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RESUMO 
O objetivo deste estudo é verificar se há influência da estrutura das cotas dos fundos de 

investimento em direitos creditórios (FIDC’s) na evidenciação dos riscos de crédito destes 

fundos. Os objetivos específicos da pesquisa propõem-se a verificar se existem diferentes níveis 

de evidenciação de risco de crédito entre os FIDC’s de condomínios abertos e fechados, entre 

as diferentes proporções das quantidades de cotas subordinadas e seniores, entre as diferentes 

proporções de investidores por tipo de cota e em relação à proporção do valor do investimento 

em classes de cotas sênior e subordinada. A amostra da pesquisa é composta por 66 FIDC’s e 

os dados referem-se ao ano de 2013. O método de análise dos dados consiste em verificar o 

conteúdo das demonstrações financeiras com a finalidade de identificar o nível de evidenciação 

do risco de crédito presente nas operações de securitização. Mediante testes estatísticos, todas 

as hipóteses do estudo que indicavam influência no nível de evidenciação relacionada às 

diferentes estruturas das cotas dos fundos foram rejeitadas. Os resultados encontrados 

esclarecem que os FIDC’s não utilizam práticas de transparência sobre os riscos de crédito por 

meio dos demonstrativos financeiros como forma de conservar o relacionamento com seus 

investidores.  

  

Palavras-chave: securitização; risco de crédito; investidores. 

 

Área temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1 INTRODUÇÃO 
As finanças estruturadas são uma nova forma de financiamento baseada na diminuição 

de riscos e custos financeiros, representando uma inovação gerada pela engenharia financeira 

(TAVEIRA, 2006). Como principal forma de operação estruturada tem-se a securitização que 
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dilui riscos no fornecimento de crédito por meio da formação de lastro entre direitos creditórios 

adquiridos e investimentos recebidos (CHAVES, 2006; CAMINHA, 2007).   

A securitização permite facilidade de acesso aos mercados de capitais para ampla gama 

de empresas e esta possibilidade influencia na redução do custo de capital (FABOZZI, 

KOTHARI, 2007; CAMARA, GALDI, 2013). Esta situação colabora com a diversificação dos 

tipos de direitos creditórios disponíveis para serem securitizados, e, assim, permite maior 

pulverização dos riscos aos recursos investidos por meio de debêntures, certificados de 

recebíveis ou cotas de fundos de investimento (CANÇADO; GARCIA, 2007). Ou seja, do 

ponto de vista das entidades que cedem os direitos creditórios, em troca de recursos financeiros 

líquidos, a securitização caracteriza-se como uma acessível fonte de crédito. Quanto à 

perspectiva dos investidores, a ampliação das origens dos créditos confere maior segurança aos 

títulos de securitização.  

No Brasil, o principal título do mercado de finanças estruturadas é a cota dos Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios (FIDC’s), visto que é o segmento mais desenvolvido da 

securitização brasileira (CHAVES, 2006). As principais características destes fundos são a 

transferência de risco e a criação de liquidez por intermédio do isolamento ou agrupamento de 

ativos, remodelagem do fluxo de caixa e reforços de crédito e de liquidez (CAMINHA, 2007). 

Por estes motivos, a atividade de securitização por meio dos FIDC’s cresceu desde 2001, ano 

da autorização de funcionamento destas entidades pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) (UQBAR, 2014).  

Contudo, o volume de negociação de títulos de securitização no Brasil foi reduzido em 

2012 e 2013, comparado aos períodos anteriores, motivado, principalmente, pela ocorrência de 

eventos macroeconômicos que interferiram no aumento do risco de crédito. A crise dos 

subprime em 2008, cujo estopim foi atribuído à excessiva securitização de títulos incobráveis, 

foi um dos motivos que despertou insegurança aos investidores da securitização (PINHEIRO, 

SAVOIA, 2009; SCHWARCZ, 2009; MICHALAK, UHDE, 2012). 

 Outro fato que motivou maior atenção aos investimentos em securitização foi a 

constatação de fraudes contábeis em direitos creditórios de bancos que atuavam ao mesmo 

tempo como cedentes e gestores de securitizadoras, como no caso do Banco Panamericano em 

2010 (CAMARA, GALDI, 2013; UQBAR, 2014). A iminência de riscos, muitas vezes 

mascaradas nas informações financeiras, forçou a CVM a emitir a Instrução nº 531, em 

fevereiro de 2013, determinando critérios mais rígidos para a atuação dos FIDC’s e de 

divulgação do risco de crédito das operações. A preocupação dos órgãos normatizadores com 

esta evidenciação tem fundamento no fato de que a rentabilidade dos investimentos em cotas 

de FIDC’s é suscetível aos resultados do fundo (CATÃO et al., 2009). Portanto, os cotistas 

destas estruturas financeiras dependem das informações que a entidade oferece para alicerçar 

suas decisões de investimento.  

Considerando que existem cotas com diferentes níveis de relações com os resultados 

dos fundos de investimentos e as recentes ocorrências no segmento de securitização, elabora-

se o seguinte problema de pesquisa: As divulgações sobre o risco de crédito são influenciadas 

pela estrutura das cotas dos FIDC’s?  

Diante desta questão, este estudo tem por objetivo verificar se os fundos de investimento 

em direitos creditórios têm divulgado informações sobre o risco de crédito e se estas 

evidenciações são influenciadas pela estrutura das cotas dos fundos. Os objetivos específicos 

da pesquisa propõem comparar a evidenciação de risco de crédito entre os FIDC’s de 

condomínios abertos e fechados, entre as diferentes proporções das quantidades de cotas 

subordinadas e seniores, entre as diferentes proporções de quantidade de investidores por tipo 

de cota e em relação à proporção do valor do investimento em classes de cotas sênior e 

subordinada. 
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Esta pesquisa baseia-se na expectativa de que, após a adaptação às recentes atualizações 

normativas, o crescimento do segmento de FIDC volte a atingir e superar os níveis de captação 

que ocorreram até o ano de 2012 (UQBAR, 2014). A existência de regulamentação consistente, 

assim como a potencialidade de uma metodologia flexível e abrangente, possibilita a geração 

de retornos diferenciados para a securitização e atrai investimentos. Nesse contexto, a 

informação contábil passa a ser um recurso essencial ao mercado para que a confiança seja 

recuperada (MICHALAK; UHDE, 2012). 

Assim, a presente pesquisa colabora com os investidores por meio da identificação do 

nível de emissão de informações, visto que estes demandam estruturas de comunicação 

empresarial cada vez mais transparentes (CANÇADO; GARCIA, 2007). Este estudo também 

contribui com o meio acadêmico pelo fato de que a securitização ainda é um tema pouco 

explorado pela pesquisa acadêmica brasileira, existindo amplo campo para estudos sobre o 

desenvolvimento das finanças estruturadas (CATÃO et al., 2009). Além disso, a pesquisa sobre 

evidenciação dos riscos de crédito contribui com o desenvolvimento da profissão contábil, pois 

identifica as possíveis ausências informacionais oriundas da contabilidade que podem 

influenciar o crescimento da securitização brasileira.  

    

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Investimentos em FIDC’s e estrutura das cotas 

 A regulamentação que autorizou a constituição dos FIDC’s foi constituída, inicialmente, 

pela Resolução nº 2907/01 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Posteriormente a 

Instrução CVM 356/01, alterada pelas Instruções CVM 393/03, 435/06, 442/06, 446/06, 

458/07, 484/10, 489/11, 489/11, 510/11, 531/13 e 545/14, passou a normatizar as atividades 

dos FIDC’s e está vigente até o presente momento.  

 Os FIDC’s são a estrutura de securitização mais desenvolvida no Brasil. A forma 

societária simplificada e a reduzida carga tributária são a força motriz que impulsionou o 

desenvolvimento deste segmento (CAMARA; GALDI, 2013).  

 Devido as características que permeiam estas entidades, o seu funcionamento está 

condicionado ao cumprimento de algumas exigências, sendo o registro na CVM condição para 

que os FIDC’s possam ser estruturados (CHAVES, 2006). Nestas estruturas, é obrigatória a 

figura do administrador, cuja função é de controlar o recebimento e a cobrança dos ativos 

adquiridos. É também compulsória a participação de uma empresa custodiante e uma agência 

de rating (CANÇADO; GARCIA, 2007). 

  A securitização permite que qualquer empresa tenha acesso ao mercado de capitais para 

captar recursos financeiros. Esta facilidade na consecução de créditos impulsiona bancos de 

pequeno e médio porte a formar um mercado de crédito competitivo, fato que favorece a prática 

de menores taxas de juros (PINHEIRO; SAVOIA, 2009). Assim, a diferença que destaca a 

securitização das demais organizações que concedem crédito no mercado financeiro é 

representada pela transformação qualitativa de ativos, onde títulos ilíquidos tornam-se títulos 

líquidos que podem ser negociados pelos agentes do mercado (CAMINHA, 2007; CANÇADO, 

GARCIA, 2007; CATÃO et al., 2009).  

 No processo de securitização, os investidores são os principais agentes financiadores, 

pois as cotas emitidas pelos fundos de investimento são a fonte de recursos que viabiliza a 

aquisição de direitos creditórios e a dispersão de riscos destes por meio do lastro com títulos de 

securitização. Assim, a continuidade das atividades do fundo de investimentos depende do 

interesse de investidores em aplicar seus recursos financeiros em troca de ganhos futuros 

(CAMINHA, 2007; CATÃO et al., 2009).  

Entre as vantagens que a securitização oferece aos investidores estão a criação de fluxos 

de caixa diferenciados (GOLDBERG, 2011); a oferta de taxas atrativas de rendimento 

decorrentes da desintermediação financeira; e, a segurança devido ao processo de governança, 
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regulamentação e diversificação dos recebíveis que lastreiam o investimento (PINHEIRO; 

SAVOIA, 2009). Entretanto, a análise de crédito e o monitoramento são fundamentais como 

em qualquer outra forma de financiamento (CAMINHA, 2007).  

Existe também a possibilidade de emissão de cotas com lastro em títulos de 

características específicas a fim de disponibilizar aos cotistas variados níveis de riscos, 

configurando uma estrutura flexível aos investidores (CATÃO et al., 2009). Desta forma, os 

FIDC’s proporcionam a possibilidade de realizar investimentos com baixo risco e rendimentos 

compatíveis ao mercado (CAMARA; GALDI, 2013).  

O acesso aos fundos de investimentos por intermédio de emissões de cotas pode ser 

público ou privado. Ou seja, as ofertas públicas devem ser efetuadas em mercados de balcão, 

acessível a qualquer investidor, enquanto que as ofertas privadas são efetuadas a investidores 

específicos, escolhidos pela administração do fundo. As cotas também podem ser emitidas 

como classe de cota sênior, que não é subordinada às demais cotas para fins de resgate e 

amortização, ou, como classe de cotas subordinadas, que somente será resgatada e amortizada 

após as cotas seniores terem sido quitadas (CHAVES, 2006; CANÇADO, GARCIA, 2007; 

CAMARA, GALDI, 2013). Existe ainda as cotas mezanino que são títulos de classe subordina 

que apresenta prioridade de pagamento em relação às demais cotas de classe subordinadas e 

com subordinação às cotas de classe sênior (UQBAR, 2014). A subordinação das cotas garante 

níveis diferenciados de rendimentos a fim de ser ajustados à aceitação dos riscos contidos no 

investimento (FABOZZI; KOTHARI, 2007).  

 Os fundos de direitos creditórios podem ser constituídos abertos, onde há permissão 

para que os investidores façam resgates de suas cotas, mediante algumas condições 

determinadas pelo fundo. Podem também ser constituídos como fundos fechados, que somente 

permitem resgates ao final do seu prazo de duração ou por ocasião da liquidação do fundo 

(CANÇADO, CARGIA, 2007; LUXO, 2010).  

Assim, a ampla gama de configurações da estrutura das cotas demanda classificação dos 

riscos presentes nos investimentos a fim de conferir transparência aos investidores 

(CAMINHA, 2007). Esta informação é importante visto que a solidez da securitização depende 

do nível de risco que é transferido aos investidores (MICHALAK; UHDE, 2012). Quanto mais 

títulos de boa qualidade a carteira tiver, maior a possibilidade de sucesso do fundo de 

investimento e maior atração de investidores (CAMARA; GALDI, 2013).  

 Há ampla aceitação pelo mercado de que os investidores dos FIDC’s estão protegidos 

quanto ao risco de crédito mediante lastreamento dos direitos creditórios aos títulos 

securitizados, sem depender da situação líquida do originador do ativo financeiro. Desta forma, 

a segurança consiste no contínuo recebimento dos recursos dos títulos securitizados, 

independentemente das condições de fluxo de caixa do demandador do crédito (TAVEIRA, 

2006; CAÇADO, GARCIA, 2007). Neste sentido, o risco de crédito é atuarial sendo diluído 

pelo spread das operações, o que significa o risco de um evento discreto (PINHEIRO, 2008). 

 Contudo, há que se destacar que, apesar de existir a fixação da forma de remuneração 

das cotas do fundo de investimento, não há garantias que investidores receberão efetivamente 

estes rendimentos devido a dependência da liquidação dos direitos creditórios adquiridos 

(PINHEIRO; SAVOIA, 2009). Desta forma, a remuneração dos investidores dos FIDC’s 

depende diretamente dos riscos de crédito presentes nos ativos securitizados (LUXO, 2010).    

 

2.2 O Risco de Crédito dos Direitos Creditórios Atrelados aos Investimentos 

 O conceito de risco abrange as incertezas que podem gerar prejuízos. Do ponto de vista 

jurídico, o risco é um fato com possibilidade de ocorrer, porém, não é possível antecipar quando 

e como ocorrerá (CAMINHA, 2007; PINHEIRO, 2008). A securitização apresenta riscos, como 

qualquer outra modalidade de investimento, e o principal tipo de perda que pode degradar o 

investimento dos cotistas é o risco de crédito (PINHEIRO; SAVOIA, 2009).  
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O risco de crédito pode ser definido como possíveis perdas que organizações credoras 

assumem diante da possibilidade de não cumprimento das obrigações assumidas pelos 

tomadores de créditos (CAMINHA, 2007; GODÓI, YOSHINO, OLIVEIRA, 2008). Apesar 

dos bancos geralmente receberem maior atenção quanto aos riscos de crédito, todas as empresas 

que possuem ativos financeiros estão sujeitas a estes riscos mediante as contas a receber, 

investimentos em títulos etc. (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2010). 

 A securitização possui como risco de suas atividades o próprio risco da carteira 

securitizada. Portanto, o investidor preocupa-se com a qualidade dos direitos creditórios 

adquiridos onde a pulverização tem a possibilidade de mitigar os riscos que são transferidos aos 

investimentos efetuados. A diversificação dos ativos securitizados permite que o risco de 

crédito seja diluído entre todos os ativos da carteira (CANÇADO, GARCIA, 2007). 

 Caminha (2007) explica que a securitização é capaz de realizar alterações qualitativas 

nos ativos securitizados. Uma destas transformações diz respeito ao risco de crédito. Estas 

alterações são viabilizadas por meio do agrupamento com demais títulos de outras fontes ou a 

separação dos títulos associados em sua origem, fazendo que seja possível modificar as 

características originais de maneira a adequar o risco de crédito da carteira conforme as 

expectativas do fundo.  

A existência de perdas com direitos creditórios não quitados faz com que os investidores 

dos FIDC’s sejam obrigados a absorver o prejuízo, deixando de receber remuneração pelos seus 

investimentos e, dependendo do montante inadimplente, pode-se perder parte ou todo o capital 

investido (CHAVES, 2006). Contudo, deve-se esclarecer que o ativo-lastro da securitização 

não se confunde com os ativos da securitizadora, portanto, os cotistas apenas respondem pelos 

títulos que estiverem a ele atrelados por intermédio do lastro de securitização (CANÇADO; 

GARCIA, 2007).  

A inadimplência dos direitos creditórios afeta inicialmente os investimentos em cotas 

subordinadas. Caso as perdas com ativos sejam superiores ao investimento realizado em cotas 

subordinadas, as cotas seniores passam a absorver a inadimplência (PINHEIRO; SAVOIA, 

2009). É justamente a iminência de ocorrer estas perdas que afasta os investidores, o que 

consequentemente diminui o potencial de compra de novos títulos e o resultado do fundo 

(CAMARA; GALDI, 2013).  

Devido aos riscos presentes na securitização, a regulamentação exige que os fundos de 

investimentos sejam compostos apenas por investidores qualificados (CHAVES, 2006; LUXO, 

2010). Esta exigência é justificada pelas possíveis perdas que o fundo está exposto demandando 

investidores com condições de realizar avaliações sobre os riscos existentes. 

Como forma de contornar os possíveis riscos que envolvem a securitização, são 

realizadas diversas ações para proteger os investidores (FABOZZI; KOTHARI, 2007). Para 

isso pode ser efetuada a contratação de seguros, a emissão de cotas com diferentes níveis de 

riscos, substituição dos lastros quando ocorrem atrasos ou inadimplemento e consistente análise 

dos créditos oferecidos para a securitização (CAMARA, GALDI; 2013). A pulverização das 

características dos ativos securitizados também é utilizada como forma de segregação do risco 

de crédito, visto que existe a premissa de que a inadimplência não ocorre simultaneamente em 

todos os segmentos do mercado (PINHEIRO, 2008). 

Sabe-se que a percepção sobre as possibilidades de perdas na securitização tem feito 

que muitos detentores de capital apliquem seus recursos financeiros em outras formas de 

investimentos (FABOZZI; KOTHARI, 2007). Apesar dos instrumentos de proteção sempre 

terem sido utilizados, a baixa aversão ao risco, que existia antes da crise financeira de 2008, fez 

com que a securitização subestimasse os riscos de inadimplência. (CARBÓ-VALVERDE; 

MARQUES-IBANEZ; FERNANDÉZ, 2012). Os resultados vivenciados  durante a crise 

influenciou a desconfiança dos investidores deste segmento.  
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Portanto, a evidenciação sobre os riscos de crédito permite aos investidores melhores 

decisões e, assim, colabora com o fortalecimento da securitização e transparência de mercado 

(RICCIO; MENDONÇA NETO; CARDOSO, 2005). Por esta razão, os investidores da 

securitização demandam uma estrutura de comunicação efetiva que indique de maneira clara e 

compreensível os riscos que estão presentes nas operações, e, que, consequentemente, estão 

atrelados aos seus investimentos (PINHEIRO; SAVOIA, 2009). 

Estudos sobre securitização foram efetuados por Catão et al. (2009) que investigou a 

securitização de recebíveis no setor bancário, por Luxo (2010) que comparou os custos 

operacionais e tributários das sociedades de propósito específico e os FIDC’s, por Goldberg 

(2011) que pesquisou sobre a influência da securitização de recebíveis no valor das originadoras 

dos créditos e por Camara e Galdi (2013) que analisaram a securitização como forma de 

gerenciamento de resultados em bancos brasileiros. 

Pinheiro (2008) analisou os riscos inerentes da securitização. Pinheiro e Savoia (2009) 

estudaram os riscos e os retornos dos investidores em securitização cujos resultados 

encontrados demonstram que em cenários similares ao do estudo, os investidores estavam 

expostos a poucos riscos de retornos inferiores aos praticados pelo mercado.  

No âmbito internacional a securitização foi estudada por meio da perspectiva dos riscos 

por Michalak e Uhde (2012) que pesquisaram sobre a securitização do risco de crédito em 

bancos da Europa, por Sing et al. (2004) que analisou os preços do risco de crédito dos ativos 

securitizados em Singapura e por Carbó-Valverde, Marques-Ibanez e Fernandez (2012) que 

estudaram sobre a securitização, o risco de transferência e a instabilidade financeira na Espanha. 

Portanto, não existem pesquisas científicas que investigam a relação da evidenciação de 

informações sobre risco de crédito e os investidores da securitização. 

 

2.3 Evidenciação do Risco de Crédito da Securitização 

A análise dos relatórios financeiros dos FIDC’s demonstra atualmente insuficiência de 

informações aos investidores destes fundos (UQBAR, 2014). Esta situação cria diminuição da 

confiança do investidor nesta estrutura, visto que a má escrituração das demonstrações 

contábeis pode sugerir ocultação de ativos de baixa qualidade creditícia ou de cedentes em 

condições precárias de limite de exposição (CAMINHA, 2007).  

Sem a disponibilização de informações sobre riscos dos direitos creditórios os 

investidores não têm condições de ser diligentes com seus investimentos, conforme a estrutura 

de securitização exige (SCHWARCZ, 2009). Ao vislumbrar este cenário, Caminha (2007) 

alerta que o mercado emite sinais de que é necessário melhorar a qualidade da evidenciação 

sobre a securitização para que os investidores possam superar qualquer receio sobre este tipo 

de investimento. 

Existem mecanismos para garantir que as informações sobre empresas investidas sejam 

disponibilizadas aos investidores. Para isso são elaboradas normas pelos órgãos que 

regulamentam as atividades de cessão de crédito e o desenvolvimento de autorregulação do 

próprio mercado (FARHI; CINTRA, 2002).  

A obrigatoriedade de divulgação da análise efetuada pelas agências de rating tem papel 

de reduzir a assimetria informacional, visto que atesta a qualidade da carteira de recebíveis, e, 

assim, permite inferir com maior segurança quanto ao investimento no fundo (GOLDBERG, 

2011). Contudo, as metodologias empregadas na análise dos riscos não são garantias completas 

de aversão ao risco, pois compreendem apenas indicativos sobre as possíveis perdas que podem 

ocorrer e que, caso ocorram, deverão ser absorvidas pelos investidores, no caso dos mercados 

de securitities (FARHI; CINTRA, 2002).   

Há questionamentos sobre as informações relacionadas aos riscos de crédito emanados 

pelas empresas de rating pelo fato que interferem na confiança do mercado a partir da formação 

de opinião baseada em observações particulares que são medidas conforme métodos  próprios 
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(CANÇADO; GARCIA, 2007). Também há demasiado conservadorismo sobre estas 

informações devido as agências de rating reclassificarem os riscos embutidos nos títulos após 

investidores já terem modificado suas carteiras de investimentos (FARHI; CINTRA, 2002).  

Em relação ao aspecto contábil, as atuais normas emanadas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis - CPC definem que todos os ativos financeiros que estão sujeitos 

ao risco de crédito devem possuir evidenciação sobre seu valor contábil atual e as garantias 

detidas em relação a estes ativos nas notas explicativas das demonstrações financeiras. Devem 

ainda ser classificados em performandos, vencidos (não-performando sem perda) e impaired 

(não-performando com perda) (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2010; CPC 40, 2012). 

A divulgação da classificação dos ativos financeiros quanto aos riscos de crédito 

demanda divulgações específicas sobre a situação dos títulos da carteira e devem seguir as 

orientações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 40. 

Quanto aos títulos na categoria de performandos, deve-se informar a qualidade do crédito e os 

créditos renegociados. Os títulos vencidos devem ser destacados juntamente com o tempo de 

vencimento e o valor justo das garantias que existem sobre estes ativos. Os ativos financeiros 

classificados como impaired devem receber análise individual, indicação das garantias prévias 

destes títulos, reconciliação com a provisão de créditos de liquidação duvidosa e as garantias 

utilizadas (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2010; CPC 40, 2012).  

Os instrumentos financeiros são reconhecidos e mensurados de acordo com o CPC 38 e 

o CPC 39. Contudo, devido às características intrínsecas da securitização, a Instrução CVM nº 

489/2011 foi emitida com o objetivo de complementar as normas contábeis e, assim, determinar 

especificidades de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras da securitização 

realizada pelos FIDC’s. Este regulamento dedica atenção especial aos riscos presentes nos 

FIDC’s para que sejam evidenciadas aos investidores informações que sejam suficientes para 

orientar suas decisões.  

Portanto, existe normatização específica a respeito da divulgação de informações 

inerentes ao risco de crédito da securitização. No caso dos FIDC’s, as características dos seus 

ativos financeiros devem ser evidenciadas conforme prescrito nas normas devido a direta 

afetação dos investimentos pelos riscos de crédito presentes na estrutura de securitização. 

Assim, a divulgação destes riscos sustentam as decisões dos investidores do fundo em manter 

seus investimentos ou escolher outras alternativas de aplicação de recursos.    

 

2.4 A Influência da Teoria dos Stakeholders na Evidenciação do Risco de Crédito aos 

Investidores da Securitização 

Os FIDC’s são dependentes dos recursos dos investidores. Esta interdependência entre 

investidores e organizações é explicada pela teoria do stakeholders desenvolvida por Robert 

Edward Freeman em 1984 (BOAVENTURA et al., 2009). Freeman (2008) explica que a gestão 

das partes interessadas deve preocupar-se com a criação de valor para todos os indivíduos 

envolvidos nas organizações, mediante um sistema de cooperação mútua. 

A presença e participação de pessoas e instituições externas às empresas são essenciais 

para a criação de riqueza. Como normalmente as organizações dependem de elevado 

investimento de capital em seus processos, existe a dependência da participação de terceiros 

como forma de disponibilizar recursos financeiros (FREEMAN, 2008). Contudo, esta 

conjuntura resulta no interesse destes investidores na gestão das empresas a fim de acompanhar 

as decisões dos administradores e como os investimentos aplicados são utilizados.  

Com a finalidade de atender as necessidades dos investidores, responsáveis pelo 

fornecimento de capital, a gestão das empresas nos últimos anos passou a dedicar maior atenção 

aos acionistas. Freeman (2004) esclarece que a relação entre as empresas e os stakeholders deve 

ser cultivada por meio da partilha dos valores adotados na instituição. Esta transparência 
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permite que os investidores tenham conhecimento sobre as posturas adotadas pelas 

organizações a fim de compará-las a suas expectativas (BOAVENTURA et al., 2009).  

Portanto, a permanência dos investidores nos fundos de investimentos depende da 

divulgação das características dos direitos creditórios securitizados para que possa ser avaliado 

se as expectativas dos cotistas serão atendidas por aquele fundo (SCHIOZER; TEJERINA, 

2013). Dentre as informações que afetam a rentabilidade das cotas, e, consequentemente a 

remuneração dos cotistas, está o risco de crédito destacado como informação relevante para 

manter e atrair investidores dos FIDC’s.    

 

3 METODOLOGIA 

Em atendimento ao objetivo da pesquisa, o presente estudo classifica-se como uma 

pesquisa exploratória, cuja base de dados refere-se ao exercício de 2013.  

O universo da pesquisa é composto por todos os fundos de investimento em direitos 

creditórios registrados na CVM, agregando o total de 288 FIDC’s. A definição da amostra foi 

realizada considerando os fundos de investimento que possuem a data de 31 de dezembro como 

encerramento do exercício. Este critério determinou a composição da amostra por  80 FIDC’s. 

Durante a coleta dos dados observou-se que havia a presença de fundos que não possuem ou 

que não disponibilizaram informações adequadas aos critérios de comparabilidade da pesquisa. 

Com isso, foram excluídas da amostra 7 empresas que iniciaram as atividades durante o ano de 

2013, 1 empresa que encerrou as atividades em 31 de dezembro de 2013 e 2 empresas que não 

divulgaram notas explicativas das demonstrações financeiras. Também foi necessário retirar da 

amostra 3 fundos de investimento que não divulgaram a quantidade de cotistas e 1 fundo que 

não disponibilizou o valor das cotas que compõem seu capital social. Desta forma, a amostra 

final foi composta por 66 FIDC’s.  

A identificação dos fundos que compõem a amostra da pesquisa e a coleta dos seus 

respectivos demonstrativos financeiros foi realizada por meio do site da CVM. O levantamento 

sobre o nível de divulgação sobre o risco de crédito foi efetuado a partir da aplicação da técnica 

de análise de conteúdo nas informações constantes nas demonstrações financeiras e nas notas 

explicativas de cada fundo. Esta análise foi pautada em sete critérios de divulgação que tratam 

exclusivamente sobre a evidenciação do risco de crédito de ativos financeiros que são utilizados 

na securitização. Estes critérios são baseados na divulgação compulsória determinada pelos 

itens 36 (a); 36 (b) e 36 (c) do CPC 40; art. 3º e § 8º Incisos V, VII e XXI do art. 17 da Instrução 

CVM nº 489/2011.  

Para avaliar o nível de evidenciação das informações sobre o risco de crédito foi 

utilizada escala com a classificação: níveis de evidenciação entre 0% e 25% são ruins, entre 

26% e 50% são regulares, entre 51% e 75% são bons e entre 76% e 100% são ótimos. 

Os dados sobre a identificação da forma de condomínio de cada fundo de investimento 

foram encontrados nas notas explicativas. Foram extraídos do site da CVM dados referentes à 

quantidade de cotas e a sua distribuição entre as classificações seniores e subordinadas, a 

quantidade de cotistas em cada tipo de cotas e o valor dos investimentos segregados entre cotas 

seniores e subordinadas, sendo todas estes dados relativos a 31 de dezembro de 2013.  

Foram apuradas proporções relativas às quantidades de cotas e cotistas e as proporções 

dos valores dos investimentos relacionados aos investidores seniores e subordinados. Por se 

tratarem de variáveis contínuas, os dados foram divididos em 4 frequências com intervalos 

idênticos para a realização das análises.    

Considerando os objetivos específicos propostos por esta pesquisa e a fundamentação 

teórica sobre a influência dos riscos de crédito nas decisões sobre os investimentos em FIDC’s, 

identificam-se as seguintes hipóteses: 

H1: O nível de evidenciação dos riscos de crédito de FIDC’s em condomínio aberto é maior que 

em FIDC’s de condomínio fechado. 
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H2: O nível de evidenciação dos riscos de crédito é maior em FIDC’s com maior número de 

cotas subordinas em relação a quantidade de cotas seniores.  

H3: O nível de evidenciação dos riscos de crédito é maior em FIDC’s que possuem maior 

número cotistas subordinados em relação a quantidade de cotistas seniores. 

H4: O nível de evidenciação dos riscos de crédito é maior em FIDC’s que possuem maior 

volume de investimento em cotas subordinados em relação às cotas seniores. 

A fim de verificar as hipóteses da pesquisa, os dados foram organizados por intermédio 

do Microsoft Office Excel®. A partir dos dados tabulados utilizou-se o software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20, para realizar os testes estatísticos mediante 

cruzamento dos dados disponíveis. 

Para avaliação das hipóteses levantadas, recorreu-se à análise de variância – ANOVA 

cujo teste permite comparar se as médias de duas ou mais populações são iguais. Esta análise 

possibilita a inferência sobre o nível de evidenciação dos riscos de crédito relacionada às 

variáveis propostas. Suposições básicas intrínsecas ao teste foram analisadas antes de sua 

efetiva aplicação considerando que as amostras devem ser aleatórias e independentes, extraídas 

de populações normais e devem ter variâncias iguais (STEVENSON, 1981). 

Marôco (2010) observa que em amostras grandes (maiores que 30 elementos), os testes 

de ajustamento são mais suscetíveis a pequenos desvios de normalidade influenciando em 

elevada probabilidade de erro, e, portanto, não sendo indicado o seu uso para a maioria das 

pesquisas. Sendo assim, para realização de teste de distribuição normal da amostra, foram 

utilizadas medidas de formas de distribuição (assimetria e curtose) para avaliar a plausibilidade 

da assunção da distribuição normal das variáveis. O Quadro 1 demonstra a aceitação do 

pressuposto de distribuição normal da variável dependente “nível de evidenciação” 

(MAROCO, 2010). 
Quadro 1 – Avaliação da distribuição normal da variável dependente 

N 
Válido 66 

Ausente 0 

Assimetria -0,576 

Erro de assimetria padrão 0,295 

Kurtosis 0,214 

Erro de Kurtosis padrão 0,582 

Fonte: Dados do estudo 

 

O pressuposto de que a amostra deve ter variâncias iguais foi avaliado pelo Teste 

Levene. O Quadro 2 demonstra que as variáveis possuem variâncias estatisticamente iguais à 

variável dependente, uma vez que p > 0,05. 
 

Quadro 2 - Teste de homogeneidade das variâncias 

Variáveis Teste Levene Sig 

Condomínio 0,599 0,464 

Quantidade de Cotas 0,816 0,176 

Quantidade de Cotistas 0,909 0,608 

Volume de Investimento 0,564 0,313 

          Fonte: Dados do estudo 

 

Na próxima seção é apresentada a análise dos dados seguida das conclusões extraídas a 

partir dos  resultados encontrados. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

  A análise de conteúdo das demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas 

forneceram dados categorizados sobre a evidenciação do risco de crédito efetuada pelos 
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FIDC’s. Estes dados permitem analisar descritivamente o nível de evidenciação praticado pelas 

empresas pertinente ao risco que existe na carteira de ativos securitizados.  

Na Tabela 1 são identificadas as quantidades de itens que os fundos divulgaram sobre o 

risco de crédito de suas operações, conforme a norma que os regulamentam, e a situação geral 

da evidenciação referente aos riscos de crédito em cada FIDC da amostra.  

 
Tabela 1 - Frequência da evidenciação dos riscos de crédito por FIDC 

 

Empresas 

CPC 40 Resolução CVM nº 489/2011 Evidenciação total 

Quantidade de 

itens que foram 

divulgados 

Frequência 

da 

divulgação 

Quantidade de 

itens que foram 

divulgados 

Frequência 

da 

divulgação 

Quantidade de 

itens que foram 

divulgados 

Frequência 

da 

divulgação 

1 2 66,67% 4 100,00% 6 85,71% 

2 1 33,33% 2 50,00% 3 42,86% 

3 1 33,33% 2 50,00% 3 42,86% 

4 2 66,67% 2 50,00% 4 57,14% 

5 0 0,00% 2 50,00% 2 28,57% 

6 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

7 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

8 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

9 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

10 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

11 2 66,67% 4 100,00% 6 85,71% 

12 0 0,00% 2 50,00% 2 28,57% 

13 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

14 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

15 1 33,33% 4 100,00% 5 71,43% 

16 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

17 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

18 0 0,00% 3 75,00% 3 42,86% 

19 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

20 2 66,67% 4 100,00% 6 85,71% 

21 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

22 0 0,00% 3 75,00% 3 42,86% 

23 2 66,67% 4 100,00% 6 85,71% 

24 1 33,33% 4 100,00% 5 71,43% 

25 1 33,33% 4 100,00% 5 71,43% 

26 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

27 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

28 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

29 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

30 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

31 0 0,00% 1 25,00% 1 14,29% 

32 1 33,33% 4 100,00% 5 71,43% 

33 2 66,67% 4 100,00% 6 85,71% 

34 1 33,33% 2 50,00% 3 42,86% 

35 0 0,00% 3 75,00% 3 42,86% 

36 1 33,33% 4 100,00% 5 71,43% 

37 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

38 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

39 0 0,00% 3 75,00% 3 42,86% 

40 1 33,33% 4 100,00% 5 71,43% 

41 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

42 0 0,00% 3 75,00% 3 42,86% 

43 3 100,00% 3 75,00% 6 85,71% 

44 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

45 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

46 1 33,33% 4 100,00% 5 71,43% 

47 1 33,33% 4 100,00% 5 71,43% 
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Empresas 

CPC 40 Resolução CVM nº 489/2011 Evidenciação total 

Quantidade de 

itens que foram 

divulgados 

Frequência 

da 

divulgação 

Quantidade de 

itens que foram 

divulgados 

Frequência 

da 

divulgação 

Quantidade de 

itens que foram 

divulgados 

Frequência 

da 

divulgação 

48 1 33,33% 4 100,00% 5 71,43% 

49 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

50 2 66,67% 4 100,00% 6 85,71% 

51 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

52 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

53 2 66,67% 4 100,00% 6 85,71% 

54 0 0,00% 2 50,00% 2 28,57% 

55 3 100,00% 3 75,00% 6 85,71% 

56 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

57 1 33,33% 3 75,00% 4 57,14% 

58 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

59 2 66,67% 2 50,00% 4 57,14% 

60 1 33,33% 4 100,00% 5 71,43% 

61 3 100,00% 3 75,00% 6 85,71% 

62 3 100,00% 3 75,00% 6 85,71% 

63 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

64 2 66,67% 1 25,00% 3 42,86% 

65 3 100,00% 2 50,00% 5 71,43% 

66 2 66,67% 3 75,00% 5 71,43% 

Média  44,95%  76,52%  62,99% 

Moda  33,33%  75,00%  71,43% 

Mediana  33,33%  75,00%  71,43% 

Fonte: Dados do estudo 

De acordo com o CPC 40 os FIDC’s deveriam atender 3 critérios de evidenciação sobre 

o risco de crédito e conforme a Resolução nº 489/2011 estes fundos deveriam divulgar 4 itens. 

Os dados permitem verificar que os FIDC’s atendem em média 44,95% dos critérios de 

divulgação compulsória sobre riscos de crédito elucidados pelo CPC 40 e 76,52% dos critérios 

determinados pela Resolução CVM nº 489/2011. A média geral de divulgação do risco de 

crédito por meio dos demonstrativos financeiros é de 62,99% e indica que, apesar das normas 

serem de cumprimento compulsório, a evidenciação realizada pelas empresas não está 

cumprindo integralmente os requisitos normativos.  

O cálculo da moda demonstra que o nível de 33,33% é o nível de evidenciação mais 

frequente relativa ao risco de crédito conforme requisitos do CPC 40 e é de 75% o nível de 

evidenciação mais recorrente sobre riscos de crédito em atendimento à Resolução CVM nº 

489/2011. A mediana estabelece resultados idênticos aos da moda e a observação conjunta 

destas análises demonstra menor aderência aos critérios de divulgação com origem no CPC 40 

em comparação ao cumprimento das exigências pertinentes à Resolução CVM nº 489/2011.  

  Tabela 2 – Classificação da evidenciação efetuada pelas empresas  

Percentual de Atendimento Classificação do nível de evidenciação Nº de Empresas Freq. 

De 0% a 25% Ruim 1 1,52% 

De 26% a 50% Regular 12 18,18% 

De 51% a 75% Bom 42 63,64% 

De 76% a 100% Ótimo 11 16,66% 

Total 66 100% 

 Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 2 demonstra a classificação do nível de evidenciação geral apresentado pelas 

empresas observadas. Pode-se constatar que 63,64% da amostra apresentou nível de 

evidenciação classificada como “Bom” e que 18,18% possui evidenciação de nível “Regular”. 

Assim, 81,82% das empresas atenderam entre 26% e 75% das informações obrigatórias acerca 

do risco de crédito. Apenas 16,66% divulgaram informações em nível “Ótimo”. 
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A análise individual dos critérios de evidenciação permite verificar que o critério da 

divulgação da qualidade do crédito dos ativos financeiros exigido pelo CPC 40 foi o item menos 

atendido pelas empresas da amostra, sendo divulgado por 10,61% dos fundos de investimento 

analisados, conforme indicado na Tabela 3.  

 
Tabela 3 - Frequência da evidenciação dos riscos de crédito por critério 

 

 

Critérios de evidenciação 

Quantidade de 

empresas da amostra 

que realizaram a 

evidenciação 

 

Frequência da 

evidenciação 

 

 

CPC 40 

Montante de exposição máxima ao risco 

de crédito 39 

 

59,09% 

Garantias que diluem o risco de crédito 43 65,15% 

Qualidade do crédito dos ativos 

financeiros 7 

 

10,61% 

 

 

 

 

Resolução CVM 

nº 489/2011 

Classificação dos direitos creditórios em 

com ou sem aquisição substancial de 

risco 63 

 

 

95,45% 

Critérios e metodologia aplicados na 

classificação dos riscos 56 

 

84,85% 

Descrição das práticas de gerenciamento 

de riscos 30 

 

45,45% 

Classificação do risco do fundo por 

agência avaliadora 53 

 

82,81% 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

  Em contrapartida, a Tabela 3 indica que o critério de divulgação sobre os riscos de 

crédito com maior atendimento pelas empresas analisadas foi a “classificação dos direitos 

creditórios em com ou sem aquisição substancial de risco”, estando presente em 95,45% das 

demonstrações financeiras das empresas da amostra. Por meio da análise individual de cada 

critério de divulgação pode-se reconhecer que os critérios com maiores níveis de divulgação 

pertencem à Resolução CVM nº 489/2011 enquanto os menores índices de divulgação referem-

se aos critérios determinados pelo CPC 40. 

 
Tabela 4 – Estatística descritiva dos tipos de condomínios das empresas da amostra 

 

 

N Média Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Intervalo de confiança 

de 95% para média 

Mínimo Máximo 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Fechado 55 0,565305 0,1351915 0,0182292 0,528758 0,601853 0,1818 0,8182 

Aberto 11 0,487600 0,1018602 0,0307120 0,419169 0,556031 0,3636 0,6364 

Total 66 0,552355 0,1327837 0,0163445 0,519712 0,584997 0,1818 0,8182 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 4 apresenta a estatística descritiva das características dos condomínios das 

empresas analisadas, onde verifica-se que 56,54% de FIDC’s são constituídos por intermédio 

de condomínios fechados e 48,76% constituídos por condomínios abertos. Ou seja, prevalece a 

estrutura em que somente são permitidos resgates ao final do seu prazo de duração ou por 

ocasião da liquidação do fundo. 
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Tabela 5 – Resultado por tipo de condomínio 

 Soma dos 

Quadrados 

df Média dos 

Quadrados 

F Sig 

Entre Grupos 0,055 1 0,055 3,248 0,076 

Nos grupos 1,091 64 0,017   

Total 1,146 65    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A comparação dos percentuais médios de evidenciação entre os fundos de investimento 

de condomínios fechados e abertos pelo teste ANOVA, relacionada na Tabela 5, não apresentou 

diferença significativa, uma vez que valor de p>0,05 (Sig = 0,076). Tal resultado, ao nível de 

significância de 5%, rejeita a hipótese H1 de que o nível de evidenciação dos riscos de crédito 

de FIDC’s em condomínio aberto é maior que em FIDC’s de condomínio fechado, uma vez que 

as médias não foram estatisticamente diferentes.  

 
Tabela 6 – Resultado por tipo de cotas 

 Soma dos 

Quadrados 

Df Média dos 

Quadrados 

F Sig 

Entre Grupos 0,088 3 0,029 1,717 0,173 

Nos grupos 1,058 62 0,017   

Total 1,146 65    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 6 relaciona os resultados do teste ANOVA na análise das médias apresentadas 

pela proporção de cotas subordinadas e cotas seniores. Os resultados demonstram que as 

diferenças das médias entre os grupos não é significativa (Sig = 0,173), o que leva a rejeitar a 

hipótese H2, ao nível de significância de 5%, pois indica que o nível de evidenciação dos riscos 

de crédito é maior em FIDC’s com maior número de cotas subordinados em relação a 

quantidade de cotas seniores. 

A análise referente a quantidade de cotistas resultou na Tabela 7 que demonstra a 

distribuição da quantidade de cotistas relacionada ao tipo de cota. Observa-se que a maioria dos 

resultados está concentrada no intervalo “entre 1 e 3” cotistas, sendo 44% para cotistas seniores 

e 59% para cotistas subordinados. Esse resultado destaca que os investimentos em FIDC’s estão 

concentrados em poucos investidores. 

 
Tabela 7 – Quantidade de cotistas por tipo de cota 

Descrição Sênior Subordinado 

 Qde Freq. Qde Freq. 

Nenhum 14 21% 7 11% 

Entre 1 e 3 29 44% 39 59% 

Entre 4 e 59 11 17% 20 30% 

Acima de 60 12 18% 0 0% 

 Total 66 100% 66 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A verificação da hipótese H3 que indica que o nível de evidenciação dos riscos de crédito 

é maior em FIDC’s que possuem maior número cotistas subordinados em relação a quantidade 

de cotistas seniores está demonstrada na Tabela 8. Esta análise permite rejeitar a H3, ao nível 

de significância de 5%, por apresentar as médias da evidenciação dos riscos de crédito por 

FIDC’s com presença predominante de cotistas seniores não diferentes estatisticamente das 

médias de evidenciação apresentadas pelos FIDC’s com quantidade superior de cotistas 

subordinados. O resultado, possivelmente, é explicado pela concentração, em ambos os tipos 

de cotas, em poucos investidores, conforme demonstrado na Tabela 7. 
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Tabela 8 - Resultado por quantidade de cotistas 

 Soma dos 

Quadrados 

Df Média dos 

Quadrados 

F Sig 

Entre Grupos 0,085 3 0,028 1,655 0,186 

Nos grupos 1,061 62 0,017   

Total 1,146 65    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme a Tabela 9, a análise do volume de investimentos aplicados por cotistas 

seniores e subordinados evidencia que há uma concentração da amostra no intervalo “Entre 

0,00 e 4.999.999,00” (33%) e “Acima de 90.000.000,00” (32%) para cotas seniores e uma 

concentração da amostra no intervalo “Entre 5.000.000,00 e 19.999.999,00” (23%) e “Acima 

de 90.000.000,00” (23%) para cotas subordinadas.  

 
Tabela 9 – Distribuição da amostra por volume de investimento 

Descrição Sênior Subordinado 

Qde Freq. Qde Freq. 

Entre 0,00 e 4.999.999,00 22 33% 9 14% 

Entre 5.000.000,00 e 19.999.999,00 8 12% 15 23% 

Entre 20.000.000,00 e 34.999.999,00 5 8% 12 18% 

Entre 35.000.000,00 e 49.999.999,00 3 5% 1 2% 

Entre 50.000.000,00 e 64.999.999,00 3 5% 7 11% 

Entre 65.000.000,00 e 79.999.999,00 1 2% 4 6% 

Entre 80.000.000,00 e 89.999.999,00 3 5% 3 5% 

Acima de 90.000.000,00 21 32% 15 23% 

TOTAL 66 100% 66 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 10 demonstra que as médias de evidenciação dos FIDC’s com maior volume 

investimento em cotas subordinadas em relação às cotas seniores não são estatisticamente 

diferentes (Sig = 0,061). Esse resultado, ao nível de significância de 5%,  rejeita a H4, ou seja, 

o volume de investimento em cotas seniores ou subordinadas não influencia o nível de 

evidenciação dos riscos de crédito. 

 
Tabela 10 - Resultado por volume de investimento 

 Soma dos 

Quadrados 

Df Média dos 

Quadrados 

F Sig 

Entre Grupos 0,127 3 0,042 2,580 0,061 

Nos grupos 1,019 62 0,016   

Total 1,146 65    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em vista dos resultados encontrados no estudo, verifica-se que o tipo de condomínio, a 

distribuição dos tipos de cotas, a distribuição do tipo de cotistas e a distribuição do volume de 

investimentos por tipo de cotas não influenciam o nível de evidenciação dos riscos de crédito 

apresentados pelos FIDC’s. Constata-se, assim, que a securitização via FIDC’s não realiza 

completa divulgação dos riscos de créditos em função da variação do risco absorvido pelos 

investidores do fundo.  

Portanto, a evidenciação contábil não atende integralmente os interesses dos 

investidores quanto ao conhecimento sobre o risco de créditos atrelado a seus títulos de 

securitização. Desta forma, demonstra que a teoria dos stakeholders ainda não é atendida pelos 

FIDC’s, pois, apesar da exigência da normatização, não apresentam-se como entidades 

preocupadas em oferecer informações acerca do risco assumido por seus investidores.  



 

15 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo é verificar se os fundos de investimento em direitos creditórios 

têm divulgado informações sobre o risco de crédito e se estas evidenciações são influenciadas 

pela estrutura das cotas dos fundos. Os objetivos específicos da pesquisa propõem verificar se 

existem diferentes níveis de evidenciação de risco de crédito entre os FIDC’s de condomínios 

abertos e fechados, entre as diferentes proporções das quantidades de cotas subordinadas e 

seniores, entre as diferentes proporções de investidores por tipo de cota e em relação à 

proporção do valor do investimento em classes de cotas sênior e subordinada.   

A análise descritiva da divulgação dos riscos de crédito indicou que a maior parte das 

empresas da amostra possuem evidenciação em nível bom e regular e que existe maior 

divulgação dos critérios pertencentes à Resolução CVM nº 489/2011 em comparação a 

divulgação dos critérios exigidos pelo CPC 40. Esta cojuntura pode estar relacionada a 

características da redação das normas, visto que a Resolução CVM nº 489/2011 possui nota 

explicativa a fim de esclarecer a sua aplicação, enquanto o CPC 40 possui linguagem complexa, 

dificultando o entendimento dos seus dispositivos e a sua aplicação.  

A partir da revisão sobre os aspectos que envolvem o investimento em FIDC’s foram 

levantadas quatro hipóteses sobre a possível relação entre o nível de evidenciação do risco de 

crédito e a estrutura das cotas de investimento a fim de atender aos objetivos deste estudo. A 

aplicação de análise estatística demonstrou que não há comprovação de que as características 

das cotas e dos cotistas dos fundos interferem no disclosure do risco de crédito dos ativos 

financeiros lastreados em títulos de securitização, refutando-se, portanto, todas as hipóteses. 

Considerando a abordagem da teoria dos stakeholders, as empresas analisadas, em geral, 

não aplicam racionalmente instrumentos de transparência quanto aos riscos de crédito que 

transferem aos seus investidores, no que tange as demonstrações contábeis e as notas 

explicativas. Este entendimento baseia-se no fato de oferecerem informações difusas aos 

usuários externos, permitindo pouco conhecimento sobre as decisões internas dos fundos, sem 

evidenciar claramente as perdas que cada tipo de cota ou cotista pode assumir. 

A análise do nível de evidenciação dos riscos de crédito praticado e a ausência de relação 

entre a evidenciação com as condições de risco dos investimentos podem estar relacionadas 

com a aversão à exposição das informações internas das empresas. Assim, mesmo existindo 

obrigatoriedade de divulgação, muitos fundos optam por não efetuar a evidenciação de 

informações que podem comprometer sua atuação no mercado, ainda que para isso tenham que 

deixar de priorizar as necessidades dos investidores.  

Outro fator que interfere no atendimento dos critérios normativos de evidenciação do 

risco de crédito do fundo é que os investidores podem ter acesso a informações privilegiadas. 

Este entendimento é colaborado com a identificação de que os fundos são compostos, em 

grande parte, por cotas de oferta privada, ou seja, as cotas são oferecidas à investidores 

selecionados pela administração do fundo. Também colabora com este entendimento a 

identificação de que as cotas dos FIDC’s possuem, em geral, entre 1 e 3 investidores. 

Estes resultados levam a compreender que os FIDC’s não utilizam a evidenciação 

contábil como forma de considerar os interesses dos investidores. As cotas e investidores que 

comportam maiores riscos não são, necessariamente, subsidiados com melhores níveis de 

informações sobre os elementos que interferem na remuneração dos investimentos, 

corroborando o entendimento de Uqbar (2014). Esta análise permite aos investidores conhecer 

as reais relações entre FIDC’s e mercado de capitais, assim como agrega conhecimento à 

contabilidade, pois, percebe-se que a qualidade da evidenciação contábil está sujeita a fatores 

estratégicos.   

Visto que a estrutura das cotas de investimento não está relacionada com o nível de 

evidenciação do risco de crédito das securitizadoras que compõem este estudo, sugere-se que 
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sejam realizadas novas pesquisas com o intuito de investigar se o tipo de cedente, o tipo de 

direito creditório securitizado e o perfil dos investidores podem afetar estas divulgações. 
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