonds (com maior prazo e menores taxas de juros), maior tende a ser o endividamento da 
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empresa e menor o custo da dívida. Logo, se menor custo da dívida, menor tende a ser o custo 

médio ponderado de capital (WACC). Considerando essas premissas válidas, maior tende a 

ser o valor da empresa. No entanto, mesmo com raciocínio válido, não é possível fazer uma 

afirmação mais que intuitiva, pois não foram considerados os valores das empresas neste 

estudo. 

 

As conclusões são restritas às empresas e ao período analisados, não sendo possível (nem 

indicado) generalizações sobre as demais empresas que não compõem a amostra, 

independentemente do período em questão. Como este estudo teve caráter descritivo-

exploratório, fica a indicação de futuras pesquisas, em especial, que utilizem o controle da 

variável cambial ou que analisem individualmente o custo de capital das empresas baseadas 

em taxas de juros e cupom versus taxa de juros de mercado, e a relação da classificação de 

rating nesses custos. 

 

Futuras pesquisas poderiam analisar o impacto do anúncio da emissão de bonds no valor das 

ações das companhias emitentes com base na metodologia de estudo de eventos, já aplicado 

em relação à emissão de ADRs no exterior e em emissões de debêntures no mercado 

doméstico, mas não se desconhece sua utilização em títulos de dívida no mercado 

internacional.  
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Anexo 1 – Detalhe das emissões de eurobonds e euronotes de instituições brasileiras no ano de 2005.  (Em 
US$ milhões) 
 
CORPORATE BONDS  -  2005
INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS

EMISSOR MOODY S&P FITCH MOEDA VL.NOMINAL CUPOM
DATA 

EMISSÃO
DATA 

VENCIMENTO
% VALOR 

FACE
US$ 

EQUIVALENTE
ULTRAPAR - BB+ - USD 250,0              7,250 15/12/05 20/12/15 98,75 246,88
ELETROBRAS - BB- - USD 300,0              7,750 21/11/05 30/11/15 99,15 297,44
CVRD Baa3 BBB - USD 300,0              8,250 26/10/05 17/01/34 106,88 320,64
GERDAU Ba1 BB- BB- USD 600,0              8,875 15/09/05 PERPETUAL 100,00 600,00
ODEBRECHT - BB+ - USD 200,0              9,625 15/09/05 PERPETUAL 100,00 200,00
BERTIN LTDA B1 B+ - USD 120,0              8,500 15/07/05 15/07/08 99,68 119,61
CAMARGO CORREA B1 BB- - USD 150,0              8,875 15/07/05 01/08/15 100,00 150,00
CSN B1 BB- BB- USD 250,0              9,500 14/07/05 PERPETUAL 100,00 250,00
CSN B1 BB- BB- USD 500,0              9,500 07/07/05 PERPETUAL 100,00 500,00
ELETROPAULO - B - BRL 200,0              19,125 23/06/05 28/06/10 100,00 200,00
VOTORANTIM - BBB- BBB USD 400,0              7,750 21/06/05 24/06/20 100,00 400,00
BRASCAN - - - USD 50,0                6,875 10/06/05 15/06/07 99,77 49,89
BRASKEM - BB- - USD 150,0              9,750 10/06/05 PERPETUAL 100,00 150,00
BRASKEM - BB- BB- USD 150,0              9,375 24/05/05 01/06/15 99,52 149,28
CSN ISLANDS IX B1 BB- - USD 200,0              10,000 18/01/05 15/01/15 105,13 210,25
TOTAL 3.843,99       

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

EMISSOR MOODY S&P FITCH MOEDA VL.NOMINAL CUPOM
DATA 

EMISSÃO
DATA 

VENCIMENTO % V.FACE
US$ 

EQUIVALENTE
BANCO BMG Ba3 B+ - USD 300,0              9,150 15/12/05 15/01/16 98,05 294,14
BICBANCO Ba3 - - USD 40,0                8,500 07/12/05 15/12/08 99,68 39,87
BCO CONTINENTAL - BBB- BBB- USD 150,0              6,625 18/11/05 01/12/10 99,83 149,75
BCO MERCANTIL - - - USD 45,0                8,500 27/10/05 03/11/08 99,35 44,71
BANCO VOTORANTIM Baa3 BB- - USD 200,0              6,875 03/10/05 14/10/15 99,48 198,96
BRADESCO Ba2 - - BRL 100,0              14,800 22/09/05 04/01/10 100,00 100,00
BANESPA Ba2 - - USD 500,0              8,700 13/09/05 PERPETUAL 100,00 500,00
BCO VOTORANTIM - BB- - USD 100,0              LIB+200 04/08/05 19/08/10 99,90 99,90
BANKBOSTON MULTI - - - BRL 121,1              17,200 27/07/05 01/07/08 100,00 50,85
UNIBANCO B2 - - USD 500,0              8,700 22/07/05 PERPETUAL 100,00 500,00
BANESPA - - - USD 50,0                5,000 01/07/05 08/07/08 99,66 49,83
BCO VOTORANTIM  BB- - USD 125,0              LIB+125 29/06/05 11/07/08 100,00 125,00
BANCO BMG B1 BB- - USD 200,0              7,750 22/06/05 01/07/10 100,00 200,00
BRADESCO Ba2 - - USD 300,0              8,875 26/05/05 PERPETUAL 100,00 300,00
BANCO BRADESCO Ba2 - - BRL 122,8              17,500 10/05/05 10/12/07 101,25 50,50
BANCO FIBRA - - - USD 60,0                8,000 13/04/05 20/04/08 99,35 59,61
BANESPA - - - BRL 150,0              17,650 07/04/05 13/04/08 100,00 150,00
BANCO MERCANTIL - - - USD 30,0                6,000 21/03/05 06/10/06 99,64 29,89
BANCO VOTORANTIM - BB- - BRL 256,0              17,100 18/02/05 28/02/08 100,00 99,84
BANCO ABN REAL - - - BRL 150,0              16,200 16/02/05 22/02/10 100,00 58,50
BANCO BNG - - - USD 50,0                7,000 03/02/05 15/02/08 99,67 49,83
BRADESCO - - - USD 100,0              4,375 02/02/05 02/01/08 99,67 99,67
BANCO ALFA - - B USD 40,0                4,750 25/01/05 15/01/09 100,00 40,00
BANCO ITAU Ba2 BB- - USD 125,0              4,375 19/01/05 31/01/08 99,65 124,57
BCO VOTORANTIM - BB- - USD 100,0              4,000 14/01/05 24/01/07 99,53 99,53
TOTAL 3.514,93       

TOTAL DE CORPORATE BONDS 7.358,91       

SOVEREIGN BONDS (GOVERNO BRASILEIRO)  -  2005

EMISSOR MOODY S&P FITCH MOEDA VL.NOMINAL CUPOM
DATA 

EMISSÃO
DATA 

VENCIMENTO % V.FACE
US$ 

EQUIVALENTE
BRAZIL Ba3 BB- BB- USD 500,0              8,250 29/11/05 20/01/34 99,33 496,63
BRAZIL Ba3 BB- - USD 500,0              7,875 09/11/05 07/03/15 100,70 503,51
BRAZIL B1 BB- BB- BRL 3.400,0           12,500 19/09/05 05/01/16 98,64 1458,66
BRAZIL B1 BB- BB- USD 1.000,0           8,750 06/09/05 04/02/25 102,13 1021,25
BRAZIL B1 BB- -/1/19-- USD 4.400,0           8,000 22/07/05 15/01/18 100,00 4400,00
BRAZIL B1 BB- BB- USD 600,0              7,875 20/06/05 07/03/15 100,95 605,67
BRAZIL B1 BB- BB- USD 500,0              8,250 25/05/05 20/01/34 94,13 470,63
BRAZIL B2 BB- BB- USD 500,0              8,875 10/05/05 14/10/19 100,38 501,88
BRAZIL B1 BB- -/1/19-- USD 1.000,0           7,875 28/02/05 07/03/15 99,83 998,29
BRAZIL BB- B1 -/1/19-- USD 1.250,0           8,750 31/01/05 04/02/25 98,61 1232,63
BRAZIL B1 BB- BB- EUR 500,0              7,375 20/01/05 03/02/15 98,80 642,20
TOTAL 12.331,33     

TOTAL GERAL 19.690,24      
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Anexo 2 – Detalhe das emissões de eurobonds e euronotes de instituições brasileiras no ano de 2004. (Em 
US$ milhões). 
 
CORPORATE BONDS  -  2004
INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS

EMISSOR MOODY S&P FITCH MOEDA VL.NOMINAL CUPOM
DATA 

EMISSÃO
DATA 

VENCIMENTO
% VALOR 

FACE
 US$ 

EQUIVALENTE 
BRASIL TELECOM Baa3 - BBB- USD 200,0 9,400                09/02/04 18/02/14 99,84 199,68               
BRASKEM - B+ - USD 250,0 11,750              14/01/04 22/01/14 100,00 250,00               
COSAN Ba2 - - USD 200,0 9,000                18/10/04 01/11/09 99,01 198,02               
CP CIMENTO - - - USD 30,0 7,250                23/04/04 10/05/06 99,77 29,93                 
CSN B1 B+ - USD 200,0 9,750                08/01/04 16/12/13 104,88 209,75               
CSN B1 B+ - USD 200,0 10,000              17/09/04 16/01/15 99,89 199,77               
CVRD Ba2 - - USD 500,0 8,250                09/01/04 17/01/34 98,90 494,52               
GRUPO VOTORANTIM B1 B+ - USD 300,0 7,875                16/01/04 23/01/14 99,49 298,47               
PETRO ENERGIA Caa1 B- - USD 100,0 9,375                22/04/04 30/10/13 101,41 101,41               
PETROBRAS Ba2 - - USD 600,0 7,750                08/09/04 15/09/14 98,64 591,83               
TELEMIG B2 B+ - USD 120,0 8,750                12/01/04 20/01/09 99,50 119,40               
USIMINAS B2 B+ - USD 175,0 8,250                23/01/04 30/01/09 99,20 173,60               
TOTAL 2.866,38       

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

EMISSOR MOODY S&P FITCH MOEDA VL.NOMINAL CUPOM
DATA 

EMISSÃO
DATA 

VENCIMENTO
% VALOR 

FACE
 US$ 

EQUIVALENTE 

BANCO ABN AMRO - - - USD 50,0 3,125                21/05/04 01/06/04 99,88 49,94                 
BANCO ALFA - - - USD 35,0 4,875                05/04/04 29/12/06 99,70 34,89                 
BANCO BRADESCO Ba3 - - USD 100,0 3,500                27/08/04 02/09/06 99,76 99,76                 
BANCO DO BRASIL Baa1 - - BRL 200,0 ZERO 13/12/04 17/12/07 62,04 124,08               
BANCO NOSSA Ba3 - - USD 100,0 3,875                16/01/04 23/01/06 99,76 99,76                 
BANCO SAFRA - B+ - USD 100,0 L+35 15/10/04 21/10/07 100,00 100,00               
BANCO VOTORANTIM - - - USD 50,0 4,500                12/03/04 19/03/07 99,65 49,83                 
BANCO VOTORANTIM - B+ - USD 100,0 5,125                27/08/04 10/09/07 99,66 99,66                 
BANESPA   - USD 100,0 3,875                16/01/04 24/07/06 99,71 99,71                 
BANESPA Baa1 BBB BBB+ USD 400,0 5,730                13/09/04 20/09/11 99,00 396,02               
BCO VOTORANTIM B1 B+ - USD 125,0 5,000                07/07/04 19/07/06 100,00 125,00               
BRADESCO Ba3 - - USD 100,0 3,625                15/01/04 03/01/07 99,93 99,93                 
BRADESCO Baa1 - - EUR 225,0 8,000                01/04/04 15/04/14 98,65 273,01               
BRADESCO Ba3 BB- - BRL 270,0 17,500              06/12/04 10/12/07 100,00 270,00               
UNIBANCO - B+ - USD 100,0 3,000                28/01/04 10/08/05 99,93 99,93                 
UNIBANCO Ba2 - - USD 75,0 17,900              08/12/04 14/06/06 0,00 1,00                   
TOTAL 2.022,51       

TOTAL DE CORPORATE BONDS 4.888,89       

SOVEREIGN BONDS (GOVERNO BRASILEIRO)  -  2004

EMISSOR MOODY S&P FITCH MOEDA VL.NOMINAL CUPOM
DATA 

EMISSÃO
DATA 

VENCIMENTO % V.FACE
 US$ 

EQUIVALENTE 
BRAZIL B2 B+ 0 USD 1500 8,250                12/01/04 20/01/34 94,72 1.420,85            
BRAZIL B2 B+ B+ USD 750 L+575 22/06/04 29/06/09 99,25 744,34               
BRAZIL B2 B+ 0 USD 750 10,500              08/07/04 14/07/14 98,19 736,44               
BRAZIL B2 B+ 0 EUR 750 8,500                08/09/04 24/09/12 98,88 897,35               
BRAZIL B2 B+ 0 EUR 250 8,500                22/09/04 24/09/12 101,88 254,69               
BRAZIL B2 B+ B+ USD 1000 8,875                06/10/04 14/10/19 97,78 977,80               
BRAZIL B1 B+ 0 USD 500 10,500              03/12/04 01/07/14 114,75 573,75               
TOTAL 5.605,21       

TOTAL GERAL 10.494,09      
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Anexo 3 – Detalhe das emissões de eurobonds e euronotes de instituições brasileiras no ano de 2003. (Em 
US$ milhões). 
CORPORATE BONDS  -  2003
INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS

EMISSOR MOODY S&P FITCH MOEDA VL.NOMINAL CUPOM
DATA 

EMISSÃO
DATA 

VENCIMENTO
% VALOR 

FACE
 US$ 

EQUIVALENTE 
AMBEV Baa3 BBB- BBB- USD 500 8,750      11/09/03 15/09/13 99,6740       498,37             
BRADESPAR -/1/19-- -/1/19-- -/1/19-- USD 50 7,000      18/09/03 22/05/06 102,4190     51,21               
BRASKEM - - - USD 75 10,500    11/07/03 16/07/04 100,0000     75,00               
BRASKEM - B+ - USD 65 9,250      23/10/03 28/10/05 100,0000     65,00               
BRASKEM - B+ - USD 200 12,500    31/10/03 05/11/08 99,0960       198,19             
BRASKEM - B+ - USD 75 12,500    19/11/03 04/11/08 101,5000     76,13               
CSN B2 - B USD 75 9,750      11/04/03 22/04/05 99,5580       74,67               
CSN B2 - B USD 100 6,850      29/05/03 04/06/04 99,9205       99,92               
CSN B2 - B USD 150 7,875      18/06/03 07/07/05 99,7640       149,65             
CSN B2 B+ -/1/19-- USD 200 10,750    05/09/03 12/09/08 99,5270       199,05             
CSN B2 B+ -/1/19-- USD 75 10,750    26/09/03 12/09/08 100,9300     75,70               
CSN B1 B+ - USD 350 9,750      16/12/03 16/12/13 100,0000     350,00             
CVRD Ba2 -/1/19-- -/1/19-- USD 300 9,000      01/08/03 08/08/13 98,3860       295,16             
EMBRATEL B2 - - USD 200 11,000    24/11/03 15/12/08 99,0490       198,10             
EMBRATEL B2 - - USD 75 11,000    09/12/03 15/12/08 100,7500     75,56               
GRUPO VOTORANTIM - - - USD 250 5,750      11/07/03 28/06/05 99,7820       249,46             
IPIRANGA B2 -/1/19-- -/1/19-- USD 135 7,875      25/07/03 01/08/08 99,7730       134,69             
PETROBRAS Ba1 - - USD 400 9,000      24/03/03 01/04/08 98,6500       394,60             
PETROBRAS  Ba2 - - USD 500 9,125      27/06/03 02/07/13 99,1960       495,98             
PETROBRAS Ba2 -/1/19-- -/1/19-- USD 250 9,125      11/09/03 02/07/13 103,0700     257,68             
PETROBRAS Ba2 - - USD 750 8,375      03/12/03 10/12/18 98,9510       742,13             
SABESP - B+ - USD 225 12,000    13/06/03 20/06/08 100,0000     225,00             
TELEMAR - B+ - USD 50 5,625      11/11/03 21/11/05 99,7670       49,88               
TELEMAR Baa3 - - USD 300 8,000      10/12/03 18/12/13 98,3200       294,96             
TELESP CELULAR - - - USD 150 6,750      09/06/03 22/12/04 99,8270       149,74             
USIMINAS - - - USD 75 6,750      11/06/03 30/06/04 99,8820       74,91               
USIMINAS - - - USD 75 6,375      24/09/03 07/04/05 99,6485       74,74               
VICUNHA - - - USD 30 Zero 05/12/03 06/12/04 93,4410       28,03               
VOTORANTIM - B+ - USD 80 7,250      01/05/03 09/11/05 99,4400       79,55               
TOTAL 5.733,05      

 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

EMISSOR MOODY S&P FITCH MOEDA VL.NOMINAL CUPOM
DATA 

EMISSÃO
DATA 

VENCIMENTO
% VALOR 

FACE
 US$ 

EQUIVALENTE 
BANCO BOSTON BCO MULTIPLO - - - USD 75 7,500      06/02/03 12/11/03 100,0000     75,00               
BANCO BRADESCO Ba3 - - USD 250 6,250      06/01/03 14/10/03 99,9219       249,80             
BANCO BRADESCO Ba3 - - EUR 70 6,000      03/02/03 12/06/03 99,8788       75,16               
BANCO BRADESCO Ba3 - - USD 250 5,000      04/04/03 02/07/04 99,7175       249,29             
BANCO BRADESCO Ba3 - - EUR 100 5,125      08/04/03 16/12/03 99,8391       106,83             
BANCO BRADESCO Ba3 - - USD 150 4,750      03/06/03 20/12/04 99,9276       149,89             
BANCO DO BRASIL Ba3 B+ - USD 100 6,250      16/01/03 28/01/04 99,8807       99,88               
BANCO DO BRASIL Ba3 B+ - EUR 150 4,500      27/06/03 07/07/04 99,8792       171,24             
BANCO ITAU Ba3 - - USD 150 5,000      14/05/03 29/11/04 99,8293       149,74             
BANCO ITAU - - - USD 100 4,750      17/07/03 28/07/05 99,9057       99,91               
ITAU-BAA - - - USD 100 5,250      16/04/03 07/05/04 99,9399       99,94               
BANCO RURAL B2 - - USD 50 5,000      27/10/03 04/11/04 100,0000     50,00               
BANCO SAFRA Ba3 - - USD 250 6,625      14/03/03 02/12/03 99,9200       249,80             
BANCO SAFRA Ba3 - - USD 85 7,500      14/05/03 29/05/06 99,6670       84,72               
BANESPA - - - USD 50 7,250      13/02/03 20/02/04 100,0000     50,00               
BANESPA - - - USD 125 6,250      28/03/03 31/12/03 99,9120       124,89             
BANESPA - B+ - USD 50 6,250      17/04/03 25/10/04 99,6472       49,82               
BANESPA - - - USD 125 6,250      05/06/03 25/10/04 100,6400     125,80             
BANESPA - - - USD 50 5,250      22/07/03 29/07/05 99,7660       49,88               
BANESPA - - - USD 100 5,250      21/11/03 29/07/05 101,9930     101,99             
BCO BNPP BRASIL - - - USD 50 5,250      11/04/03 13/12/03 99,9000       49,95               
BCO BRADESCO Ba3 - - USD 150 5,750      07/02/03 19/12/03 99,9600       149,94             
BCO DO BRASIL Ba3 B+ - USD 75 6,375      16/04/03 25/04/05 99,9537       74,97               
BCO ITAU Ba3 B - EUR 60 6,000      06/02/03 19/08/03 99,9272       59,96               
BCO SAFRA Ba3 - - USD 75 6,625      11/06/03 20/06/05 99,7670       74,83               
BCO VOTORANTIM - B - EUR 50 6,750      06/02/03 19/08/03 99,8792       49,94               
BCO VOTORANTIM - - - USD 200 6,250      03/04/03 02/04/04 99,7671       199,53             
BCO VOTORANTIM - - - USD 250 4,125      10/11/03 17/11/05 99,7627       249,41             
BRADESCO Ba3 - - USD 75 5,250      30/04/03 16/11/04 99,8500       74,89               
BRADESCO Baa1 - - USD 500 8,700      20/10/03 24/10/13 99,1830       495,92             
BRADESCO Ba3 - - USD 100 2,625      13/11/03 03/01/05 99,8654       99,87               
BRADESCO Ba3 - - USD 100 4,375      16/12/03 26/12/06 99,6528       99,65               
UNIBANCO Ba3 B+ - USD 100 6,875      10/01/03 16/01/04 99,8810       99,88               
UNIBANCO Ba3 B+ - EUR 50 6,750      23/01/03 04/08/03 99,9392       54,02               
UNIBANCO Ba3 B+ - USD 100 6,000      18/02/03 26/11/03 99,9500       99,95               
UNIBANCO Ba3 B+ - USD 125 5,000      14/03/03 17/09/03 99,9391       124,92             
UNIBANCO Ba3 B+ - USD 100 5,000      10/04/03 16/04/04 99,7600       99,76               
UNIBANCO Ba3 B+ - USD 75 5,625      29/04/03 05/11/04 99,7520       74,81               
UNIBANCO Ba3 - - EUR 75 5,375      09/05/03 19/05/04 99,7600       74,82               
UNIBANCO Baa1 - - USD 200 7,375      05/12/03 15/12/13 99,8960       199,79             
VOTORANTIM - B+ - USD 180 6,000      04/06/03 17/06/05 99,5367       179,17             
VOTORANTIM - B+ - USD 120 4,875      03/12/03 15/12/06 99,6560       119,59             
TOTAL 5.219,15      

TOTAL DE CORPORATE BONDS 10.952,20    

SOVEREIGN BONDS (GOVERNO BRASILEIRO)  -  2003

EMISSOR MOODY S&P FITCH MOEDA VL.NOMINAL CUPOM
DATA 

EMISSÃO
DATA 

VENCIMENTO
% VALOR 

FACE
 US$ 

EQUIVALENTE 
BRAZIL B2 B+ B USD 1000 10,000    29/04/03 16/01/07 97,9390       979,39             
BRAZIL B2 B+ B USD 1250 10,250    10/06/03 17/06/13 97,9930       1.224,91          
BRAZIL B2 B+ B USD 125 10,000    30/07/03 07/08/11 90,4850       113,11             
BRAZIL B2 B+ B USD 750 10,000    11/09/03 07/08/11 96,5000       723,75             
BRAZIL B2 B+ -/1/19-- USD 1500 9,250      15/10/03 22/10/10 98,9920       1.484,88          

TOTAL 4.526,04      

TOTAL GERAL 15.478,24     
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Anexo 4 – Preço de mercado dos títulos brasileiros no exterior em 16/02/2006 segundo base de dados 
Reuters 
 
Name Coupon Mat.Dat  Primary1 Sec.Act.1 
BANCO BMG SA     8,750 1/jul/10     101,00      101,98  
BANCO BMG SA     9,150 15/jan/16           -              -    
BANCO BNP BRASIL 3,875 27/dez/06      98,45       99,45  
BANCO BRADESCO   3,500 2/set/06           -              -    
BANCO BRADESCO   3,625 3/jan/07      98,50       99,25  
BANCO BRADESCO   10,250 15/dez/11     110,00      112,00  
BANCO BRADESCO   8,750 24/out/13     107,00      108,00  
BANCO BRADESCO   8,000 15/abr/14     119,29      120,92  
BANCO BRADESCO   8,875                 103,50      104,75  
BANCO BRADESCO KY 4,375 2/jan/08      98,10       99,10  
BANCO DO BRASIL  9,375 15/jun/07     105,00      105,92  
BANCO DO BRASIL  7,950                 100,97      101,47  
BANCO FIBRA      17,850 3/fev/07           -              -    
BANCO ITAU EURO  3,070 24/jul/06     100,00      100,50  
BANCO ITAU EURO  2,945 12/jul/07     100,22      100,36  
BANCO ITAU EUROP 2,864 22/jun/10      99,60      100,60  
BANCO ITAU EUROP 3,039 22/dez/15           -              -    
BANCO SAFRA CAY  5,415 29/mai/06           -              -    
BANCO SCHAHIN    7,500 19/set/06           -              -    
BANCO VOTO BAHA  5,000 19/jul/06     100,00      100,50  
BANCO VOTORANTIM 5,810 19/ago/10     102,50      103,00  
BANCO VOTORANTIM 4,875 15/dez/06           -              -    
BCO INDL E COML  8,500 15/dez/08      99,50      100,50  
BCO VRNTM NASSAU 6,370 19/ago/10      99,65      100,65  
BERTIN LTD       8,500 25/jul/08     101,01      102,01  
BIE-BANK & TRUST 14,100 2/fev/09           -              -    
BK NATL DESENVO  5,727 16/jun/08      98,10       98,70  
BK NATL DESENVO  9,000 24/set/07     104,75      105,75  
BK NATL DESENVO  8,000 28/abr/10     113,38      114,38  
BK NATL DESENVO  9,625 12/dez/11     117,05      118,05  
BK NATL DESENVO  9,000 30/out/17     108,31      108,91  
BOMBRIL SA       9,250 27/mai/07           -              -    
BRASILEIRA DE BE 8,750 15/set/13     113,96      114,93  
BRASILEIRA DE BE 8,750 15/set/13     116,85      117,85  
BRASKEM INTL     9,375 1/jun/15     113,52      114,52  
BRASKEM SA       9,000 25/jun/07      87,00            -    
BRASKEM SA       11,750 22/jan/14     124,48      125,23  
BRASKEM SA       9,750                 107,82      108,82  
BRAZIL           5,188 15/abr/06      99,00      101,25  
BRAZIL           5,188 15/abr/09      98,63       98,69  
BRAZIL           5,250 15/abr/09      99,00      101,50  
BRAZIL           5,250 15/abr/12      99,04      100,56  
BRAZIL           6,000 15/set/13      68,00       68,50  
BRAZIL           8,000 15/abr/14     100,50      101,25  
BRAZIL           5,188 15/abr/24      98,43      100,05  
BRAZIL           5,188 15/abr/09           -              -    
BRAZIL           10,271 29/jun/09     116,90      117,88  
BRAZIL           4,442 15/abr/12           -              -    
BRAZIL           12,000 17/nov/06     106,48      106,58  
BRAZIL           10,000 16/jan/07     104,00      105,00  
BRAZIL           10,000 16/jan/07     104,00      105,00  
BRAZIL           8,000 26/fev/07     104,65      104,85  
BRAZIL           11,250 26/jul/07     108,29      108,54  
BRAZIL           10,000 30/jul/07     106,65      107,12  
BRAZIL           9,500 5/out/07     109,65      109,95  
BRAZIL           11,500 12/mar/08     112,17      112,67  
BRAZIL           9,375 7/abr/08     108,31      108,81  
BRAZIL           7,000 23/abr/08     106,79      107,19  
BRAZIL           11,500 2/abr/09     122,72      122,97  
BRAZIL           9,125 15/abr/09     107,85      110,00  
BRAZIL           14,500 15/out/09     130,53      131,03  
BRAZIL           11,000 4/fev/10     125,65      126,05  
BRAZIL           12,000 15/abr/10     124,06      124,56  
BRAZIL           9,250 22/out/10     115,05      115,55  
BRAZIL           9,500 24/jan/11     122,70      123,20  
BRAZIL           10,000 7/ago/11     119,69      120,19  
BRAZIL           11,000 11/jan/12     125,55      126,05  
BRAZIL           8,500 24/set/12     120,80      121,20  
BRAZIL           10,250 17/jun/13     124,53      125,03  
BRAZIL           10,500 14/jul/14     128,15            -    
BRAZIL           7,375 3/fev/15     115,75      116,25  
BRAZIL           7,875 7/mar/15     110,75      111,45  
BRAZIL           12,500 5/jan/16     102,25      103,75  
BRAZIL           11,000 26/jun/17     145,50      146,90  
BRAZIL           8,000 15/jan/18     110,82      111,20  
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BRAZIL           12,750 15/jan/20     152,54      153,04  
BRAZIL           6,000 15/abr/24      98,63      100,88  
BRAZIL           8,875 15/abr/24     119,00      119,50  
BRAZIL           8,875 15/abr/24     119,17      119,67  
BRAZIL           8,750 4/fev/25     118,00      118,50  
BRAZIL           10,125 15/mai/27     134,03      134,53  
BRAZIL           12,250 6/mar/30     156,54      157,04  
BRAZIL           8,250 20/jan/34     116,19      116,69  
BRAZIL           7,125 20/jan/37     104,33      104,92  
BRAZIL           11,000 17/ago/40     132,30      132,40  
BRAZIL SYNTHETIC 8,000 30/abr/12     115,30      121,30  
BRAZILREPACK     13,000 15/abr/12      68,45       69,45  
BRAZILSOVINVEST  9,500 25/abr/12      39,25       40,25  
BRV CAPITAL      20,000 28/set/07           -              -    
BRV CAPITAL      20,000 28/set/07           -              -    
CESP             9,625 26/jun/07           -              -    
CESP             13,000 27/fev/08     105,75      107,25  
CESP             14,000 27/fev/11           -              -    
CESP             14,000 27/fev/11           -              -    
CIA BEBIDAS AMER 10,500 15/dez/11     118,50      119,50  
COSAN IND COMER  9,000 1/nov/09     109,00      110,00  
COSAN IND COMER  8,250                  99,07       99,82  
COSIPA           7,250 7/nov/06           -              -    
COSIPA           8,250 30/jan/09     106,50      107,38  
CP CIMENTO PART  7,250 10/mai/06           -              -    
CSN IS VII CORP  10,750 12/set/08           -              -    
CSN IS VIII      9,750 15/dez/13     113,25      114,00  
CSN ISLANDS CORP 10,750 12/set/08           -              -    
CSN ISLANDS X    9,500                 104,00      104,75  
ELEC MATOGROSSEN 9,500 14/fev/12     101,00      101,25  
ELECTROBRAS      7,750 30/nov/15     104,50      105,21  
EMP BR TELECOM   11,000 15/dez/08     114,25      114,50  
ESCELSA          10,000 15/jul/07      63,52       64,52  
EXPRINTER FACTOR 10,500 20/mar/06           -              -    
GERDAU           8,875                       -              -    
GLOBO COMMU PART 10,625 5/dez/08      95,00       96,00  
GLOBO PARTICIP   10,500 20/dez/06      28,00       29,00  
GLOBOPAR         10,250 20/out/11           -              -    
IPIRANGA PET     9,875 1/ago/08           -              -    
LPG INTERNATIONL 7,250 20/dez/15           -              -    
NAT STEEL        9,875                 101,13      101,81  
ODEBRECHT OVERSE 9,625                 107,25      108,25  
PETROBRAS        10,000 17/out/06     103,30      103,80  
PETROBRAS        6,625 5/nov/07     105,00      106,00  
PETROBRAS ENERG  8,125 15/jul/10           -              -    
PETROBRAS IN FIN 7,750 15/set/14     110,40      111,00  
PETROBRASINTERFI 9,125 1/fev/07     103,49      103,99  
PETROBRASINTERFI 9,750 6/jul/11     116,94      117,94  
PETROBRASINTERFI 9,750 6/jul/11     119,19      119,92  
PETROBRASINTERFI 9,125 2/jul/13     118,17      118,83  
PETROBRASINTERFI 8,375 10/dez/18     115,59      116,21  
RADIO TELEVISAO  12,875                  43,06       44,06  
RBS PARTICIP     11,000 1/abr/07           -              -    
SANEAMEN SAO PAU 12,000 20/jun/08     112,99      113,74  
SBA FIN LTD      12,625 19/out/06           -              -    
SOC BRAS FIN KY  22,527 26/jul/07           -              -    
SOC BRAS FIN KY  19,700 11/jul/07           -              -    
TELEMIG CELULAR  8,750 20/jan/09     106,50      107,50  
UNIBANCO         9,375 30/abr/12     104,72      105,85  
UNIBANCO         8,700                 102,88      103,88  
UNIBANCO CAYMAN  7,375 15/dez/13     100,75      105,75  
VALE OVERSEAS    8,625 8/mar/07     109,85      110,50  
VALE OVERSEAS    9,000 15/ago/13     109,86      110,36  
VALE OVERSEAS    8,250 17/jan/34     119,00      120,00  
VOTO VOTORTIM IV 7,750 24/jun/20     108,25      109,25  
VOTORANTIM BK    2,856 29/mai/06           -              -    
VOTOVOTO OTO III 7,875 23/jan/14           -              -    
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Anexo 5 – Empresas constantes na base de dados da Bolsa de Valores de Luxemburgo e a situação em 
relação à pesquisa. 
EMPRESAS SITUAÇÃO 

ALCOA ALUMINIO   Não apresenta DFs 

AMBEV-COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS   ANÁLISE 

BASF S.A.   ANÁLISE 

BERTIN LTDA.   Não apresenta DFs 

BOMBRIL S.A.   ANÁLISE 

BRASCAN IMOBILIARIA INCORPORACOES S.A.   Não apresenta DFs 2005 

BRASIL TELECOM S.A.   Não abre o valor dos bonds 

BRASKEM S.A.   ANÁLISE 

BRV CAPITAL I LTDA   Não apresenta DFs 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SAO PAULO ANÁLISE 

COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO CESP  ANÁLISE 

COMPANHIA PETROLIFERA MARLIM   ANÁLISE 

COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA   Não tem Dfs 2005 

COPENE-PETROQUIMICA DO NORDESTE S.A.   Não tem Dfs 2005 

COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO   Não tem Dfs 2005 

CP CIMENTO E PARTICIPACOES S.A.   Refere-se a Commercial Papers 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. ANÁLISE 

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.   ANÁLISE 

GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES LTD Não apresenta DFs 

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS   ANÁLISE 

RADIO E TELVISAO BANDEIRANTES   Não apresenta DFs 

RBS PARTICIPACOES S.A.   Não apresenta DFs 

RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.   Não apresenta DFs 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ATIVOS E FINANCAS LIMITADA Não apresenta DFs 

VIACAO ITAPEMIRIM S.A.   Não apresenta DFs 

 
Instituições financeiras e governos emissores. 

BANCOS  

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.   BANCO J. SAFRA S.A.   

BANCO BGN S.A.   BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.   

BANCO BMG S.A. BANCO NAC.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 

BANCO BRADESCO S.A.  BANCO NOSSA CAIXA S.A.   

BANCO DO BRASIL   BANCO SAFRA S.A.   

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.   BANCO VOTORANTIM S.A.  

BANCO FIBRA S.A.   BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S.A.   

BANCO ITAU BBA S.A.   DEUTSCHE BANK S.A.-BANCO ALEMAO   
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Anexo 6 – Testes de normalidade das variáveis para identificação de perfil  - Incluindo empresas listadas na Bovespa com e sem bonds -  Kolmogorov-Smirnov Test. 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

211 210 205 206 211 210 205 205 211 211 211 211 211 211 211 211
62,651 56,984 57,428 53,973 48,082 50,402 52,670 50,734 2,03667 2,64067 2,14193 1,58082 1,23576 1,25398 1,16543 1,16855

236,162 195,794 168,845 133,435 30,207 29,959 30,001 29,159 7,79705 14,61301 6,82153 4,42165 ,79463 ,89732 ,81681 ,96466
,409 ,386 ,377 ,361 ,095 ,099 ,089 ,087 ,332 ,374 ,288 ,265 ,101 ,118 ,136 ,173
,409 ,386 ,377 ,361 ,095 ,099 ,088 ,078 ,332 ,374 ,288 ,197 ,101 ,118 ,136 ,173

-,398 -,386 -,370 -,343 -,078 -,090 -,089 -,087 -,310 -,361 -,277 -,265 -,060 -,081 -,077 -,121
5,938 5,600 5,399 5,187 1,385 1,431 1,272 1,244 4,830 5,434 4,184 3,846 1,461 1,712 1,975 2,512
,000 ,000 ,000 ,000 ,043 ,033 ,079 ,091 ,000 ,000 ,000 ,000 ,028 ,006 ,001 ,000

N

Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

DIVAT05 DIVAT04 DIVAT03 DIVAT02 PRAZDIV05 PRAZDIV04 PRAZDIV03 PRAZDIV02 IMOBPL05 IMOBPL04 IMOBPL03 IMOBPL02 LIQD05 LIQD04 LIQD03 LIQD02

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

211 211 211 211 208 207 203 204 211 210 207 206 211 210 205 206
-5,2517 -3,4507 -6,1398 -7,0877 -4785,163 -1262,647 -963,666 -167,9194 4.705.842,50 4.347.528,00 4.028.648,75 3.763.389,75 2.853.691,50 2.532.870,25 2.162.785,00 1.732.520,00

59,2239 51,4869 57,5602 36,4849 68815,836 18164,775 13426,156 1878,7552 16.047.061,00 14.846.759,00 13.273.933,00 11.601.042,00 10.194.086,00 8.416.946,00 7.255.318,00 5.356.549,00
,356 ,353 ,358 ,294 ,515 ,503 ,494 ,467 ,385 ,385 ,381 ,373 ,390 ,382 ,383 ,373
,325 ,318 ,315 ,256 ,466 ,461 ,457 ,442 ,340 ,342 ,332 ,322 ,331 ,324 ,309 ,310

-,356 -,353 -,358 -,294 -,515 -,503 -,494 -,467 -,385 -,385 -,381 -,373 -,390 -,382 -,383 -,373
5,169 5,129 5,195 4,273 7,425 7,233 7,035 6,672 5,590 5,579 5,481 5,355 5,662 5,532 5,481 5,356

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

RENTAT05 RENTAT04 RENTAT03 RENTAT02 LUCVEN05 LUCVEN04 LUCVEN03 LUCVEN02 ATTOT05 ATTOT04 ATTOT03 ATTOT02 RECTOT05 RECTOT04 RECTOT03 RECTOT02

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 



 164 

Anexo 7– Resultados dos testes não-paramétricos de médias das variáveis de perfil -  Mann-Whitney Test. 
 

 
Mann-Whitney Test 
 
VARIÁVEL: ENDIVIDAMENTO (Divida Total / Ativo Total) 

 
 
VARIÁVEL: PERFIL DA DÍVIDA - PRAZO DA DÍVIDA - (Divida CP / Dívida Total) 

 
 
VARIÁVEL: IMOBILIZAÇÃO (Ativo Imobilizado / Patrimônio Líquido) 

 
 

Ranks

23 134,98 3104,50
187 101,87 19050,50
210
23 133,83 3078,00

187 102,02 19077,00
210

23 137,39 3160,00
187 101,58 18995,00
210
23 141,48 3254,00

187 101,07 18901,00
210

CATEG
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total

IMOBPL05

IMOBPL04

IMOBPL03

IMOBPL02

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

Test Statisticsa

1472,5 1499,0 1417,0 1323,0

19050,5 19077,0 18995,0 18901,0
-2,465 -2,369 -2,667 -3,009

,014 ,018 ,008 ,003

Mann-Whitney U

Wilcoxon W
Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

IMOBPL05 IMOBPL04 IMOBPL03 IMOBPL02

Grouping Variable: CATEGa. 

Ranks

23 99,93 2298,50
187 106,18 19856,50
210
23 101,07 2324,50

186 105,49 19620,50
209

23 86,50 1989,50
181 104,53 18920,50
204
23 83,17 1913,00

181 104,96 18997,00
204

CATEG
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total

PRAZDIV05

PRAZDIV04

PRAZDIV03

PRAZDIV02

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

Test Statisticsa

2022,5 2048,5 1713,5 1637,0
2298,5 2324,5 1989,5 1913,0

-,466 -,331 -1,381 -1,668
,641 ,741 ,167 ,095

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

PRAZDIV05 PRAZDIV04 PRAZDIV03 PRAZDIV02

Grouping Variable: CATEGa. 

Ranks

23 177,20 4075,50
187 96,68 18079,50
210
23 174,70 4018,00

186 96,38 17927,00
209

23 172,76 3973,50
181 93,57 16936,50
204
23 170,63 3924,50

182 94,45 17190,50
205

CATEG
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total

DIVAT05

DIVAT04

DIVAT03

DIVAT02

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

Test Statisticsa

501,5 536,0 465,5 537,5
18079,5 17927,0 16936,5 17190,5

-5,996 -5,859 -6,060 -5,803
,000 ,000 ,000 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

DIVAT05 DIVAT04 DIVAT03 DIVAT02

Grouping Variable: CATEGa. 
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VARIÁVEL: LIQUIDEZ CORRENTE (Ativo Circulante / Passivo Circulante) 

 
 
VARIÁVEL: RENTABILIDADE SOBRE ATIVO (Lucro Líquido / Ativo) 

 
 
VARIÁVEL: LUCRATIVIDADE DAS VENDAS (Lucro Líquido / Vendas) 

 
 
VARIÁVEL: TAMANHO (Total do Ativo) 

 

Ranks

23 135,74 3122,00
187 101,78 19033,00
210
23 130,74 3007,00

187 102,40 19148,00
210

23 138,54 3186,50
187 101,44 18968,50
210
23 119,52 2749,00

187 103,78 19406,00
210

CATEG
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total

RENTAT05

RENTAT04

RENTAT03

RENTAT02

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

Test Statisticsa

1455,0 1570,0 1390,5 1828,0
19033,0 19148,0 18968,5 19406,0

-2,529 -2,111 -2,764 -1,173
,011 ,035 ,006 ,241

Mann-Whitney U

Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

RENTAT05 RENTAT04 RENTAT03 RENTAT02

Grouping Variable: CATEGa. 

Ranks

23 179,76 4134,50

187 96,37 18020,50

210
23 179,83 4136,00

186 95,75 17809,00
209

23 176,43 4058,00
183 94,33 17263,00

206

23 176,61 4062,00
182 93,70 17053,00

205

CATEG
1,00
2,00

Total

1,00
2,00

Total
1,00

2,00
Total

1,00

2,00
Total

ATTOT05

ATTOT04

ATTOT03

ATTOT02

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

Test Statisticsa

442,5 418,0 427,0 400,0
18020,5 17809,0 17263,0 17053,0

-6,211 -6,290 -6,226 -6,316
,000 ,000 ,000 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ATTOT05 ATTOT04 ATTOT03 ATTOT02

Grouping Variable: CATEGa. 

Ranks

23 132,96 3058,00
184 100,38 18470,00
207
23 132,17 3040,00

183 99,90 18281,00
206

23 139,52 3209,00
179 96,61 17294,00
202
23 117,30 2698,00

180 100,04 18008,00
203

CATEG
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total

LUCVEN05

LUCVEN04

LUCVEN03

LUCVEN02

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

Test Statisticsa

1450,0 1445,0 1184,0 1718,0
18470,0 18281,0 17294,0 18008,0

-2,459 -2,448 -3,314 -1,327
,014 ,014 ,001 ,185

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

LUCVEN
05

LUCVEN
04

LUCVEN
03

LUCVEN
02

Grouping Variable: CATEGa. 

Ranks

23 112,22 2581,00
187 104,67 19574,00
210
23 103,26 2375,00

187 105,78 19780,00
210

23 108,83 2503,00
187 105,09 19652,00
210
23 118,09 2716,00

187 103,95 19439,00
210

CATEG
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total
1,00
2,00
Total

LIQD05

LIQD04

LIQD03

LIQD02

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

Test Statisticsa

1996,0 2099,0 2074,0 1861,0
19574,0 2375,0 19652,0 19439,0

-,562 -,187 -,278 -1,054

,574 ,851 ,781 ,292

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

LIQD05 LIQD04 LIQD03 LIQD02

Grouping Variable: CATEGa. 
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VARIÁVEL: TAMANHO (Receita Total) 

 

Ranks

23 178,50 4105,50

187 96,52 18049,50
210

23 178,02 4094,50
186 95,97 17850,50

209

23 174,59 4015,50
181 93,34 16894,50

204
23 177,89 4091,50

182 93,54 17023,50
205

CATEG
1,00
2,00

Total
1,00

2,00
Total

1,00
2,00

Total
1,00

2,00

Total

RECTOT05

RECTOT04

RECTOT03

RECTOT02

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

Test Statisticsa

471,5 459,5 423,5 370,5
18049,5 17850,5 16894,5 17023,5

-6,105 -6,138 -6,217 -6,426
,000 ,000 ,000 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

RECTOT05 RECTOT04 RECTOT03 RECTOT02

Grouping Variable: CATEGa. 
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Anexo 8 – Testes de normalidade das variáveis -  Kolmogorov-Smirnov Test. 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

,04824 ,05828 2,45903 1,22208 ,65190 ,42851 ,28316 ,36874 ,33785 -,12711 -,26407 -,36154 6,98340 6,72018 ,11093 ,16151 ,30446 ,55121 ,58715

,06934 ,23879 2,28405 ,69785 ,18930 ,17743 ,17257 ,14257 ,15406 ,09722 ,30126 ,40233 ,55460 ,53316 ,12026 ,15127 ,27879 ,90377 1,21960
,055 ,233 ,293 ,107 ,124 ,087 ,172 ,070 ,080 ,157 ,250 ,220 ,133 ,062 ,183 ,143 ,137 ,289 ,340

,048 ,176 ,293 ,107 ,124 ,087 ,172 ,061 ,080 ,122 ,242 ,189 ,133 ,062 ,183 ,110 ,119 ,289 ,340
-,055 -,233 -,183 -,066 -,058 -,051 -,111 -,070 -,077 -,157 -,250 -,220 -,065 -,038 -,178 -,143 -,137 -,271 -,315

,530 2,234 2,808 1,028 1,188 ,831 1,649 ,667 ,771 1,507 2,394 2,109 1,280 ,597 1,758 1,370 1,318 2,769 3,258
,941 ,000 ,000 ,241 ,119 ,495 ,009 ,765 ,592 ,021 ,000 ,000 ,076 ,869 ,004 ,047 ,062 ,000 ,000

N
Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

RENTATIV LLVEND ATFIXPL LIQUIDEZ DIVAT
DivCPDiv

TOT DIVCPAT DIVLPAT PLAT
DespFin

Div
DespFin
DivLP

DespFin
DivCP LOGAT LOGVEND BONDAT BONDDIV

BondDiv
LP

BondDiv
LC

BondDiv
PL

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Anexo 9: Relatório da análise de dados em painel do Eviews 4.0 – sem peso nas cross-section. 
 
Dependent Variable: BONDAT? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/07/06   Time: 12:40 
Sample: 2002 2005 
Included observations: 4 
Number of cross-sections used: 23 
Total panel (balanced) observations: 92 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RENTATIVO? 0.139053 0.232784 0.597349 0.5528 
RENTPL? 8.46E-05 2.46E-05 3.434203 0.0011 

LLVENDAS? 2.76E-07 2.47E-06 0.111995 0.9112 
ATFIXPL? 0.004147 0.009913 0.418378 0.6773 

LIQUIDEZ? 0.070227 0.017554 4.000718 0.0002 
DIVAT? 1.12E-05 1.24E-05 0.904744 0.3696 

DIVCPDIVTOT? 0.260638 0.225150 1.157617 0.2521 
DIVCPAT? -0.206705 0.144810 -1.427426 0.1592 
DIVLPAT? 0.157386 0.208325 0.755482 0.4532 

PLAT? -0.082041 0.171837 -0.477433 0.6350 
DESPFINDIV? 0.617348 0.186580 3.308760 0.0017 

DESPFINDIVLP? -0.070334 0.034241 -2.054077 0.0448 
DESPFINDIVCP? -0.104638 0.039405 -2.655450 0.0104 

LOGAT? 0.101461 0.151681 0.668911 0.5064 
LOGVEND? 0.017222 0.089245 0.192970 0.8477 
Fixed Effects     

1--C -0.875811    
2--C -0.925347    
3--C -0.843266    
4--C -0.684983    
5--C -0.905451    
6--C -0.774951    
7--C -0.881451    
8--C -0.835039    
9--C -0.825888    
10--C -0.895551    
11--C -1.000654    
12--C -1.071900    
13--C -0.937022    
14--C -0.910891    
15--C -0.511450    
16--C -1.022951    
17--C -0.856488    
18--C -0.575516    
19--C -1.050997    
20--C -1.052113    
21--C -0.892744    
22--C -0.969684    
23--C -0.917117    

R-squared 0.881765     Mean dependent var 0.110932 
Adjusted R-squared 0.800752     S.D. dependent var 0.120259 
S.E. of regression 0.053680     Sum squared resid 0.155604 
F-statistic 28.76547     Durbin-Watson stat 1.953462 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: BONDDIV? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/07/06   Time: 12:40 
Sample: 2002 2005 
Included observations: 4 
Number of cross-sections used: 23 
Total panel (balanced) observations: 92 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RENTATIVO? 0.122166 0.308503 0.395994 0.6937 
RENTPL? 0.000100 3.31E-05 3.031480 0.0037 

LLVENDAS? -1.71E-06 3.57E-06 -0.478627 0.6341 
ATFIXPL? 0.001804 0.014460 0.124756 0.9012 

LIQUIDEZ? 0.123241 0.030236 4.075923 0.0002 
DIVAT? 3.05E-06 1.49E-05 0.204689 0.8386 

DIVCPDIVTOT? 0.230905 0.382329 0.603943 0.5484 
DIVCPAT? -0.343157 0.237221 -1.446567 0.1538 
DIVLPAT? -0.128611 0.333909 -0.385167 0.7016 

PLAT? -0.061797 0.284659 -0.217091 0.8290 
DESPFINDIV? 0.803369 0.275075 2.920548 0.0051 

DESPFINDIVLP? -0.081721 0.044661 -1.829795 0.0728 
DESPFINDIVCP? -0.122108 0.056302 -2.168800 0.0345 

LOGAT? 0.036593 0.206188 0.177476 0.8598 
LOGVEND? 0.060616 0.106013 0.571781 0.5698 
Fixed Effects     

1--C -0.519300    
2--C -0.709336    
3--C -0.487316    
4--C -0.251547    
5--C -0.586778    
6--C -0.409665    
7--C -0.546998    
8--C -0.412508    
9--C -0.405979    
10--C -0.543688    
11--C -0.691844    
12--C -0.802901    
13--C -0.603142    
14--C -0.600069    
15--C -0.110854    
16--C -0.767958    
17--C -0.620058    
18--C -0.176862    
19--C -0.725723    
20--C -0.747437    
21--C -0.665022    
22--C -0.807129    
23--C -0.623623    

R-squared 0.823474     Mean dependent var 0.161508 
Adjusted R-squared 0.702520     S.D. dependent var 0.151273 
S.E. of regression 0.082507     Sum squared resid 0.367600 
F-statistic 17.99309     Durbin-Watson stat 2.042384 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: BONDDIVLP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/07/06   Time: 12:41 
Sample: 2002 2005 
Included observations: 4 
Number of cross-sections used: 23 
Total panel (balanced) observations: 92 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RENTATIVO? 1.266617 0.738546 1.715014 0.0921 
RENTPL? 0.000158 6.01E-05 2.622072 0.0113 

LLVENDAS? 7.22E-06 8.91E-06 0.810610 0.4211 
ATFIXPL? 0.033870 0.030675 1.104154 0.2744 

LIQUIDEZ? 0.240165 0.059188 4.057666 0.0002 
DIVAT? 1.97E-05 3.22E-05 0.611191 0.5436 

DIVCPDIVTOT? 0.139166 0.902389 0.154219 0.8780 
DIVCPAT? -0.055521 0.615875 -0.090149 0.9285 
DIVLPAT? -1.332184 0.736028 -1.809963 0.0759 

PLAT? -0.553008 0.507105 -1.090519 0.2803 
DESPFINDIV? 2.140320 0.557185 3.841312 0.0003 

DESPFINDIVLP? -0.510853 0.105320 -4.850479 0.0000 
DESPFINDIVCP? -0.252317 0.113736 -2.218438 0.0307 

LOGAT? -0.084045 0.376544 -0.223200 0.8242 
LOGVEND? 0.206692 0.263456 0.784542 0.4362 
Fixed Effects     

1--C -0.136856    
2--C -0.782273    
3--C -0.121509    
4--C 0.113455    
5--C -0.444492    
6--C 0.075107    
7--C -0.178785    
8--C 0.154650    
9--C 0.278282    
10--C -0.153445    
11--C -0.498646    
12--C -0.381642    
13--C -0.307324    
14--C -0.346332    
15--C 0.511729    
16--C -0.718458    
17--C -0.462031    
18--C 0.337770    
19--C -0.539375    
20--C -0.761583    
21--C -0.405033    
22--C -0.833037    
23--C -0.298294    

R-squared 0.779880     Mean dependent var 0.304464 
Adjusted R-squared 0.629058     S.D. dependent var 0.278787 
S.E. of regression 0.169795     Sum squared resid 1.556845 
F-statistic 13.66580     Durbin-Watson stat 2.141218 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: BONDDIVCP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/07/06   Time: 12:41 
Sample: 2002 2005 
Included observations: 4 
Number of cross-sections used: 23 
Total panel (balanced) observations: 92 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RENTATIVO? 6364.082 6378.495 0.997740 0.3229 
RENTPL? 1.903740 1.717850 1.108211 0.2727 

LLVENDAS? 0.017600 0.076743 0.229332 0.8195 
ATFIXPL? 726.8946 602.6112 1.206241 0.2330 

LIQUIDEZ? 877.4102 965.0552 0.909181 0.3673 
DIVAT? 0.344908 0.304394 1.133099 0.2622 

DIVCPDIVTOT? -22178.86 18895.62 -1.173756 0.2456 
DIVCPAT? 12481.73 10607.48 1.176691 0.2445 
DIVLPAT? -20227.57 17129.95 -1.180831 0.2428 

PLAT? 16998.22 14368.52 1.183019 0.2420 
DESPFINDIV? 12179.84 10504.48 1.159490 0.2514 

DESPFINDIVLP? -1378.142 1479.174 -0.931697 0.3556 
DESPFINDIVCP? -2298.078 2141.081 -1.073326 0.2879 

LOGAT? 10064.87 8471.816 1.188042 0.2400 
LOGVEND? 420.4876 1643.268 0.255885 0.7990 
Fixed Effects     

1--C -72827.87    
2--C -63358.23    
3--C -67207.84    
4--C -68211.17    
5--C -59968.18    
6--C -63217.41    
7--C -65029.31    
8--C -64367.96    
9--C -70319.44    
10--C -70204.76    
11--C -76601.28    
12--C -86543.46    
13--C -64481.92    
14--C -68219.75    
15--C -56576.16    
16--C -71422.33    
17--C -62974.24    
18--C -58995.79    
19--C -81409.00    
20--C -72113.40    
21--C -62141.14    
22--C -67178.55    
23--C -69660.97    

R-squared 0.320852     Mean dependent var 355.5592 
Adjusted R-squared -0.144489     S.D. dependent var 3405.403 
S.E. of regression 3643.128     Sum squared resid 7.17E+08 
F-statistic 1.822245     Durbin-Watson stat 2.009721 
Prob(F-statistic) 0.058844    
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Dependent Variable: BONDDIVPL? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/07/06   Time: 12:42 
Sample: 2002 2005 
Included observations: 4 
Number of cross-sections used: 23 
Total panel (balanced) observations: 92 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RENTATIVO? 0.196169 0.866746 0.226328 0.8218 
RENTPL? 0.000761 0.000249 3.050792 0.0035 

LLVENDAS? 6.91E-05 2.14E-05 3.222509 0.0022 
ATFIXPL? 0.473533 0.082294 5.754129 0.0000 

LIQUIDEZ? 0.513217 0.123342 4.160940 0.0001 
DIVAT? 7.20E-05 3.38E-05 2.128027 0.0379 

DIVCPDIVTOT? 4.938363 1.584957 3.115771 0.0029 
DIVCPAT? -2.247752 0.990188 -2.270024 0.0272 
DIVLPAT? 3.692347 1.463060 2.523716 0.0146 

PLAT? 0.376630 0.967324 0.389353 0.6985 
DESPFINDIV? 2.424491 1.301423 1.862954 0.0679 

DESPFINDIVLP? -0.078965 0.181754 -0.434462 0.6657 
DESPFINDIVCP? -0.756950 0.356108 -2.125620 0.0381 

LOGAT? -0.221153 0.624302 -0.354241 0.7245 
LOGVEND? -0.472824 0.667006 -0.708876 0.4815 
Fixed Effects     

1--C 1.174700    
2--C 0.237744    
3--C 0.682781    
4--C -0.031435    
5--C -1.810964    
6--C 0.849915    
7--C 0.698485    
8--C 0.907047    
9--C 0.998933    
10--C 0.740366    
11--C 1.083850    
12--C 1.564571    
13--C 0.303276    
14--C 0.708986    
15--C 3.054793    
16--C 0.491649    
17--C 0.670003    
18--C 0.397508    
19--C 1.543906    
20--C -1.651297    
21--C -0.090663    
22--C -0.085166    
23--C 0.557788    

R-squared 0.960307     Mean dependent var 0.587150 
Adjusted R-squared 0.933110     S.D. dependent var 1.219595 
S.E. of regression 0.315425     Sum squared resid 5.372620 
F-statistic 93.31736     Durbin-Watson stat 1.863011 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Anexo 10: Relatório da análise de dados em painel do Eviews 4.0 – com peso nas cross-section. 
 
Dependent Variable: BONDAT? 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Date: 07/07/06   Time: 13:37 
Sample: 2002 2005 
Included observations: 4 
Number of cross-sections used: 23 
Total panel (balanced) observations: 92 
One-step weighting matrix 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RENTATIVO? 0.083234 0.050155 1.659527 0.1028 
RENTPL? 8.63E-05 1.02E-05 8.494273 0.0000 

LLVENDAS? 2.34E-07 1.29E-06 0.181847 0.8564 
ATFIXPL? 0.002445 0.002605 0.938503 0.3522 

LIQUIDEZ? 0.077034 0.004455 17.29258 0.0000 
DIVAT? 4.50E-06 1.65E-05 0.272335 0.7864 

DIVCPDIVTOT? 0.329620 0.093825 3.513145 0.0009 
DIVCPAT? -0.159113 0.079928 -1.990710 0.0516 
DIVLPAT? 0.242957 0.091234 2.662999 0.0102 

PLAT? -0.092800 0.042337 -2.191920 0.0327 
DESPFINDIV? 0.412078 0.097505 4.226208 0.0001 

DESPFINDIVLP? -0.029792 0.008507 -3.501830 0.0009 
DESPFINDIVCP? -0.064751 0.029580 -2.189002 0.0329 

LOGAT? 0.007784 0.026850 0.289901 0.7730 
LOGVEND? 0.028728 0.018788 1.529117 0.1321 
Fixed Effects     

1--C -0.341194    
2--C -0.467733    
3--C -0.338833    
4--C -0.198651    
5--C -0.447324    
6--C -0.297674    
7--C -0.390702    
8--C -0.283966    
9--C -0.268443    
10--C -0.366945    
11--C -0.435473    
12--C -0.436680    
13--C -0.446532    
14--C -0.408649    
15--C -0.059943    
16--C -0.504427    
17--C -0.422277    
18--C -0.123208    
19--C -0.449134    
20--C -0.506765    
21--C -0.451690    
22--C -0.515967    
23--C -0.406421    

Weighted Statistics      

R-squared 0.980489     Mean dependent var 0.212244 
Adjusted R-squared 0.967121     S.D. dependent var 0.265464 
S.E. of regression 0.048136     Sum squared resid 0.125120 
F-statistic 193.8359     Durbin-Watson stat 2.504671 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics      

R-squared 0.878038     Mean dependent var 0.110932 
Adjusted R-squared 0.794472     S.D. dependent var 0.120259 
S.E. of regression 0.054519     Sum squared resid 0.160508 
Durbin-Watson stat 1.974681    
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Dependent Variable: BONDDIV? 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Date: 07/07/06   Time: 13:43 
Sample: 2002 2005 
Included observations: 4 
Number of cross-sections used: 23 
Total panel (balanced) observations: 92 
One-step weighting matrix 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RENTATIVO? -0.077115 0.082319 -0.936788 0.3530 
RENTPL? 8.40E-05 8.07E-06 10.40924 0.0000 

LLVENDAS? 4.65E-07 1.76E-06 0.264812 0.7922 
ATFIXPL? -0.009423 0.002942 -3.203263 0.0023 

LIQUIDEZ? 0.118694 0.007364 16.11705 0.0000 
DIVAT? -2.08E-07 1.12E-05 -0.018628 0.9852 

DIVCPDIVTOT? 0.143660 0.131859 1.089500 0.2808 
DIVCPAT? -0.248325 0.123278 -2.014342 0.0490 
DIVLPAT? -0.146700 0.126869 -1.156316 0.2526 

PLAT? -0.323817 0.091298 -3.546800 0.0008 
DESPFINDIV? 0.776710 0.085907 9.041245 0.0000 

DESPFINDIVLP? -0.062528 0.010843 -5.766637 0.0000 
DESPFINDIVCP? -0.120025 0.020284 -5.917296 0.0000 

LOGAT? -0.049957 0.055692 -0.897015 0.3737 
LOGVEND? 0.026957 0.035522 0.758884 0.4512 
Fixed Effects     

1--C 0.522033    
2--C 0.282128    
3--C 0.482920    
4--C 0.673386    
5--C 0.294276    
6--C 0.518935    
7--C 0.397537    
8--C 0.591613    
9--C 0.570532    
10--C 0.455890    
11--C 0.393329    
12--C 0.331997    
13--C 0.328346    
14--C 0.382244    
15--C 0.746949    
16--C 0.256792    
17--C 0.345774    
18--C 0.707049    
19--C 0.412426    
20--C 0.269230    
21--C 0.269644    
22--C 0.191546    
23--C 0.363323    

Weighted Statistics      

R-squared 0.971685     Mean dependent var 0.319401 
Adjusted R-squared 0.952283     S.D. dependent var 0.334071 
S.E. of regression 0.072975     Sum squared resid 0.287567 
F-statistic 132.3640     Durbin-Watson stat 2.513080 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics      

R-squared 0.816313     Mean dependent var 0.161508 
Adjusted R-squared 0.690453     S.D. dependent var 0.151273 
S.E. of regression 0.084164     Sum squared resid 0.382512 
Durbin-Watson stat 1.983162    
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Dependent Variable: BONDDIVPL? 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Date: 07/07/06   Time: 13:44 
Sample: 2002 2005 
Included observations: 4 
Number of cross-sections used: 23 
Total panel (balanced) observations: 92 
One-step weighting matrix 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

RENTATIVO? 0.726584 0.563372 1.289706 0.2026 
RENTPL? 0.000851 0.000466 1.825287 0.0735 

LLVENDAS? 4.52E-05 3.76E-05 1.203167 0.2342 
ATFIXPL? 0.394925 0.168232 2.347500 0.0226 

LIQUIDEZ? 0.484696 0.117133 4.138000 0.0001 
DIVAT? 4.36E-05 2.14E-05 2.042436 0.0460 

DIVCPDIVTOT? 4.085523 0.906409 4.507372 0.0000 
DIVCPAT? -1.729817 0.527397 -3.279914 0.0018 
DIVLPAT? 3.170328 0.912449 3.474524 0.0010 

PLAT? 0.746094 0.813419 0.917232 0.3631 
DESPFINDIV? 1.053809 1.668007 0.631777 0.5302 

DESPFINDIVLP? 0.050605 0.089216 0.567216 0.5729 
DESPFINDIVCP? -0.318204 0.656690 -0.484557 0.6300 

LOGAT? -0.310667 0.287370 -1.081070 0.2845 
LOGVEND? 0.255311 0.398517 0.640653 0.5245 
Fixed Effects     

1--C -2.934555    
2--C -3.680783    
3--C -3.171842    
4--C -3.197281    
5--C -4.818364    
6--C -2.775474    
7--C -3.136194    
8--C -2.788625    
9--C -2.365755    
10--C -3.142896    
11--C -3.250226    
12--C -2.656551    
13--C -3.474855    
14--C -3.228550    
15--C -0.132016    
16--C -3.692146    
17--C -3.629814    
18--C -1.962491    
19--C -3.197023    
20--C -5.204652    
21--C -3.588594    
22--C -4.034136    
23--C -3.175997    

Weighted Statistics      

R-squared 0.892461     Mean dependent var 0.542555 
Adjusted R-squared 0.818777     S.D. dependent var 0.636867 
S.E. of regression 0.271116     Sum squared resid 3.969211 
F-statistic 32.01029     Durbin-Watson stat 2.062479 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics      

R-squared 0.948866     Mean dependent var 0.587150 
Adjusted R-squared 0.913830     S.D. dependent var 1.219595 
S.E. of regression 0.358010     Sum squared resid 6.921227 
Durbin-Watson stat 1.442216    
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Dependent Variable: BONDDIVLP? 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Date: 07/07/06   Time: 13:44 
Sample: 2002 2005 
Included observations: 4 
Number of cross-sections used: 23 
Total panel (balanced) observations: 92 
One-step weighting matrix 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RENTATIVO? 0.542246 0.250358 2.165882 0.0348 
RENTPL? 0.000107 2.22E-05 4.816675 0.0000 

LLVENDAS? 7.82E-06 4.79E-06 1.631992 0.1085 
ATFIXPL? 0.008635 0.012155 0.710379 0.4805 

LIQUIDEZ? 0.231453 0.023163 9.992167 0.0000 
DIVAT? 2.94E-05 2.50E-05 1.176882 0.2444 

DIVCPDIVTOT? -0.253236 0.584673 -0.433124 0.6667 
DIVCPAT? 0.106608 0.518956 0.205428 0.8380 
DIVLPAT? -1.253600 0.545622 -2.297559 0.0255 

PLAT? -0.689083 0.255074 -2.701499 0.0092 
DESPFINDIV? 2.095186 0.271634 7.713261 0.0000 

DESPFINDIVLP? -0.445824 0.041285 -10.79873 0.0000 
DESPFINDIVCP? -0.203990 0.082291 -2.478899 0.0163 

LOGAT? -0.178074 0.125264 -1.421582 0.1609 
LOGVEND? 0.241230 0.081091 2.974783 0.0044 
Fixed Effects     

1--C 0.603434    
2--C 0.083423    
3--C 0.538940    
4--C 0.689142    
5--C 0.231163    
6--C 0.748292    
7--C 0.453618    
8--C 0.784573    
9--C 0.889990    
10--C 0.520813    
11--C 0.278322    
12--C 0.329829    
13--C 0.313777    
14--C 0.344314    
15--C 1.057564    
16--C 0.011487    
17--C 0.224102    
18--C 1.096620    
19--C 0.236862    
20--C 0.016301    
21--C 0.330712    
22--C -0.089395    
23--C 0.375534    

Weighted Statistics      

R-squared 0.963274     Mean dependent var 0.540789 
Adjusted R-squared 0.938109     S.D. dependent var 0.586052 
S.E. of regression 0.145797     Sum squared resid 1.147863 
F-statistic 101.1670     Durbin-Watson stat 2.495626 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Unweighted Statistics      

R-squared 0.757957     Mean dependent var 0.304464 
Adjusted R-squared 0.592113     S.D. dependent var 0.278787 
S.E. of regression 0.178050     Sum squared resid 1.711904 
Durbin-Watson stat 2.251618    
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Dependent Variable: BONDDIVCP? 
Method: GLS (Cross Section Weights) 
Date: 07/07/06   Time: 13:45 
Sample: 2002 2005 
Included observations: 4 
Number of cross-sections used: 23 
Total panel (balanced) observations: 92 
One-step weighting matrix 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RENTATIVO? 22.90457 99.05284 0.231236 0.8180 
RENTPL? 0.018472 0.073507 0.251301 0.8025 

LLVENDAS? 9.87E-06 0.000402 0.024573 0.9805 
ATFIXPL? 4.415095 17.93473 0.246176 0.8065 

LIQUIDEZ? 12.81777 48.73337 0.263018 0.7935 
DIVAT? 0.002307 0.010012 0.230457 0.8186 

DIVCPDIVTOT? -121.1146 508.7266 -0.238074 0.8127 
DIVCPAT? 81.98147 343.5173 0.238653 0.8123 
DIVLPAT? -119.6884 500.1584 -0.239301 0.8118 

PLAT? 135.7621 553.7879 0.245152 0.8073 
DESPFINDIV? 44.72222 178.5127 0.250527 0.8031 

DESPFINDIVLP? -3.123778 11.81846 -0.264313 0.7925 
DESPFINDIVCP? -4.649201 34.75477 -0.133772 0.8941 

LOGAT? 62.95984 253.8711 0.247999 0.8051 
LOGVEND? 2.975543 15.42957 0.192847 0.8478 
Fixed Effects     

1--C -487.6753    
2--C -438.1012    
3--C -447.3087    
4--C -462.6089    
5--C -395.7759    
6--C -421.7294    
7--C -433.5354    
8--C 7689.048    
9--C -456.7366    
10--C -468.1138    
11--C -509.8013    
12--C -572.1467    
13--C -429.0596    
14--C -459.0205    
15--C -371.0746    
16--C -481.5141    
17--C -433.3744    
18--C -383.9362    
19--C -541.7653    
20--C -474.3685    
21--C -430.0568    
22--C -467.5846    
23--C -467.2842    

Weighted Statistics      

R-squared 0.241869     Mean dependent var 80.59055 
Adjusted R-squared -0.277591     S.D. dependent var 745.5996 
S.E. of regression 842.7556     Sum squared resid 38352799 
F-statistic 1.230556     Durbin-Watson stat 1.754358 
Prob(F-statistic) 0.281600    

Unweighted Statistics      

R-squared 0.243007     Mean dependent var 355.5592 
Adjusted R-squared -0.275674     S.D. dependent var 3405.403 
S.E. of regression 3846.258     Sum squared resid 7.99E+08 
Durbin-Watson stat 1.754257    
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