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RESUMO 

As emissões públicas de debêntures representam uma das principais fontes de captação de 

recursos das companhias brasileiras de capital aberto, apresentando vantagens competitivas 

em relação às outras linhas de financiamento, tal como os empréstimos bancários, por 

exemplo. Este estudo objetivou analisar fatores concernentes às características das empresas e 

ao prazo de vencimento da dívida como possíveis determinantes do fornecimento de garantias 

reais em escrituras de emissão de debêntures de companhias brasileiras. Para atender ao 

objetivo proposto, realizou-se uma pesquisa com abordagem quantitativa, servindo-se da base 

de dados de debêntures precificadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA). A amostra final resultou em 116 emissões de 78 

companhias, para o período de 2010 a 2015. Os resultados alcançados foram estimados por 

meio de regressão logística e sugerem que na emissão de uma debênture garantida, 

determinantes como o endividamento, tamanho da companhia e o prazo de maturidade da 

dívida foram significativos para explicar a probabilidade da companhia fornecer garantias 

reais em seus títulos de dívida privados. As demais variáveis: concentração do capital, 

volatilidade, a tangibilidade dos ativos e o fato da companhia pertencer ou não a um dos 

níveis diferenciados de governança corporativa da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

de São Paulo (BM&FBOVESPA) não influenciaram significativamente a relação. O artigo 

contribui com a literatura que aponta a emissão de debêntures como tendo um efeito de 

sinalização.  
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1 INTRODUÇÃO 

 Entre as várias modalidades de captação de recursos externos para companhias abertas 

brasileiras, os financiamentos bancários e a emissão de títulos de dívida são os que merecem 

maior destaque. Porém, os títulos de dívida corporativa, como é o caso das debêntures, têm se 

mostrado mais atraentes dada as vantagens que se podem destacar: prazos maiores para a 

quitação da dívida, melhores taxa de juros, monitoramento reduzido por parte do credor, mais 

agilidade no processo de obtenção do crédito e menores restrições contratuais (Júnior & Dias 

Filho, 2008; Antonino, Lamounier & Maranhão, 2010). 

 O uso de garantias é considerado uma característica comum em escrituras de emissão 

de debêntures. De um modo geral, a busca pelas razões que levam as empresas a oferecer os 

seus bens como garantia da dívida tem recebido diversas contribuições na literatura (Stulz, 

1985; Chan & Thakor, 1987; Leeth & Scott, 1989; Berger & Udell, 1990; Thakor & Udell, 

1991; La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny, 1997; Boot & Thakor, 1994; Myers, 

1977; Manove, Padila & Pagano, 2001). Relativamente aos contratos, os aspectos que 

inevitavelmente se levantam são os que decorrem de problemas relacionados com 

informações assimétricas, seleção adversa e risco moral, que levam a um controle maior do 

relacionamento que se estabelece entre as partes envolvidas no contrato. Assim, o risco 

inerente em transações de debêntures, pode ser reduzido pela oferta de garantias aos credores 

da dívida (Chan & Thakor, 1987; Thakor & Udell, 1991; Boot & Thakor, 1994; Manove et 

al., 2001).  

 Diferentes autores (Bester, 1985; Chan & Kanatas, 1985; Thakor & Udell, 1991) 

destacam que as garantias podem ter um efeito de sinalização quanto a qualidade da dívida e 

do devedor, diminuindo os custos de agência e evitando o problema de investimento 

exagerado ou insuficiente, conforme Jensen e Meckling (1976). Geralmente, quando surge o 

risco moral em relacionamentos contratuais, as garantias atuam como disciplinadoras do 

comportamento do devedor e logo passam, também, a desempenhar o papel de um 

mecanismo de proteção para o credor. Isto leva a uma melhora dos termos do contrato e, até 

mesmo, podem balizar a capacidade das empresas na obtenção de empréstimos (Chan & 

Kanatas, 1985; Mann, 1997). 

  Embora o uso das garantias reais traga maior segurança ao credor no momento da 

captação de recursos por meio de debêntures, nem todas as companhias utilizam tais 

mecanismos no momento de captar recursos. Grande parte das companhias que lançam 

debêntures, conseguem captar recursos apenas com garantias quirografárias, que são limitadas 

ao capital social da emissora. Tais garantias são mais fracas (se comparadas com as reais) e 

colocam todos os credores no mesmo patamar caso a companhia entre em processo de 

liquidação. Mas então, porque existem companhias que precisam utilizar garantias reais para 

captar recursos enquanto outras utilizam apenas garantias quirografárias? 

 Com base nesta pergunta, foi traçado o objetivo desta pesquisa de investigar as 

características das companhias que influenciaram a sua escolha por dar garantia real nos seus 

títulos de dívidas. Foram testadas ao todo sete variáveis levantadas com base na literatura que 

poderiam influenciar a escolha pela garantia real, seis delas estão sob perspectiva das 

características empresariais e uma cingiu-se na característica dos títulos emitidos.  

 Os resultados obtidos com este trabalho podem auxiliar as companhias emissoras para 

definir a utilização ou não de garantias reais em sua captação com debêntures. Além disto, 

eles possuem o potencial de chamar a atenção dos credores para os elementos sensíveis das 

companhias que diferenciem elas com base na sua opção pelo tipo de garantia. 

 O artigo segue estruturado da seguinte forma: na seção 2 são discorridos aspectos 

complementares relacionados à emissão de debêntures no brasil e aos fatores que podem 



 

  

representar determinantes da oferta de garantias em títulos de dívida e ainda, são 

desenvolvidas as hipóteses da pesquisa. A seção 3 explica o conjunto de dados, as variáveis e 

o método. Os resultados empíricos são analisados na seção 4 e a última seção traz as 

considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Operações de Emissão de Debêntures no Brasil 

 Nos últimos anos, o mercado de capitais brasileiro passou por várias mudanças, o que 

se justifica pela globalização dos negócios que torna favorável a busca crescente de 

oportunidades e competitividade por parte dos agentes econômicos. De acordo com La Porta, 

Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny (2000), o desenvolvimento do mercado de capitais 

propicia a captação de recursos externos para as companhias, pois nestes mercados a proteção 

legal exerce um importante papel na limitação da expropriação dos investidores. 

 Assim, se verifica que as emissões públicas de debêntures tornaram-se uma das 

principais fontes de captação de recursos para as companhias brasileiras com ações 

negociadas em bolsas de valores, conforme dados da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), proporcionando vantagens em termos de custos mediante a dedutibilidade no imposto 

de renda, prazo de reembolso da dívida e oferta de garantias aos detentores. 

 Nos termos da Lei 6.404/76 (Brasil, 1976), as debêntures são valores mobiliários 

representativos de dívida de médio e longo prazo que asseguram a seus detentores 

(debenturistas) direito de crédito contra a companhia emissora, ou seja, no processo de 

emissão de debêntures, o investidor empresta à companhia emissora a quantia correspondente 

ao valor dos títulos que está adquirindo, com promessa de receber no prazo contratado o 

principal investido, acrescido de remuneração e na forma definida pela escritura de emissão, 

onde específica as condições sob as quais as debêntures serão emitidas, os direitos dos 

debenturistas e os deveres da companhia emissora. 

 O processo de emissão se dá por distribuição pública ou privada. A captação de 

recursos no mercado de capitais, por meio de emissão de debêntures, é facultada às 

Sociedades por Ações (S.A), de capital fechado ou aberto, sendo que as companhias de 

capital aberto obrigatoriamente terão que possuir registro na CVM, para emissão pública, que 

é direcionada ao público investidor em geral. No caso de emissão privada, a operação fica 

voltada apenas para um grupo restrito de investidores, e não há necessidade de aprovação 

prévia da CVM, mas é indispensável a prestação de informações ao órgão regulador, 

conforme a deliberação n.º 234 da CMV, de 30/12/97. 

 Conforme estabelecido na Lei n° 6.404/76 (Brasil, 1976), os títulos de crédito recebem 

diferentes classificações dependendo das suas características, dentre elas: espécies de garantia 

e a flexibilidade de conversão ou não em ações da companhia emissora. Para fins deste 

trabalho e com mais detalhes na seção metodológica, a análise empírica incidiu sobre as 

debêntures simples, com espécie de garantias real e quirografária. 

 

2.2 Determinantes do Uso de Garantias Reais sob a Perspectiva de Características 

Empresariais e da Maturidade da Dívida  
 Nesta parte do artigo foram expostos os racionais lógicos relacionados com a escolha 

das variáveis que foram testadas. Cada variável foi transformada em uma hipótese conforme o 

efeito sugerido pela teoria subjacente.   

A primeira variável escolhida foi a concentração acionária. Silva, Santos & Almeida 

(2012) mencionam que devido à baixa proteção legal e institucional de investidores em países 

emergentes, a concentração de propriedade pode ser vista como um dispositivo de 

governança, por permitir um maior monitoramento dos gestores e consequentemente a 



 

  

redução dos custos de agência. Os autores destacam ainda que, deste modo, maior 

concentração de propriedade sinalizaria para os investidores o comprometimento dos 

acionistas controladores da não expropriação dos fluxos de caixa da empresa pelos gestores. 

Outros estudos (Schulze, Lubatkin & Dino, 2003; Ang, Lin & Tyler, 1995) também apontam 

que os custos de agência aumentam com a diluição da propriedade e que decorrente deste 

fato, empresas com menos concentração acionária deveriam apresentar menos oposição à 

oferta de garantias. Assim, se postula a primeira hipótese: A concentração da propriedade 

está negativamente relacionada com escolha da empresa de emitir debêntures com 

garantia. 
 A próxima variável possivelmente relacionada com o trabalho é o nível de governança 

corporativa. Tal característica pode ser vista como um mecanismo que visa garantir maior 

transparência das decisões tomadas pelos controladores (Silva et al., 2012). Com o objetivo 

de melhorar a qualidade das informações financeiras, reduzir os riscos inerentes aos conflitos 

de agência e proporcionar melhores retornos aos investidores, a BM&FBOVESPA utiliza 

níveis diferenciados de governança corporativa, no qual as empresas se comprometem 

voluntariamente a adotar práticas que objetivam reduzir a assimetria informacional entre os 

investidores, criando nos usuários da informação a expectativa de maior transparência dos 

relatórios financeiros divulgados, com a consequente redução no custo de captação de 

recursos no mercado (Erfurth & Bezerra, 2013). Em linha com o que foi exposto, é de se 

esperar que as empresas que pertencem em um dos níveis diferenciados de governança 

corporativa da BM&FBOVESPA apresentem um grau menor de chances de promessa de 

garantias pois já possuem mecanismos de segurança que indiretamente podem aumentar a 

credibilidade da companhia perante os investidores. Com base nisso, criou-se a segunda 

hipótese da pesquisa: A Governança Corporativa é negativamente relacionada com a 

incidência de garantia em escrituras de emissão de debêntures. 
 A terceira variável testada foi o nível de endividamento. Leeth & Scott (1989) 

salientam que as captações de recursos por meio de títulos como as debêntures aumentam o 

endividamento das empresas emissoras e o fornecimento de garantias ou não também está 

ligado ao risco de inadimplência das mesmas. Em linha com o argumento de que um nível de 

endividamento maior pode, consequentemente, aumentar o risco de inadimplência, as 

empresas apresentariam uma oposição menor à oferta de garantias, como forma de atrair os 

investidores e reduzir os esforços de triagem dos mesmos (Bester, 1985; Meza & Southey, 

1996; Manove et al., 2001). Deste modo, se levanta a hipótese 3: A emissão de debêntures 

com garantia está positivamente relacionada com o endividamento da empresa. 
 A quarta variável utilizada é o tamanho das companhias. As evidencias empíricas 

oferecem forte consistência de que o tamanho das empresas seria outro determinante 

importante na oferta de garantias. Isto porque empresas de menor tamanho tendem a 

apresentar expressivamente mais dívida de curto prazo do que as empresas de maior porte 

(Jackson & Kronman, 1979; Titman & Wessels, 1988; Harhoff & Korting, 1998; Demirgüç- 

Kunt & Maksimovic, 1999; Elsas & Krahnen, 2000; Degryse & Van Cayseele, 2000). Os 

resultados destes autores sugerem que o fornecimento de garantias teria impacto positivo em 

captações de longo prazo, que se verificam maioritariamente em companhias de maior 

tamanho. Portanto, é possível formular a hipótese 4: A emissão de debêntures com garantias 

está positivamente relacionada com o tamanho da empresa. 
 Nos últimos anos tem havido um intenso debate acadêmico sobre dinâmicas de 

investimento e restrições financeiras. Mulier, Schoors & Merlevede (2016) afirmam que uma 

empresa está financeiramente restrita se o seu investimento for limitado pela sua geração de 

fundos internos, porque não consegue obter fundos externos suficientes. A literatura empírica 

ainda considera as restrições financeiras indescritíveis, principalmente pela falta de medidas 



 

  

concretas de restrições financeiras que sejam de aceitação geral. Ainda assim, as restrições 

financeiras são frequentemente medidas de modo indireto, muitas vezes por meio de variáveis 

que supostamente estão relacionadas com as restrições financeiras, quer com base na 

estimativa das sensibilidades dos investimentos no fluxo de caixa, quer pelo nível de 

tangibilidade dos ativos (colateralização), considerados determinantes na alavancagem 

financeira (Lin, Wang, Chou & Chueh, 2013).  

 Em consonância com as diversas proxies que a literatura traz e interpreta como uma 

indicação da existência de restrições financeiras em nível de empresa, as próximas hipóteses 

levantadas (tangibilidade e volatilidade do fluxo de caixa) serão testadas com a finalidade de 

se averiguar os possíveis efeitos das mesmas na compreensão de fatores que podem 

desempenhar um papel determinante no uso de garantias em títulos de dívida. 

 Baseando-se na necessidade de colateralizar os empréstimos, Eisfeldt & Rampini 

(2009) desenvolvem modelos dinâmicos de estrutura de capital, fundamentando que os ativos 

tangíveis são chave determinante na capacidade de endividamento corporativo. Em caso de 

inadimplência, a reintegração de posse é mais fácil para um credor garantido e, portanto, o 

custo do financiamento por dívida garantida seria menor do que o custo do financiamento da 

dívida não garantida. 

 Por outro lado, o modelo desenvolvido por Wilner (2000) prevê que as empresas que 

preferem emitir títulos de dívida sem garantia são as empresas menos financeiramente 

estáveis, isto implicaria uma sinalização negativa do efeito da emissão de debênture sem 

garantia. Uma vez que, os ativos tangíveis podem ser utilizados como garantia, baixa 

tangibilidade seria equivalente a baixa capacidade de endividamento e de colateralização do 

financiamento. Empresas com baixos ativos tangíveis, portanto, são mais restritas e emitir 

dívida com garantia. Postula-se a hipótese 5: A emissão de debêntures com garantia está 

positivamente relacionada com a tangibilidade dos ativos das empresas emissoras.  
 Já a sensibilidade do fluxo de caixa das empresas pode servir de controle para as 

oportunidades de investimento, bem como representar a capacidade de endividamento. Para a 

presente pesquisa, parte-se do pressuposto de que uma empresa com restrições financeiras não 

está necessariamente excluída do financiamento externo, mas enfrentam um custo de 

financiamento externo mais elevado do que as empresas sem restrições e exibem as mais altas 

sensibilidades no fluxo de caixa, este custo poderia ser representado pela necessidade maior 

de oferta de garantias na emissão da dívida (Gan, 2007). Com isso, levanta-se a hipótese 6: A 

volatilidade na geração de fluxos de caixa está positivamente relacionada com a emissão de 

debêntures com garantia. 
 Por fim, relativamente à característica do titulo emitido, buscou-se testar a variável 

“maturidade da dívida”. Os resultados de pesquisas anteriores demonstraram que o prazo de 

vencimento de uma dívida tem impacto direto na incidência de garantia. Debêntures possuem 

por natureza prazos de vencimento mais longos do que outras fontes de captação de recursos 

financeiros, o que justifica o fato delas representarem dívidas que são frequentemente 

asseguradas por garantias (Ortiz-Molina & Penas, 2008). Mann (1997) argumenta que 

empréstimos de longo prazo requerem um julgamento maior do credor sobre a capacidade de 

pagamento do devedor, visto que, no momento em que o título da dívida é emitido, a empresa 

pode se apresentar solvente, mas até o momento do vencimento da dívida, a situação pode ser 

diferente. Assim, a possibilidade de ocorrência de um evento adverso aumenta quando o 

vencimento da dívida ocorre em um prazo maior. A promessa de garantia é um mecanismo 

para que o credor se certifique, mesmo que a empresa não mantenha o seu valor ao longo do 

período remanescente para o pagamento da dívida, que o valor da garantia se manterá. Neste 

caso, a garantia tem o poder de diminuir a avaliação feita sobre o risco de acesso à títulos com 

maior prazo de vencimento (Jackson & Kronman, 1979). Consequentemente, os empréstimos 



 

  

de curto prazo dependerão menos da disposição de garantias (Leeth & Scott, 1989). Com base 

nos argumentos levantados, propôs-se então a hipótese 7 do estudo: O prazo de vencimento 

de uma debênture está positivamente relacionado com as chances de oferta de garantias 

reais em uma escritura de emissão de debênture. 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

3.1. Coleta e Classificação dos Dados 

 Neste estudo, buscou-se analisar a relação das características específicas das empresas 

emissoras de debêntures e do prazo de maturidade da dívida com a possível influência na 

decisão de oferta de garantias reais na emissão dos títulos já referidos. A variável dependente 

é formada por dois grupos de emissões: emissões asseguradas por garantias reais e emissões 

que não deram preferência às garantias reais. A coleta e identificação dos dois grupos de 

emissões foi possível por meio do acervo de “Debêntures precificadas pela ANBIMA”, 

disponibilizado na base de dados da Economatica®.  

 As variáveis explicativas selecionadas foram levantadas com base na análise da 

literatura e são as seguintes: Concentração Acionária do maior acionista com direito a voto; 

governança corporativa; endividamento; tamanho da empresa; tangibilidade ou colateral; 

volatilidade do fluxo de caixa e a maturidade da dívida. Os dados necessários para compor a 

variável “concentração acionária” foram coletados do item 15.1/15.2 – “Controle - Posição 

Acionária”, nos Formulários de Referência de cada companhia emissora, disponível no 

website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os dados para a variável “maturidade 

da dívida” também foram coletados do acervo de “debêntures precificadas pela ANBIMA” e 

as demais variáveis explicativas, que correspondem a dados financeiros das companhias 

emissoras, foram levantados no respectivo campo da Economatica®. 

 Um primeiro filtro realizado consistiu na escolha das companhias cujo o setor de 

atividade não fosse o de serviços financeiros e de seguros, devido as especificidades 

normativas dos setores. Logo após, foram excluídas 14 companhias por não apresentarem em 

determinados períodos da análise dados financeiros para o cálculo das variáveis explicativas. 

Os critérios utilizados para se chegar a amostra final do estudo estão resumidos na Tabela 1 e 

consiste em 116 observações, baseadas em debêntures simples, não conversíveis em ações, 

emitidas por companhias brasileiras de capital aberto entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de 

dezembro de 2015. A análise ficou limitada à amostra mencionada a fim de se concentrar em 

contratos “puros” de dívida e que são renegociadas apenas ocasionalmente (Begley & 

Feltham, 1999). Já o período selecionado para a pesquisa, se justifica pelo fato de não terem 

sido encontradas em períodos anteriores emissões com as especificações acima descritas.   

 

Tabela 1 - Identificação dos critérios e seleção da amostra 

Critérios da Seleção N.º 

Total de emissões de debêntures com garantia (real) e sem garantia (quirografária), de 

acordo com o banco de dados 
136 

(-) Emissões de companhias pertencentes aos setores de atividades financeiras e de 

seguros 
6 

(-) Companhias que não apresentaram saldos nos indicadores financeiros necessários 

para o cálculo de variáveis explicativas 
14 

(=) Total de emissões com garantia e sem garantia 116 

Garantia Real 13 

Quirografária 103 

Fonte: Elaborado pelos autores. 



 

  

 

3.2. Modelo e Variáveis 

 Como a variável dependente desta pesquisa é qualitativa, a técnica estatística 

escolhida para desenvolver as análises foi a regressão logística. Esta técnica permite 

identificar tanto a sensibilidade quanto a probabilidade das variáveis independentes afetarem 

o evento. O processo de investigação foi desenvolvido pelo modelo econométrico exposto 

abaixo, cujas tabulações e análises dos dados foram realizadas com o auxílio do software 

STATA 14®. 

) =   

(Equação 1) 

  

 Já as descrições das variáveis testadas estão na Tabela 2, onde também foram 

apresentadas as métricas utilizadas, com base nos possíveis construtos relacionados aos 

determinantes das características da companhia e da dívida emitida para a decisão de emissão 

de debêntures com ou sem garantias, tal como discutido no referencial teórico. 

 

Tabela 2 - Definições das variáveis da pesquisa 

Variável Denominação Construtos SEa Proxy 

EC 
Escolha da 

Companhia 

Empresas que oferecem 

garantias reais x empresas que 

não oferecem garantias reais 

em suas escrituras de emissões 

de debêntures 

 

Variável Dummy:                                   

0 - Garantia Quirografária                    

1 – Garantia Real 

CTRL 
Concentração 

Acionária 

Concentração do controle do 

maior acionista da empresa 
(-) 

Percentual de ações com direito 

a voto do maior acionista da 

empresa 

GC 

Nível de 

Governança 

Corporativa 

Empresas que pertencem a um 

dos níveis diferenciados de 

GC. 

(-) 

Variável Dummy: 

0 - não possui; 

1 - possui 

END Endividamento 
Grau de endividamento da 

empresa 
(+) Passivo Total/Ativo Total 

TAM 
Tamanho da 

Companhia 
Tamanho da Companhia (+) Ln da Receita 

TANG 
Tangibilidade do 

ativo 

Grau de tangibilidade dos 

ativos da companhia 
(+) 

Imobilizado Líquido/Total de 

Ativos. 

VFLC 
Volatilidade dos 

fundos internos 

Volatilidade na geração de 

fluxos de caixa 
(+) 

Desvio padrão das variações 

anuais no EBIT/média anual do 

total do ativo 

MATUR 

Prazo de 

vencimento da 

debênture 

Prazo de vencimento da 

debênture 
(+) 

Período de vencimento da 

debênture (em meses) 

Nota. As variáveis investigadas nesta pesquisa foram selecionadas com base nas seguintes referências: 

Ashbaugh-Skaife et al. (2006); Silva (2012); Martinez (2011); Lorencini & Costa (2012); Duke & Hunt (1990); 

Titman & Wessels (1988) Lin et al. (2013) e Ortiz-Molina & Penas (2008).  
a SE é abreviatura de Sinal Esperado.  



 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Estatística Descritiva  

 Como pode ser observado na Tabela 1, 13 companhias (aproximadamente 11%) das 

116 analisadas apresentaram garantias reais nos seus títulos de debêntures. Isto representa 

11% da amostra e indica a baixa utilização deste tipo de garantia em relação à quirografária. 

Este aspecto denota a pouca preocupação de dar uma garantia mais robusta aos credores das 

debêntures pela maioria das companhias analisadas por este trabalho. A segunda análise 

realizada pela pesquisa foi a estatística descritiva e a análise de correlação entre as variáveis 

quantitativas. Na tabela 3 estão dispostos estes resultados.  

 

Tabela 3 - Estatística descritiva 

Painel A: Estatística Descritiva 

  
  Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

CTRL 0,686 0,248 0,100 1,000 

END 0,648 0,154 0,303 0,943 

TAM 14,365 1,382 9,912 18,296 

TANG 0,238 0,294 0,000 0,931 

VFLC 0,016 0,017 0,000 0,101 

MAT 68,3 26 36 180 

Painel B: Correlação de Pearson entre o uso de garantias reais e as variáveis explicativas 

  EC CTRL END TAM TANG VFC GC MAT 

EC 1 
     

    

CTRL 0,086 1 
      

END 0,316** 0,307** 1 
     

TAM -0,369** -0,302** -0,068 1 
    

TANG -0,011 -0,058 -0,184 0,091 1 
   

VFLC 0,103 0,084 -0,073 0,083 0,083 1 
  

GC -0,260** -0,451** -0,397** 0,267** -0,051 0,086 1 
 

MAT 0,413** 0,113 0,188* -0,254** 0,095 0,003 -0,186* 1 

Nota. Tamanho da Amostra: 116 observações. Os asteriscos denotam significância estatística bi-caudal aos 

níveis: * p-value < 0,05 e ** p-value < 0,01.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Entre as variáveis estão as relações ceteris paribus e as firmas que fornecem garantias 

reais em suas escrituras de dívida variam em diversas dimensões. Deste modo, as correlações 

devem ser vistas como meramente descritivas entre as relações médias existentes. Percebe-se 

com base na Tabela 3, que não houve uma discrepância muito acentuada em nenhuma 

variável quantitativa. Em termos de correlação, não houve nenhuma considerada forte entre as 

variáveis independentes, o que demonstra a baixa probabilidade de existirem problemas de 

multicolinearidade no modelo.  

 

4.2 Resultados da Regressão Logística 

 Na Tabela 4 estão os resultados do modelo de regressão logística. Foram testados dois 

modelos, um com todas as variáveis independentes e outro apenas com aquelas que se 

mostraram significativas ao nível de 5%. A técnica utilizada para o segundo modelo foi a 

Stepwise com o critério Backward. Quanto aos testes de adequação dos modelos, ambos 



 

  

foram significativos no geral ao nível de 1%. A estatística da curva lroc foi de 0,9335 e o 

poder de classificação ficou em 93,97%, o que demonstra um ótimo ajuste do modelo embora 

o teste de Hosmer-Lemeshow não tenha rejeitado H0. O pseudo-R2 (que possui a mesma 

lógica interpretativa do coeficiente da regressão linear) demonstra que 50,28% da decisão de 

uma companhia analisada oferecer garantias reais em suas debêntures pode ser explicado 

pelas variáveis independentes. No modelo Stepwise ele foi de 40,39%, uma diminuição 

relativamente alta.   

Tabela 4 - Resultados da regressão logística 

Variável 

Garantia (EC)a 

Modelo Completo Modelo Stepwise 

Coef. 
Erro 

Padrão 

Razão 

Chance 
Coef. 

Erro 

Padrão 

Razão 

Chance 

Controle -3,763 1,889 0,023 - - - 

Endividamento 9,349* 4,218 11482,54 7,693* 3,246 2194,93 

Tamanho -1,173* 0,428 0,309 -0,872** 0,323 0,4180 

Tangibilidade 0,243 1,548 1,275 - - - 

Volatilidade 47,999 22,685 7,000 - - - 

Governança Corporativab 
-1,114 1,448 0,328 - - - 

Maturidade 0,029* 0,014 1,029 0,0243* 0,0113 1,024 

Constante 7,161 6,310 1287,80 2,554 64,288 12,868 

LR-Chi2: 40,92** 32,87** 

Pseudo R2: 50,28% 40,39% 

Número de Obs: 116 116 

Nota. Asteriscos representam a significância das variáveis aos níveis: * p-value < 0,05 e ** p-value < 0,01. Para 

estimar os modelos foi utilizado o comando para controle de heterocedasticidade.  
a. A variável dependente Garantia (EC) representa a escolha da companhia por dar garantia real ou não em seus 

títulos de dívida (debêntures). A categoria de referência é: não existe garantia real nos títulos de dívida.  
b. A Governança corporativa é uma variável dummy. A referência é a ausência do atributo, ou seja, a não inclusão 

em nenhum nível de governança da bolsa de valores BM&FBOVESPA.   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Os resultados obtidos com os dois modelos demonstram que três variáveis foram 

consistentemente significativas para explicar a escolha das garantias reais: o endividamento, o 

tamanho e a maturidade dos títulos. O comportamento das três variáveis segue o racional 

teórico que dá suporte aos seus respectivos resultados. O nível de endividamento possui um 

efeito positivo e significativo sobre a probabilidade de escolha pelas garantias reais. O 

tamanho possui um efeito negativo e o tempo de maturidade efeito positivo sobre a mesma 

escolha. A interpretação dos coeficientes em termos lineares no modelo de regressão logística 

não faz sentido, portanto, é utilizado a razão de chances para se analisar o efeito das variáveis 

sobre a probabilidade da escolha pelas garantias reais. Em termos práticos, a razão de chance 

deve ser adaptada para variáveis contínuas, pois as variações em termos de uma unidade 

podem não fazer sentido para uma probabilidade. O cálculo da razão de chances é o 

exponencial do coeficiente vezes o efeito que se quer obter. No modelo descrito na tabela 4, 

por exemplo, se aumentarmos 1% (em média) o nível de endividamento ocorre um aumento 

de 2,19 vezes na chance de ela adotar garantias reais nas suas debêntures. No caso do 

tamanho é o contrário pois o sinal do coeficiente foi negativo, ou seja, quanto maior a receita 

menor a probabilidade de a companhia escolher por emitir debêntures com garantias reais. 

Neste modelo, um aumento da receita aumenta em 58,20% a chance de a companhia não 

adotar garantias reais. Para fechar, outra variável que apresentou significância estatística nos 

dois modelos foi a Maturidade do título. Em termos gerais, quanto maior o prazo mais 



 

  

provável é a presença das garantias reais nas debêntures. Mais especificamente, o aumento de 

um ano na maturidade do título aumenta em 1,33 vezes a chance da empresa escolher por 

oferecer garantias reais. 

 Com base nestes resultados, as hipóteses 3 e 7 puderam ser confirmadas pela pesquisa 

e a 4 foi rejeitada. As demais variáveis não foram significativas ao nível de 5%. Estes 

resultados corroboram com a literatura sobre o assunto. No geral, as garantias têm um 

potencial inconveniente para companhia emissora, pois aumenta sua exposição ao risco de 

default. Bester (1985), Meza & Southey (1996) e Manove et al. (2001) alegam que as 

garantias e a triagem são vistas como substitutas, o que poderia explicar o resultado 

encontrado. Segundo os autores, os credores mais otimistas e pouco realistas, tendem a 

reduzir os esforços de triagem sobre os aspectos relacionados à qualidade do título emitido 

quando se deparam com a promessa de garantias. Isto faz com que companhias mais 

endividadas tenham que melhorar a segurança do título para obter sucesso na captação com as 

debêntures.  

 No caso do tamanho, o resultado inesperado é natural. As companhias maiores 

possuem a tendência a necessitarem de uma menor garantia real para suas debêntures, pois 

seus próprios patrimônios já asseguram a garantia quirografária. Outra possível explicação é 

que as empresas de maior tamanho podem ter estabelecido um comprovado histórico de 

reputação que as favorece e o problema de risco moral diminui. Diamond (1989) argumenta 

que, ao longo dos anos, o emissor com maior tamanho pode construir uma boa reputação e, 

com isso, aumentar sua capacidade de geração de fluxos de caixa necessários para o 

reembolso da dívida. 

 Por fim, o prazo de maturidade do título apresentou resultado positivo e significativo. 

Quanto maior o prazo maior é a probabilidade de a companhia dar garantias reais em suas 

debêntures. Mann (1997) argumenta que empréstimos de longo prazo requerem um 

julgamento maior do credor sobre a capacidade de pagamento do devedor. O autor 

complementa que, no momento em que o título da dívida é emitido, a empresa pode se 

apresentar solvente, mas até o momento do vencimento da dívida, a situação pode ser 

diferente. Assim, a possibilidade de ocorrência de um evento adverso aumenta quando o 

vencimento da dívida ocorre em um prazo maior. Este risco mais extenso pode ser traduzido 

em uma necessidade maior de garantias reais, tendo em vista que credor vai ficar mais tempo 

exposto a eventuais problemas com a capacidade de pagamento da companhia.    

 Ressalta-se que o presente trabalho pode apresentar variáveis explicativas com 

suspeitas de possível viés de endogeneidade, tal como é o caso do tamanho e tempo de 

vencimento da dívida (maturidade). Por isto, recomenda-se que a interpretação dos resultados 

seja centrada na relação entre as variáveis, e não como indicativo de causalidade. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os determinantes da escolha pela oferta ou não de garantias em uma transação de 

captação de recursos externos tem sido alvo de diversos estudos há décadas. Embora o 

fornecimento de garantias reais seja uma prática corriqueira relacionada com a captação de 

recursos por meio de debêntures, há escassez de evidências empíricas disponíveis sobre os 

determinantes dessas garantias. Este estudo buscou investigar empiricamente alguns 

determinantes das debêntures não conversíveis com espécie de garantia real emitidas no 

mercado de renda fixa brasileiro. As variáveis selecionadas focaram duas perspectivas: a das 

características das companhias emissoras e o prazo de maturidade da dívida, que 

frequentemente é apontado na literatura como sendo um determinante forte na oferta de 

garantias em captações de recursos externos.  

 Os resultados encontrados indicam que as companhias analisadas com maior 



 

  

endividamento e com dívidas mais longas possuem uma probabilidade maior de oferecer 

garantias reais em comparação com as companhias que fornecem apenas garantia 

quirografárias. Um aumento de 10% na relação do passivo total com o ativo total aumenta 

aproximadamente 2 vezes a probabilidade de a companhia fornecer garantias reais. Uma 

relação positiva também foi encontrada com o prazo de maturidade da debênture. Neste caso, 

a cada ano a mais no prazo de vencimento aumenta 1,33 vezes a chance de ela escolher 

fornecer garantias reais. Por fim, no caso do tamanho o resultado encontrado foi o contrário 

do previsto. Um aumento da receita leva a uma diminuição na probabilidade de a companhia 

oferecer garantias reais. Isto pode ser explicado pela própria lógica da garantia quirografária 

que depende do patrimônio da companhia emissora. Quanto maior o patrimônio da 

companhia maior é a garantia do credor e menor é a necessidade de a companhia fornecer 

garantia real. 

 Quando analisado o efeito sinalizador da oferta ou não de garantias em emissões de 

debêntures, percebe-se por analogia uma inerência de risco maior para os investidores, 

sobretudo quanto à perspectiva de retorno do investimento em caso de inadimplência da 

companhia emissora. Diante disto, o investidor deve levar em consideração, além das 

características levantadas aqui como determinantes, outras características antes de proceder ao 

investimento.  

 Durante o processo de transação de uma debênture, os debenturistas decidem 

simultaneamente sobre diversas características inerentes ao título e ao emissor. A presente 

pesquisa limitou-se a inclusão de características mais voltadas às empresas emissoras da 

debênture e se pautou, apenas, na inclusão de uma única variável ligada ao título da dívida. 

Isto se justifica porque o tamanho da amostra é reduzido para a estimação ou inclusão de mais 

variáveis. Como sugestão de pesquisa futura, podem ser incluídas em um modelo com mais 

observações, variáveis que atendam as mais diversas características referidas, tais como: o 

valor nominal da debênture emitida e as características relacionadas ao relacionamento do 

emissor com credores anteriores. A oferta de garantias também pode estar ligada às restrições 

financeiras que as empresas enfrentam. Um estudo mais aprofundado buscando examinar tal 

relação, lançaria um debate à luz diferente sobre os determinantes das garantias em emissões 

de debêntures. 
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