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RESUMO 

Instrumentos financeiros híbridos e/ou compostos são considerados complexos por 

apresentarem características de dívida e de patrimônio. A distinção desses itens se constitui 

um ponto crítico de discussão em matéria de regulação contábil, estando disciplinado na IAS 

32 (PT CPC n. 39). O IASB trata dessa questão no Discussion Paper emitido em julho de 

2013, no qual apresenta duas abordagens que podem ser utilizadas visando a simplificar a 

distinção dos referidos itens: a narrow equity approach (NEA) e a strict obligation approach 

(SOA). No Brasil, a CVM identificou empresas emissoras dos instrumentos mencionados que 

os classificaram integralmente em rubrica de patrimônio líquido, e determinou o refazimento 

e/ou republicação de suas ITRS e/ou DFs.  Este trabalho objetiva investigar abordagens para a 

classificação contábil das debêntures mandatoriamente conversíveis em ações, vis-à-vis a IAS 

32 (PT CPC 39) e o Discussion Paper do IASB (NEA x SOA). Trata-se de um estudo de caso 

com uma companhia aberta brasileira, emissora de debêntures mandatoriamente conversíveis, 

que efetuou uma classificação desses instrumentos considerada inadequada pelo órgão 

regulador. Observa-se que a SOA1 é a abordagem que impacta menos no nível de 

endividamento, enquanto a NEA é a que apresenta maior alavancagem. Duas hipóteses são 

sugeridas para explicar a escolha contábil da companhia: covenants contratuais e/ou 

complexidade da IAS 32 (PT CPC 39) e desconhecimento de suas nuances. 

 

Palavras-chave: Instrumentos financeiros híbridos e/ou compostos; Classificação contábil; 

Narrow equity approach; Strict obligation approach; IAS 32.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, observou-se o aumento na emissão de instrumentos híbridos e/ou 

compostos, sendo a debênture conversível o exemplo mais comum.  

Fields, Lys e Vincent (2001) colocam os instrumentos financeiros, dentre os quais se 

encontram os instrumentos híbridos, entre as novas situações que emergem, exigindo que 

novas regras contábeis sejam concebidas. A literatura empírica documenta evidências de que 

a classificação dos instrumentos híbridos e/ou compostos afeta a percepção dos usuários da 

informação com relação à situação da empresa (HOPKINS, 1995). 

No Brasil, algumas empresas emissoras de títulos híbridos e/ou compostos 

classificaram esses instrumentos integralmente no PL. Nesses casos, a CVM determinou o 

refazimento das DFs, considerando esta prática um “gerenciamento de estrutura” que pode 
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induzir o usuário da informação a um erro de avaliação. Dentre as motivações para essa 

prática, a teoria positiva apresenta, como hipótese, os covenants contratuais.  

O PT CPC 39 (IAS 32) determina que instrumentos financeiros como as debêntures 

conversíveis, que apresentam concomitantemente atributos de dívida e de patrimônio, tenham 

seus componentes segregados e classificados conforme sua essência econômica. Esse assunto 

é tema de discussão também em nível internacional. O IASB, em julho de 2013, emitiu o 

Discussion Paper DP 2013/1, no qual dedica um capítulo a esse assunto e apresenta duas 

abordagens possíveis para simplificar essa situação: Narrow Equity Aproach (NEA) e Strict 

Obligation Approach (SOA). Diante da possibilidade de adoção de uma dessas duas 

abordagens, considera-se importante e oportuno investigar a classificação contábil e 

mensuração dos instrumentos financeiros híbridos e/ou compostos de acordo com cada uma 

delas. Para tanto, opta-se por um estudo de caso com uma empresa brasileira emissora de 

instrumentos financeiros híbridos e/ou compostos.   

Assim, o presente estudo, de cunho normativo, tem como objetivo geral investigar 

abordagens para a classificação contábil das debêntures mandatoriamente conversíveis em 

ações, vis-à-vis a IAS 32 (PT CPC n. 39) e o Discussion Paper do IASB (NEA x SOA). 

Este trabalho pretende contribuir para a discussão sobre as possíveis abordagens a 

serem utilizadas, colaborando para a qualidade da informação contábil, e encontra-se dividido 

da seguinte forma: contextualização, referencial teórico, metodologia, descrição e análise do 

caso e considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Nesta seção se menciona pesquisas anteriores sobre instrumentos financeiros e se 

aborda os incentivos para um gerenciamento de estrutura, as normas atuais sobre instrumentos 

financeiros e as abordagens apresentadas pelo IASB relacionadas a esse tema.  

 

2.1 Pesquisas Anteriores  

A literatura financeira documenta uma quantidade considerável de pesquisas empíricas 

que investigam os efeitos do anúncio e/ou emissão de instrumentos financeiros no preço das 

ações ordinárias (Ammann; Fehr; Seiz, 2004; Abhyankar; Dunning, 1999; Roon; Veld, 1998; 

Davidson III; Glascock; Schwarz, 1995; Masulis; Kowar, 1986; Eckbo, 1986, Mikkelson; 

Partch, 1986; Dann; Mikkelson, 1984, dentre outros).  

Outras temáticas foram contempladas por diversos autores. Hopkins (1995), por 

exemplo, investigou o efeito da classificação contábil de títulos híbridos no julgamento de 

analistas buy-side. De fato, as demonstrações contábeis são fontes de informações para a 

análise da situação das empresas. A classificação contábil ajuda a compreender a natureza dos 

elementos dispostos nas DFs e a disposição deles no BP fornece informações aos usuários. 

De acordo com Hopkins (1995), as pesquisas em psicologia sugerem que os 

indivíduos dependem de títulos para ativar categorias de conhecimento e interpretar as 

informações fornecidas. O autor, por meio de um experimento, obteve evidências de que a 

classificação dos instrumentos híbridos no balanço afeta a percepção dos analistas financeiros 

em relação aos atributos desses instrumentos. Esses instrumentos, não possuindo uma 

classificação bem definida, “apresentam um elevado grau de incerteza quanto à natureza 

econômica” (PAULO, 2007, p. 65), e sua classificação pode possibilitar a manipulação da 

informação contábil.  

 

2.2 Gerenciamento de Estrutura de Capital e Incentivos Econômicos 
 A CVM observou que algumas empresas emissoras de instrumentos financeiros 

híbridos e/ou compostos os classificaram integralmente em rubrica de PL (Ofício-
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Circular/CVM/SNC/SEP/n.01/2013, 2013). A CVM considera tal prática um “gerenciamento 

de estrutura” que pode conduzir o usuário da informação a um erro de avaliação.  

O gerenciamento de informações contábeis não é fraude, mas um exercício de uma 

facultada discricionariedade e “ocorre dentro dos limites do que prescreve a legislação 

contábil” (MARTINEZ, 2001). Não havendo margens, na legislação contábil, para o exercício 

de discricionariedade, então, não se tratará de um gerenciamento de informação contábil. 

O gerenciamento de informação contábil pode ser dividido em: earnings management 

e balance sheet management. Segundo Cardoso (2005), o balance sheet management envolve 

a reclassificação de saldos de contas patrimoniais, com o objetivo de afetar os índices de 

liquidez e endividamento. Um gerenciamento que envolvesse apenas as contas de passivo e de 

PL poderia ser chamado de gerenciamento de estrutura de capital, como bem definiu a CVM. 

De acordo com a Teoria Positiva, os diversos agentes buscam maximizar o próprio 

bem-estar (WATTS, ZIMMERMAN, 1986). Visando a conciliar os variados interesses, 

contratos são firmados entre as partes, podendo utilizar números contábeis como base para 

determinação e distribuição dos resultados ou para estabelecer restrições ao comportamento 

dos administradores (SILVA, 2008; DIAS FILHO; MACHADO, 2012). 

Na teoria positiva, de acordo com Watts e Zimmerman (1986), três hipóteses básicas 

buscam explicar e predizer as práticas contábeis oportunísticas. São elas: 1) the bonus plan 

hypothesis (hipótese de plano de incentivo); 2) the debt covenant hypothesis (hipótese do grau 

de endividamento) e 3) the political cost hypothesis (hipótese do custo político). Portanto, os 

covenants contratuais apresentam-se como um possível motivo para o gerenciamento de 

informações contábeis. Gestores e administradores adotam práticas visando não incorrer em 

custos por violação de covenants.  

No Brasil, Silva (2008) obteve evidências de que as empresas brasileiras não agem de 

maneira oportunística, mudando as práticas contábeis visando a evitar a violação de covenants 

contratuais baseados em números contábeis. As razões apresentadas por ele são: baixo custo 

imposto pelos credores para violação de covenants contratuais e devido ao fato de um número 

razoável de empresas sofrer monitoramento por agências reguladoras. 

 

2.3 Normas Brasileiras sobre Instrumentos Financeiros 

Devido à complexidade do tema instrumentos financeiros, o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) considerou adequado que a migração para as normas 

internacionais, relativas a essa matéria, ocorresse em duas etapas (PT CPC 14, IN1).   

Na primeira etapa foi publicado o PT CPC 14 (versão concisa da IAS 39 e IAS 32), 

válido para os exercícios de 2008 e 2009, tendo como tema Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação. Na segunda etapa ocorreu a publicação dos 

PTs CPC 38 (Reconhecimento), CPC 39 (Apresentação) e CPC 40 (Evidenciação), 

correspondentes, respectivamente, a IAS 39, IAS 32 e IFRS 7. 

 O PT CPC 39 (IAS 32) estabelece “princípios para a apresentação de instrumentos 

financeiros como passivo ou patrimônio líquido e para compensação de ativos financeiros e 

passivos financeiros” (PT CPC 39, 2). Instrumentos financeiros são definidos como “qualquer 

contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a um passivo financeiro ou 

instrumento patrimonial para outra entidade” (PT CPC 39,11).  

A distinção entre passivo financeiro e instrumento patrimonial é um ponto crítico nas 

discussões sobre o tema, por isso, se faz necessário conhecer suas definições:  

 
Passivo financeiro é qualquer passivo que seja:  

(a) uma obrigação contratual de:  

(i)  entregar caixa ou outro ativo financeiro a uma entidade; ou 

(ii)  trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade sob 

condições que são potencialmente desfavoráveis para a entidade; ou 
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(b) contrato que será ou poderá ser liquidado por instrumentos patrimoniais da 

própria entidade, e seja: 

(i)  um não derivativo no qual a entidade é ou pode ser obrigada a entregar um 

número variável de instrumentos patrimoniais da entidade; ou 

(ii)  um derivativo que será ou poderá ser liquidado de outra forma que não pela 

troca de um montante fixo em caixa, ou outro ativo financeiro, por um 

número fixo de instrumentos patrimoniais da própria entidade. Para esse 

propósito, os instrumentos patrimoniais da entidade não incluem 

instrumentos financeiros com opção de venda que são classificados como 

instrumentos patrimoniais de acordo com os itens 16A e 16B, instrumentos 

que imponham à entidade a obrigação de entregar à outra parte um pro rata 

de parte dos ativos líquidos da entidade apenas na liquidação e são 

classificados como instrumentos patrimoniais de acordo com os itens 16C e 

16D, ou instrumentos que são contratos para futuro recebimento ou entrega 

de instrumentos patrimoniais da própria entidade (PT CPC 39,11). 

 

O aspecto principal que caracteriza um passivo financeiro é, exatamente, a obrigação 

de entregar caixa ou outro ativo financeiro ou trocar ativos financeiros ou passivos financeiros 

com o titular sob condições potencialmanete desfavoráveis ao emitente (PT CPC 39,17). 

Observa-se, no entanto, a existência de exceções. Casos em que, apesar de atender 

algumas condições que qualificariam o instrumento como passivo financeiro, o mesmo deve 

ser classificado como instrumento patrimonial. Para isto, é necessário que ele reúna as 

condições apresentadas nos itens 16A e 16B ou dos itens 16C e 16D do PT CPC 39. 

 O instrumento patrimonial é definido como “qualquer contrato que evidencie uma 

participação nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos” (PT 

CPC 39,11). 

 De acordo com o PT CPC 39, item 18, “a essência de um instrumento financeiro, em 

vez de sua forma jurídica, rege sua classificação no balanço patrimonial da entidade”. Dois 

aspectos, portanto, devem ser observados: essência do acordo contratual e as definições de 

passivo financeiro, ativo financeiro e instrumento patrimonial (PT CPC 39,15). 

 Os instrumentos financeiros híbridos e/ou compostos apresentam uma maior 

complexidade e o PT CPC 39, 28 informa que o emitente deve avaliar os termos do 

instrumento não derivativo e, caso ele contenha tanto um passivo quanto um componente de 

patrimônio tais componentes deverão ser classificados separadamente como passivos 

financeiros, ativos financeiros ou instrumentos patrimoniais. 

De acordo com o PT CPC 39, os instrumentos financeiros compostos podem, então, 

ser definidos como instrumentos financeiros não derivativos que contêm elementos de passivo 

e de patrimônio. Instrumento financeiro híbrido, no entanto, é aquele que contém um 

componente de derivativo embutido e inclui, também, um contrato principal não derivativo 

(PT CPC 38, 10).  

Para fins de separação do instrumento composto, o PT CPC 39, em seus itens 31 e 32, 

orienta que o componente de passivo deve ser mensurado ao valor justo e o componente de 

patrimônio líquido é a diferença entre o valor total do instrumento e o componente de passivo. 

O PT CPC 46 define valor justo como “o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou 

que seria pago pela transferência1 de um passivo em uma transação não forçada entre 

participantes do mercado na data de mensuração”. O referido pronunciamento apresenta três 

técnicas de avaliação amplamente utilizadas: abordagem de mercado, abordagem de custo e 

abordagem de receita (PT CPC 46, 61), descritas no Apêndice A do PT CPC 46. 

 

                                                 
1 O valor de transferência do passivo deve incorporar o risco de Crédito do emissor. “The fair value of a liability 

reflects the effect of non-performance risk. Non-performance risk includes, but may not be limited to, an entity’s 

own credit risk” (IFRS 13/PT CPC n. 46, § 42). 
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2.4 Discussão em Nível internacional – NEA e SOA 

O IASB emitiu, em julho de 2013, o Discussion Paper (DP/2013/1) - A Review of the 

Conceptual Framework for Financial Reporting, no qual dedica o capítulo 5 à distinção entre 

passivo e patrimônio. No DP/2003/1, são apresentadas duas abordagens que poderiam 

simplificar a distinção desses elementos: a narrow equity approach (NEA) e a strict 

obligation approach. No Quadro 1 consta as características de cada uma dessas abordagens: 

 
    Quadro 1 - Características da NEA e da SOA 

Narrow equity approach (NEA) Strict Obligation Approach (SOA) 

a) Classificação, como patrimônio, apenas     dos 

instrumentos patrimoniais da classe mais residual 

existente de instrumentos patrimoniais emitidos 

pela empresa. 

 

a) Classificação como passivo apenas da obrigação 

de entregar caixa. Assim, o balanço mostraria os 

recursos econômicos da entidade e suas obrigações 

de entregar recursos econômicos. A DRE e Outros 

Resultados Abrangentes mostrariam mudanças 

nesses recursos e obrigações econômicas. 

b) Classificação como passivo de todos os outros 

instrumentos financeiros, tais como: 

i) instrumentos que criam a obrigação de 

transferir ativos; 

ii) participação de não controladores e  

iii) forwards e opções sobre instrumentos 

patrimonais classificados como patrimônio, 

devido ao item (a). 

 

b) Classificação como patrimônio de todas as 

reivindicações de patrimônio, quer sejam primárias 

(direito atual de participar das distribuições do 

patrimônio líquido - PL), quer sejam secundárias 

(direito ou obrigações atuais de receber ou entregar 

reivindicações patrimoniais).  

c) reconhecimento, na DRE, de ganhos ou perdas 

(incluindo, se for o caso, as despesas de juros) em 

todos os instrumentos classificados como passivos 

financeiros (DP, 5.30). 

 

c) Realocação da riqueza dentro do PL, 

atualizando as medidas de todas as reivindicações 

de patrimônio. Assim: 

i) seção do PL no balanço patrimonial mostraria 

como todas as reivindicações de patrimônio 

afetam outras reivindicações de patrimônio e 

ii) a demonstração das mutações do patrimônio 

líquido mostrariria transferências de riqueza 

entre as diferentes classes de reivindicações 

patrimoniais (DP, 5.34). 

   Fonte: IASB, 2013. 

 

Para o IASB, a principal vantagem da NEA é o não requerimento de que a entidade 

avalie se um determinado instrumento cria uma obrigação para entidade transferir recursos 

econômicos. Ao contrário da SOA que exige essa avaliação, que pode requerer um 

considerável julgamento (DP/2013/1, item 5,36, b).  

O IASB considera a SOA preferível porque é mais consistente com a atual definição 

de um passivo, e é compatível com o tratamento existente da participação de não 

controladores. Para o IASB, alterar a definição do passivo para torná-lo compatível com a 

NEA faria a definição mais complexa e menos compreensível. Além disso, é importante para 

credores e investidores que a distinção entre passivo e PL se baseie na obrigação de 

transferência de recursos econômicos, pois tal obrigação pode afetar os retornos prováveis 

esperados e a sobrevivência da empresa.  

O DP/2013/1 não considerou outras possíveis abordagens incluídas, em 2007, pelo 

FASB no Preliminary Views – Financial Instruments with caractheristcs of Equity, e 

discutidas em 2008 no Discussion Paper Financial Instruments with Caractheristcs of Equity, 

do IASB. De acordo com o IASB, não constam no DP/2013/1 abordagens que apresentavam 

alta complexidade, falta de compreensibilidade e inconsistência com a definição conceitual de 

um passivo.  
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3 METODOLOGIA 

Objetivando estudar um fenômeno em profundidade, dentro do seu contexto (GIL, 

2009; YIN, 1985), e a elucidação de características de uma gama de fenômenos análogos 

(GERRING 2004, p. 341), optou-se por um estudo de caso, que se encontra dividido nas 

seguintes etapas: 1) Seleção de uma empresa emissora de instrumentos financeiros híbridos 

e/ou compostos; 2) Coleta e análise dos dados e 3) Descrição e análise do caso.  

 

3.1 Seleção da Empresa  

Visando a atingir o objetivo proposto neste estudo, se identificou empresas que 

satisfizessem os seguintes requisitos: (1) emissão de instrumentos financeiros híbridos e/ou 

compostos, (2) disponibilidade de informações públicas, (3) classificação dos instrumentos 

financeiros considerada inadequada pela CVM e, consequentemente, (4) determinação do 

órgão regulador  de refazimento das DFs, com a devida alteração da classificação. 

 No site da CVM, em 26.11.2013, constavam 41 determinações de refazimento de DFs. 

Destas, 15, dentre as motivações, apresentava a insuficiente divulgação qualitativa e/ou 

quantitativa dos instrumentos financeiros. Outras 5 determinações de refazimento foram 

motivadas pela discordância do órgão regulador em relação à classificação dos instrumentos 

financeiros adotada pelas companhias, sendo 3 relativas à classificação de instrumentos 

financeiros híbridos e/ou compostos: Cia. A2 (Notas Perpétuas), Cia. B e Cia C (debêntures 

mandatoriamente conversíveis em ações). Sendo as debêntures um dos instrumentos 

financeiros com maior volume de emissão nas últimas décadas, optou-se por estudar um caso 

de emissão desse instrumento. O primeiro registro de determinação de refazimento, devido à 

discordância quanto à classificação de debêntures conversíveis, refere-se à Cia. B. Tendo a 

Cia B atendido aos requisitos de seleção expostos anteriormente, considerando à 

complexidade do instrumento financeiro e que tal estudo possa ajudar em outros casos 

similares, opta-se por investigar esse caso. 

 

3.2 Coleta e Análise dos Dados 

Os dados apresentados neste estudo são públicos e foram coletados de: formulários de 

referência de 2009 a 2012 (arquivados na CVM), Escritura de Emissão e Aditamento 

(arquivados na CVM), fatos relevantes, cotações de contratos futuros de DI de 1 dia (obtidas 

na BM&FBOVESPA) e distribuições públicas de debêntures simples efetuadas no ano de 

2010, (arquivadas na CVM), cujas séries tivessem o CDI como referência. 

A análise dos dados baseou-se na identificação e no registro das práticas contábeis 

adotadas e limitações impostas na escritura de emissão. A análise teve um tratamento quanti-

qualitativo, pois se utilizou para buscar um spread médio aceitável, para a mensuração e 

segregação dos componentes do referido instrumento, a regressão de dados.  

 

4  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CASO 

A Cia. B é uma empresa privada nacional que se encontra classificada, no Setor 

Economática, em Alimentos e Bebidas e, mais especificamente, como Abatedouro (NAICS3).  

Em 15.07.2010, a Cia. B anunciou a sua 2ª emissão de debêntures mandatoriamente 

conversíveis, adquiridas, em sua totalidade, por um investidor qualificado. O Quadro 2 

apresenta algumas informações básicas sobre essa emissão.  
 

                                                 
2 Neste trabalho, optou-se por omitir os nomes das companhias como meio de salvaguarda legal dos autores. 
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Quadro 2 -  Informações básicas sobre a emissão das debêntures 

Valor da emissão: R$ 2.500.000.000,00 Quantidade de Debêntures: 250.000  

Valor nominal unitário: R$ 10.000,00  Série: Emissão realizada em série única. 

Data de emissão: 15/07/2010 Data de Vencimento: 15/07/2015 

Destinação dos 

recursos e finalidade 

da emissão: 

Financiamento do pagamento de uma outra empresa do setor, fornecedora de 

produtos e logística, e como reforço de capital da Companhia. 

Forma e classe: 
As Debêntures terão a forma escritural, mandatoriamente conversíveis em ações 

ordinárias de emissão da Emissora, sem emissão de cautelas ou certificados.  

Espécie: Sem garantia.  

Prazo de Vencimento: 
60 meses (5 anos), sendo certo que as Debêntures serão liquidadas nas hipóteses 

de conversão, conforme previsto na Escritura de Emissão.  

Cupons: Anuais (sempre no dia 15 do mês de julho). 

Remuneração: 

Sobre o Valor Nominal das Debêntures incidirão, a partir da Data de Emissão, 

juros à razão de 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias 

diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra grupo", calculadas e 

divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo diário disponível em sua 

página na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"), acrescido de um spread 

de 1% (um por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias úteis, a 

partir da Data de Emissão ("Remuneração"). 

A Remuneração será exigível anualmente, sempre no dia 15 (quinze) do mês de 

julho, com a primeira data de pagamento em 15/07/2011 e a última data de 

pagamento coincidindo com a Data de Vencimento. A Remuneração será também 

exigível juntamente com o Resgate Obrigatório ou nas hipóteses de conversão das 

Debêntures, conforme previsto na Escritura, devendo, em tais hipóteses, ser paga 

pro rata temporis até o dia da efetiva liquidação do Resgate Obrigatório ou da 

conversão das Debêntures, conforme o caso.  

As taxas médias diárias são acumuladas de forma exponencial utilizando-se o 

critério pro rata temporis, até a data do efetivo pagamento dos juros, de forma a 

cobrir todo o Período de Capitalização. 

Colocação: 
Colocação privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores, sendo 

permitida a colocação parcial das Debêntures.  

Negociação: 
Negociáveis de forma privada ou em mercado secundário regulamentado, desde 

que respeitados os trâmites legais e regulamentares aplicáveis 

Conversibilidade das 

Debêntures: 

As debêntures serão convertidas, (i) mandatoriamente na Data de Vencimento 

(em caso de adimplemento), ou (ii) a critério dos Debenturistas, nas hipóteses de 

Conversão Voluntária (em caso de inadimplemento) e na respectiva Data de 

Conversão Voluntária, sempre por uma quantidade de ações ordinárias de 

emissão da Companhia decorrente da divisão entre (a) seu Valor Nominal 

Unitário; e (b) preço de conversão. 

Preço de Conversão no 

caso de Conversão 

mandatória 

Preço de Conversão será o menor de dois parâmetros: 

(i) oventosAjustesAjusteJuroRPCON Pr50,21$1   e  

(ii)  50,24$;.2 RPçoAçãoMáxPCON mercado  

Preço de Conversão no 

caso de conversão 

voluntária: 

R$24,50 ajustados por juros vincendos, descontado a valor presente. 

Prazo de Amortização 

das Debêntures: 
As Debêntures serão amortizadas em parcela única, na Data de Vencimento. 

Fonte: Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Cia. B, 2010. 

  

 Nas primeiras demonstrações elaboradas após a emissão do instrumento (DFPs do 

3TR2010), a Cia. B contabilizou o valor nominal das debêntures como instrumento 

patrimonial, classificado em “Reserva de Capital” e os juros remuneratórios incorridos (só o 

que foi “accruado”) como passivo financeiro, não efetuando a segregação dos componentes de 

passivo e patrimônio líquido, conforme determina o PT CPC 39.  

 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014.  

 

8 

 

 

Quadro 3 - Classificação das Debêntures no BP do 3TR2010 

BP – 3TR2010 (Valores em R$ Mil) 

Passivo  

Passivo Circulante  
     Juros sobre Debêntures 62.135 

PL  

Reservas de Capital  
     Debêntures Conver. em Ações 2.500.000 

          Fonte: CVM, 2010. 

 

A Cia. B considerou o componente principal um instrumento patrimonial devido à 

conversibilidade mandatória em ações e pela existência de condições embutidas que 

eliminariam ou reduziriam a variabilidade da quantidade de ações emitidas, além da 

inexistência de perspectiva de liquidação em caixa ou outro ativo financeiro 

(Ofício/CVM/SEP/GEA-5/nº 329/2012, de 10.10.2012). 

 

4.1 Posicionamento da CVM - A Determinação de Refazimento  

A CVM determinou o refazimento e a republicação das demonstrações financeiras da 

Cia. B (Ofício/CVM/SEP/GEA-5/nº 329/2012, de 10.10.2012) por considerar incorreta a 

classificação adotada para as debêntures mandatoriamente conversíveis. As motivações para 

este posicionamento devem-se aos seguintes fatos: 1) O instrumento financeiro não atende a 

uma condição básica para ser classificado como instrumento patrimonial, pois o investidor 

não corre o risco de investimento em PL; 2) A companhia tem obrigação de entregar caixa aos 

debenturistas, característica principal de um passivo (PT CPC 39 e IAS 32); 3) A 

Variabilidade no número de instrumentos patrimoniais a ser entregue na liquidação do 

instrumento (PT CPC 39,16B) não permite que o principal seja considerado instrumento 

patrimonial e 4) A mandatoriedade de conversão das debêntures e a presença de derivativos 

embutidos caracterizam o instrumento como composto. 

Considerando o que determina o CPC 39 e o entendimento da CVM, os componentes 

de passivo e PL deveriam ser segregados e classificados conforme sua essência econômica. 

A Cia B. poderia interpor recurso, no entanto, não o fez. Em resposta, encontra-se 

arquivado no site da CVM, em Fato Relevante, com data de emissão de 17.10.2012, o 

comunicado da Cia B no qual informava que iria acatar a determinação da CVM e proceder à 

reclassificação integral do instrumento para rubrica específica no Passivo Não-Circulante. 

 

4.2 Características do Instrumento Financeiro 

As debêntures mandatoriamente conversíveis apresentam componentes de dívida e de 

patrimônio, por isso, são consideradas instrumentos financeiros híbridos e/ou compostos. 

Instrumento de dívida como contrato principal (host contract), com dois derivativos 

embutidos, quais sejam: (i) uma opção de venda de titularidade da Cia. B, a ser exercida no 

vencimento contra o subscritor (opção europeia), ao preço de exercício esperado de R$24,50 e 

(ii) uma opção de compra de titularidade do subscritor, a ser exercida a qualquer momento 

(opção americana) contra a Cia. B, a partir do inadimplemento do emissor, caso ocorra o 

evento, ao preço de exercício fixado de R$24,50, ajustado por juros vincendos e descontado a 

valor presente.  

 

4.3 Motivações para Imposição de Limites de Preço de Conversão 

Na Escritura de Emissão, conforme apresentado no quadro 2, observa-se a existência 

de limitadores para o preço de conversão. Investigando-se qual a lógica econômica para 

criação desses limitadores, observa-se que o grande risco com o qual o acionista se depara na 

conversão das debêntures diz respeito à eventual diluição a que possa estar sujeito o 
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patrimônio dos acionistas, no caso de a cotação das ações da Cia. B cair significativamente. 

Infere-se, portanto, que a lógica econômica por trás de todas as disposições contratuais 

voltadas a limitar o preço de conversão das debêntures, quer seja a conversão mandatória ou 

voluntária seja: mitigar o risco de diluição do patrimônio dos acionistas da Cia. B. 

 

4.4 Valor Justo do Instrumento Financeiro 

Considerando as orientações dadas pelo PT CPC 39, itens 28 a 32, o instrumento 

emitido pela Cia. B, para fins contábeis, deve ter seus elementos classificados separadamente 

como passivos financeiros, ativos financeiros ou instrumentos patrimoniais. Em termos 

operacionais, o PT CPC 39, AG31 orienta que sejam apresentados separadamente no balanço 

o componente de passivo e o componente patrimonial, da seguinte forma: 
 

 (a) A obrigação do emissor de fazer pagamentos de juros e principal é um passivo que existe 

enquanto o instrumento não é convertido. No reconhecimento inicial o valor justo do 

componente passivo é o valor presente dos fluxos de caixa contratados descontados à taxa aplicada 

pelo mercado naquele período a instrumentos com características de crédito similares e que 

fornecem substancialmente os mesmos fluxos de caixa, nos mesmos termos, mas que não possuem 

cláusula de conversão.  

(b) O instrumento patrimonial é uma opção embutida de converter o passivo em ações do emissor. 

O valor justo da opção compreende seu valor de caixa no tempo e seu valor intrínseco, se houver. 

Essa opção possui valor na data do reconhecimento inicial mesmo que seja out-of-money.” (grifo 

nosso) 

 

Para se chegar à separação do instrumento para fins contábeis (split accounting), se 

adotou o valor justo pela abordagem da renda, utilizando para tanto técnicas de fluxos de 

caixa descontados, conforme PT CPC 46. Seguindo o disposto no item AG64 do PT CPC 38, 

o valor justo do referido instrumento como um todo, no momento inicial, é dado pela quantia 

recebida em dinheiro pela Cia. B, quando da subscrição e integralização das debêntures pelo 

subscritor, no montante de R$2.500.000.000,00.  

Para fins de separação do instrumento composto, primeiro deve ser mensurado o valor 

justo do componente do passivo. O valor contábil do instrumento patrimonial resulta da 

dedução do valor justo do passivo no valor justo do instrumento financeiro como um todo (PT 

CPC 39, 32). 

De acordo com a interpretação da CVM, a parte passiva do instrumento é composta 

pela obrigação de entregar fluxos de caixa futuros3 ao titular do instrumento, advindos do 

principal no vencimento, no montante de R$2.500.000.000,00, e de juros periódicos, pagos 

anualmente, calculados sobre o principal, com base em 100% da variação acumulada das 

taxas médias dos DI de 1 dia, acrescida de um spread de 1%. 

Qualquer que seja a modelagem a ser aplicada para precificação do instrumento 

(método tradicional de Fluxos de Caixa Descontados ou Método dos Fluxos de Caixa 

Esperados4), em sendo as premissas adotadas consistentes e consentâneas com a realidade 

econômica do contrato, os resultados não podem ser tão díspares. 

Nesse sentido, para estimativa dos fluxos de caixa futuros do instrumento de dívida 

(contrato principal do instrumento híbrido), foram utilizadas as cotações de contratos futuros 

de DI de 1 dia, na BM&FBOVESPA, para o dia 15.07.2010, data em que a debênture foi 

emitida. Foram identificados os contratos e respectivos preços (último preço negociado).  

                                                 
3 A obrigação contratual da entidade de efetuar pagamentos futuros permanece pendente até que seja extinta por 

intermédio de conversão, vencimento do instrumento ou qualquer outra operação (PT CPC n. 39, item 30). A 

obrigação de fazer pagamentos de juros e principal é uma obrigação que existe enquanto o instrumento híbrido 

não é convertido (PT CPC n. 39, item AG 31, alínea “a”). 
4 As orientações necessárias para levar a efeito a mensuração ao fluxo de caixa descontado são obtidas no PT 

CPC n. 12 – Ajuste a Valor Presente.  
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Com base nas taxas DI spot negociadas para 1, 2, 3, 4 e 5 anos, é possível identificar a 

estrutura a termo das taxas para o período compreendido e com isso chegar-se às taxas de 

juros a termo, base para a projeção dos juros (fluxos de caixa futuros) a serem pagos aos 

debenturistas nos períodos aludidos. Essas são a seguir apresentadas: 

 
Tabela 1 -  Taxas DI spot e taxas de juros a termo – Cotação DI 1 dia, em 15.07.2010 

Anos Taxa spot5 Taxa Forward 

1 11,560% 11,560% 

2 11,920% 12,281% 

3 12,000% 12,160% 

4 12,110% 12,441% 

5 12,130% 12,210% 

   Fonte: BM&FBOVESPA, 2010. 

 

Agregando às taxas a termo identificadas o spread de 1%, é possível projetar os juros 

para cada período de pagamento. A tabela 2 a seguir apresenta essa informação: 

 
      Tabela 2 -  Cotação de Contratos Futuros de DI 1 dia mais spread 

Data CDI Forward Spread-Deb. Juros a.a. 

Julho-11 11,56% 1,00% 12,56% 

Julho-12 12,28% 1,00% 13,28% 

Julho-13 12,16% 1,00% 13,16% 

Julho-14 12,44% 1,00% 13,44% 

Abril-15 12,21% 1,00% 13,21% 

      Fonte: Os autores, 2014. 

       

Não havia contratos futuros de DI 1 dia, com vencimento em julho de 2015, 

negociados em 15.07.2010. Apenas com vencimento até 15 de abril de 2015. 

Obtidas as taxas de juros anuais projetadas, é possível estimar os fluxos de caixa 

futuros advindos dos juros periódicos a serem pagos, conforme evidenciado na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Estimativa de juros, com base em curva de juros futuros, obtida via contratos de DI de 1 dia, em 

15.07.2010 

Debêntures 250.000 

Valor unitário 10.000,00 

Emissão 2.500.000.000,00 

Estimativa de Juros 

Juros2011 314.000.000,00 

Juros2012 332.029.042,67 

Juros2013 329.004.289,80 

Juros2014 336.016.215,97 

Juros2015 330.250.892,14 

     Fonte: Os autores, 2014. 

 

A questão que se apresenta neste momento diz respeito à definição da taxa de desconto 

apropriada para a mensuração ao valor justo do passivo financeiro. O PT CPC 39, em seu 

item AG31 “a”, trata explicitamente do risco de crédito que deve compô-la, ao salientar que o 

                                                 
5 A taxa spot é uma média geométrica das taxas a termo para um período compreendido. Assim, se a taxa a 

termo do início do ano 1 ao término do ano 1 é de 11,560% a.a. e a taxa a termo do início do ano 2 ao término do 

ano 2 é de 12,281% a.a., a taxa spot anual para 2 anos (taxa média no período) é de 11,920% a.a.. A relação entre 

as taxas DI spot e a termo é obtida por meio da seguinte fórmula: 
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valor presente dos fluxos deve ser “descontado à taxa aplicada pelo mercado naquele período 

a instrumentos com características de crédito similares” (grifo nosso). 

O PT CPC 38, no item AG64 orienta expressamente que a taxa de desconto a ser 

adotada para fins de ajuste a valor presente considere a taxa de juros corrente de mercado para 

um instrumento semelhante, com uma avaliação de crédito semelhante. Orientações na 

mesma linha, que fazem menção à necessidade de se computar o risco de crédito na taxa de 

desconto, são encontradas nos itens AG69, AG70, AG71, AG77, AG78 e AG82. Tal 

procedimento é descrito no item AG73 do PT CPC 38, a seguir reproduzido: 

 
AG73. Se uma taxa (em vez de preço) estiver cotada em mercado ativo, a entidade utiliza essa taxa 

cotada no mercado como input em técnica de avaliação para determinar o valor justo. Se a taxa 

cotada no mercado não incluir risco de crédito ou outros fatores que os participantes do 

mercado incluiriam ao avaliar o instrumento, a entidade faz ajustamentos relativos a esses 

fatores. (grifo nosso) 

 

Considerou-se que o spread de 1% identificado na emissão da debênture, por se tratar 

de uma colocação privada, direcionada a um investidor qualificado, não refletiria o risco de 

crédito da Cia. B, pelo fato de não ter havido precificação em mercado, e sobretudo por 

envolver na outra ponta uma instituição controlada por um banco de fomento. 

Buscando evidências empíricas para corroborar o procedimento, identifica-se outra 

colocação de debêntures efetuada pela Cia. B, não conversíveis (dívida pura), publicamente 

distribuídas (taxas de mercado), com procedimento de bookbuilding, datada de 18.01.2011 e 

com vencimento de 4 anos, ao custo de 127,60% do CDI. 

O prazo dessa distribuição pública (4 anos) difere da colocação privada ora analisada, 

e os momentos também são diferentes. A colocação privada foi efetuada no ano de 2010 e a 

distribuição pública no ano de 2011. Embora possa ser questionada a qualidade da proxy 

como medida apropriada do risco de crédito da Cia. B, corrobora o procedimento o fato de ter 

ocorrido a manutenção do risco de crédito da companhia nos anos de 2010 e 20116. 

Nesse sentido, considerando o custo da captação da Cia. B de 127,60% do CDI e as 

taxas spot para o CDI de 1 dia, cotadas em 15.07.2010, identifica-se um spread em torno de 

3,3%. A tabela 4 evidencia o cômputo do spread: 

 
Tabela 4 -  Proxy de emissão de 04.03.2011 

Custo CIA B: 127,6% CDI   

Data CDI 1 dia  spot Non-performance risk 
Taxa desconto Fair value 

(127,6% da CDI spot) 

15/07/2011 11,56% 3,19% 14,75% 

15/07/2012 11,92% 3,29% 15,21% 

15/07/2013 12,00% 3,31% 15,31% 

15/07/2014 12,11% 3,34% 15,45% 

15/04/2015 12,13% 3,35% 15,48% 

 Média 3,30%  

Fonte: Os autores, 2014. 

 

Buscou-se, portanto, tomar como Proxy, para precificar ao valor justo o componente 

de passivo, o custo de captação da Cia. B em emissão de debêntures não conversíveis, datada 

de 04.03.2011, com vencimento em 4 anos.  

                                                 
6 Em Fato Relevante de 08.09.2011 é divulgado ao mercado a manutenção do rating de crédito da companhia 

pela FitchRatings, tal qual o obtido na captação de 2010, em BBB+ escala nacional. 
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Procurando outras evidências para corroborar o spread em torno de 3,3% da Cia. B, 

são levantadas todas as distribuições públicas de debêntures efetuadas no ano de 20107, 

eletronicamente arquivadas no site da CVM, cujas séries tivessem o CDI como referência, 

considerando os prazos de seus vencimentos e respectivas notas de risco de crédito 

concedidas por agências de rating. 

Reproduzindo trabalho de Mellone Jr., Eid Jr. e Rochman (2002), foram rodadas 

regressões por mínimos quadrados ordinários, com auxílio do pacote econométrico Eviews, 

com 20 das 21 observações amostradas8. A amostra de séries de distribuição é apresentada a 

seguir: 

 

Tabela 5 – Amostra de séries de distribuição
9
  

Emissor Spread Prazo Nota  Emissor Spread Prazo Nota 

1 0,30% 4 0,95  12 1,95% 5 0,81 

2 1,95% 5 0,90  13 1,40% 3 0,81 

3 1,65% 4 0,76  14 1,70% 5 0,81 

4 1,85% 5 0,76  15 1,70% 5 0,81 

5 1,15% 4 0,95  16 1,50% 5 0,90 

6 1,15% 5 0,95  17 1,60% 5 0,86 

7 1,30% 5 0,90  18 1,60% 4 0,81 

8 1,50% 6 0,86  19 0,90% 2 0,90 

9 1,20% 4 0,95  20 2,00% 4 0,76 

10 1,20% 5 0,86  21 1,30% 4 0,71 

11 1,25% 4 0,86  - - - - 
 Fonte: Os autores, 2014. 

 

Tendo como variável dependente o spread e como variáveis explicativas as notas de 

risco de crédito e os prazos de vencimento das debêntures10, por meio da regressão, chegou-se 

a um spread médio de 3,68% para a Cia. B. O resultado obtido é o que segue: 

 

                                                 
7 Não compuseram a amostra as distribuições com esforços restritos, previstas na Instrução CVM n. 476/2009 

(voltadas a investidores qualificados e com valor unitário mínimo), pelo fato de ditas informações ainda serem 

enviadas para a CVM em papel. 
8 A obs. 1 que é representada pela série 2 da distribuição de uma dada companhia foi excluída por ser 

considerada um outlier. Rodando a regressão com o outlier obtém-se um spread para a Cia. B de 4,37%. 
9 O procedimento adotado com relação à metrificação das notas de rating de crédito conferidas pelas agências 

diferiu da estabelecida por Mellone Jr., Eid Jr. e Rochman. Foram consideradas as distâncias relativas das notas 

dentro da escala de cada agência, em decorrência de as escalas variarem entre as agências.  
10 Não foram consideradas variáveis dummies para controlar as garantias oferecidas (real, quirografária, 

subordinada) em decorrência de essas variáveis não terem se mostrado estatisticamente significativas nos 

modelos de Mellone Jr., Eid Jr. e Rochman. 
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Tabela 6 - Resultado da regressão por mínimos quadrados 

Dependent Variable: SPREAD    

Method: Least Squares    

Sample (adjusted): 120    

Included observations: 20 after adjusting endpoints   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

C 0,028651 0,006994 4.096.778 0,0008 

PRAZO 0,001602 0,000607 2.638.127 0,0173 

NOTA -0,000246 7,74E-05 -3.184.148 0,0054 

     

R-squared 0,490905 Mean dependent var 0,014925 

Adjusted R-squared 0,431011 S.D. dependent var 0,003109 

S.E. of regression 0,002345 Akaike info criterion -9.135.522 

Sum squared resid 9,35E-05 Schwarz criterion -8.986.162 

Log likelihood 9.435.522 F-statistic 8.196.286 

Durbin-Watson stat 1.754.563 Prob(F-statistic) 0,003220 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

Obtendo-se, então, a seguinte fórmula para cálculo do spread médio: 

 

Spread-médio = 0,028651 – 0,00246 x [Rating] + 0,001602 x [Prazo]  

 

Há conforto metodológico com o fato de o spread estimado para 2010 para a Cia. B, 

de 3,68%, estar próximo do spread identificado na colocação pública de 2011, em torno de 

3,30%. Primeiro por se tratar de uma média de spreads, que considera os mais distintos 

setores. E segundo por representar uma diferença de 0,11%, desprezível por sinal.  

Isto posto, aos fluxos de caixa futuros estimados, aplica-se como taxa de desconto 

127,60% do CDI, conforme curva de juros em 15.07.2010. 

 

4.5 Adotando as Abordagens Apresentadas pela IAS 32 e pelo DP do IASB (SOA e NEA) 

Na época da emissão do instrumento investigado neste estudo de caso, o PT CPC 39 

(IAS 32) era a norma vigente referente à classificação desse instrumento. De acordo com a 

CVM, o principal deveria ser considerado passivo, logo o passivo seria composto pelo valor 

justo do contrato principal (juros e principal) e o PL seria composto pelas opções.  

 Em julho de 2013, o IASB emitiu o Discussion Paper - A review of the conceptual 

framework for financial reporting, no qual apresenta duas abordagens que, de acordo com o 

órgão, poderiam ser usadas, visando a simplificar a distinção entre um item de passivo e de 

patrimônio líquido: a narrow equity approach - NEA e a strict obligation approach - SOA. 

 Diante da possibilidade de uma dessas abordagens serem adotadas, considerou-se 

apropriado investigar a classificação contábil do instrumento objeto de estudo deste trabalho 

de acordo com cada uma dessas abordagens, comparando com o que existe hoje, ou seja, a 

classificação segundo a IAS 32 (PT CPC 39). 

Aplicando a IAS 32, o principal a ser liquidado com a emissão de ações próprias da 

Cia. B, em um número variável ou em caixa, seria classificado como passivo. A liquidação 

em ações nesse caso é considerada uma moeda de pagamento nos termos da IAS 32, pois, 

segundo a CVM, não se enquadra no critério “fixed-for-fixed”. Os juros seriam classificados, 

também, como passivo. E as opções, por terem como item subjacente ações de própria 

emissão da Cia. B, seriam classificadas como item de PL. 

Adotando a Strict Obligation Approach (SOA), duas seriam as possibilidades, a saber: 

(1) caso seja mais que provável a liquidação do principal em ações: consideram-se como 
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passivo os juros e como PL o principal e as opções. (2) caso seja mais que provável a 

liquidação do principal em caixa: consideram-se como passivo os juros e o principal, e como 

PL as opções. 

Já adotando a Narrow Equity Approach (NEA), apenas os instrumentos patrimoniais, 

emitidos pela empresa, da classe mais residual existente são classificados como patrimônio 

líquido. Leia-se: “ações ordinárias”. Os demais instrumentos financeiros são classificados 

como passivo. Portanto, o valor de 2.500.000.000,00 seria lançado, integralmente, no passivo. 

A tabela 7 a seguir evidencia os números: 

 
Tabela 7 – Abordagens para classificação contábil do instrumento financeiro híbrido e/ou composto (em R$ Mil) 

SOA 1 SOA 2/ IAS 32 NEA 

Principal 1.212.067  Principal 1.212.067  Principal 1.212.067  

Derivativos 206.201  Juros 1.081.733  Juros 1.081.733  

PL 1.418.267 56,73% Passivo 2.293.799 91,75% Derivativos 206.201  

Passivo 

(Juros) 
1.081.733 43,27% 

Derivativos 

(PL) 
206.201 8,25% Passivo 2.500.000 100,00% 

 2.500.000 100,00%  2.500.000 100,00% PL - 0,00% 

       2.500.000 100,00% 

Fonte: Os autores, 2014. 

 

Adotando a SOA1, 56,73% do instrumento seria classificado como PL e 43,27% como 

passivo. Adotando a NEA, 100% seria classificado como passivo. Considerando a SOA2 e a 

IAS 32, 91,75% do instrumento seria classificado como passivo e 8,25% seria classificado 

como PL. A SOA1 é a que menos impacta os índices de endividamento. A NEA é a mais 

conservadora.  

Observa-se que, independente de qual das três abordagens for adotada, em nenhum 

caso as debêntures mandatoriamente conversíveis seriam classificadas integralmente no 

patrimônio líquido, como a empresa classificou. Releva salientar que a Cia. B não mensurou 

as debêntures ao valor justo, tampouco “splitou-as” como requer a IAS 32. Mensurou-as pelo 

valor nominal. E mais, só reconheceu no passivo os juros incorridos (“accruados”). 

Uma possível explicação para a escolha contábil da companhia reside na 

complexidade da IAS 32 (PT CPC 39) e desconhecimento de suas nuances. Recordando que o 

PT CPC 39 começou a vigorar a partir de 2010, ano de emissão do instrumento financeiro 

objeto desse estudo.  

 

4.6  Incentivos Econômicos para o Tratamento Contábil Adotado pela Companhia 

O tratamento adotado pela companhia na classificação das debêntures conversíveis 

pode estar relacionado às cláusulas restritivas - covenants contábeis - impostas por alguns de 

seus contratos de dívida. 

Por exemplo, o credor, para a debênture analisada, impôs como limite máximo para a 

relação dívida líquida total/EBITDA um valor de 4,75. Credores internacionais (investidores 

institucionais qualificados), em aquisição de Notes da companhia distribuído no exterior 

dentro da Regra 144A, em 09.05.2011, impuseram as seguintes restrições - covenants 

contábeis - apresentadas no Quadro 4 
 

      Quadro 4 – Covenants contratuais  

EBITDA/Despesas de juros >= 1,5 

Dívida Líquida/EBITDA <= 4,75 

       Fonte: CVM. 

 

Considerando informações financeiras prestadas pela companhia nas seções 3.1, 3.2 e 

3.7 dos Formulários de Referência de 2010 a 2012, verifica-se que a classificação adotada 
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pela Cia B não impediu a violação dos covenants contratuais, no entanto, os índices seriam 

piores sem o “gerenciamento”. Observa-se que a companhia vem contando com a 

complacência de seus credores - waiver dos mesmos. 

 
                        Tabela 8 - Valores de covenants contratuais – Exercícios de 2009-2011 

Formulário de Referência  2010 2011 2012 

Ano do Exercício 2009 2010 2011 

EBITDA 819.536 1.502.466 1.773.803 

Encargos Financeiros Líquidos 620.108 1.042.202 1.528.216 

Dívida Líquida 5.154.148 16.103.173 17.924.920 

    

EBITDA/Despesas de Juros 1,32 1,44 1,16 

Dívida Líquida/EBITDA 6,29 10,72 10,11 

          Fonte: CVM 

 

 O baixo custo imposto pelos credores para violações de covenants contratuais, 

apontado por Silva (2008) como a possível razão para que empresas não se utilizem de 

práticas contábeis oportunísticas, pode ser a explicação para a recorrente quebra de covenants 

contratuais. Neste estudo de caso específico, no entanto, observa-se que a empresa adotou 

uma classificação para as debêntures mandatoriamente conversíveis que menos impactaria 

nos índices de endividamento, o que talvez possa ser caracterizado como uma prática 

oportunística. Embora não tenha sido suficiente para evitar a quebra de covenants contratuais.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil, firmas com registro na CVM, que se utilizaram de instrumentos híbridos 

e/ou compostos, classificando-os no PL, tiveram suas ITRs e/ou DFs reapresentadas e/ou 

republicadas por determinação da CVM. O ponto crítico de toda a discussão reside na 

distinção entre um item de passivo e um item de PL. Esse tema está disciplinado na IAS 32 

(PT CPC 39) e presente no Discussion Paper - A review of the conceptual framework for 

financial reporting, emitido pelo IASB em julho de 2013, que apresenta duas abordagens que 

podem ser utilizadas, visando a simplificar a distinção entre um item de passivo e de 

patrimônio líquido: a narrow equity approach - NEA e a strict obligation approach - SOA.  

Com o objetivo de investigar abordagens para a classificação contábil das debêntures 

mandatoriamente conversíveis em ações, vis-à-vis a IAS 32 (PT CPC n. 39) e o Discussion 

Paper do IASB (NEA x SOA), se elaborou o presente estudo de caso com uma companhia 

aberta brasileira (Cia. B), emissora de debêntures mandatoriamente conversíveis, que efetuou 

uma classificação desses instrumentos considerada inadequada pelo órgão regulador. 

No presente estudo, se observou, por parte da Cia. B, uma preocupação em relação à 

diluição do patrimônio dos acionistas, ao impor limites para o preço de conversão 

Investigou-se a classificação contábil das debêntures mandatoriamente conversíveis de 

acordo com três abordagens: strict obligation approach 1 (SOA 1), narrow equity approach 

(NEA) e IAS 32/ PT CPC 39 (strict obligation approach 2 - SOA 2). SOA 1 e NEA são as 

abordagens apresentadas no DP do IASB. Pelo NEA, deve-se fazer a distinção entre um item 

de passivo e de PL pela caracterização do item de PL. O que não se enquadrar como um item 

de PL será passivo. De acordo com a SOA1 deve-se fazer a distinção pela caracterização do 

item do passivo. O que não se enquadrar como um item de passivo será item de PL.  

Adotando a SOA 1, 56,73% do instrumento financeiro seria classificado como PL e 

43,27% como passivo. Já adotando a NEA, 100% do valor do instrumento financeiro seria 

classificado como passivo. Considerando a IAS 32 (SOA2), 91,75% do instrumento seria 

classificado como passivo e 8,25% seria classificado como PL. 
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Observa-se que a SOA1 é a que menos impacta os índices de endividamento. A NEA é 

a mais conservadora, ao classificar o instrumento integralmente no passivo. A IAS 32 (SOA2) 

embora menos conservadora do que a NEA, impacta mais os índices de endividamento do que 

a SOA1. 

Prosseguindo, se investigou quais as motivações da Cia. B para a classificação 

adotada, verificando, então, a existências de restrições contratuais (covenants contábeis), 

presentes na escritura de emissão das debêntures conversíveis e por outros credores.  

 Assim, as evidências sugerem os covenants contratuais como possíveis indutores de tal 

prática, fato que está em linha com o que a literatura da área documenta como fenômeno 

esperado. É bem verdade que no caso concreto, houve quebra contínua de covenants 

contratuais, revelando que a companhia vem contando com a complacência de seus credores. 

Esse fato corrobora a hipótese apresentada por SILVA (2008) de que o baixo custo de 

violação de covenants contribua para tal situação. Alternativamente, uma possível explicação 

para a escolha contábil da companhia reside na complexidade da IAS 32 (PT CPC 39) e 

desconhecimento de suas nuances. 

 Pesquisas futuras poderão investigar a emissão de outros instrumentos financeiros 

híbridos e/ou compostos e os impactos de outras abordagens que não foram contempladas no 

Discussion Paper DP/2013/1, emitido pelo IASB. 
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