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Resumo 

Estre trabalho mostra a relação que os covenants podem possuir com os investidores de debêntures 
segmentados por tipo de empresa investidora, especialmente para empresas com oportunidades de 
crescimento. Utilizando uma amostra de 61 títulos corporativos emitidos no mercado brasileiro, 
encontramos evidências de que covenants financeiros e são ferramentas para as empresas com 
oportunidades de crescimento que estão dispostas a trocar dívida de curto prazo por dívida de longo 
prazo sob a presença de covenants. 
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Introdução 

 
Empresas com oportunidades de crescimento podem modificar sua estrutura de capital. Ao escolher no 
aumento de suas alavancagens, as empresas optam por financiar projetos utilizando dívidas de longo 
prazo, sendo possível observar qual tipo de empresa optou por essa ação. A aprovação da companhia 
para cederem dívidas de longo prazo requer o auxílio dos acionistas, aprovando e suportando o 
processo, como em caso de restrições no pagamento de dividendos, alavancagem adicional, estruturas 
colaterais e assim por diante. 
O uso de covenants podem servir para mitigar possíveis custos de operação entre acionistas e 
detentores da dívida, o que poderia levar à sub-otimização do investimento, como sugere Myers (1977). 
 
Neste trabalho estudaremos também como os covenants influenciam a participação dos investidores na 
oferta. Como sugerido por Billet, King e Mauer (2007). No trabalho investigaremos se dívidas de curto 
prazo e covenants podem ser determinantes na escolha de investidores no momento da compra da 
debênture. Além disso, estudos demonstram que companhias com oportunidades de crescimento 
enfrentam dificuldades para obter financiadores de suas dívidas, como sugere os autores Jensen e 
Meckling (1976), Myers (1977), Smith e Warner (1979), e Rajan e Zingales (1995). A relevância deste 
estudo está em identificar o papel desempenhado por covenants e suas implicações ao observar quais 
são as empresas que mais optam por cada tipo de covenant, assim, direcionando as oportunidades  das 
ofertas de debêntures para os públicos adequados, visando quais empresas buscam a substituição de 
covenants e dívidas de curto prazo, por financiamento de longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Restrições às Covenants e às Contribuições de Dívida de Curto Prazo para Reduzir Conflitos de 
Operação 

 

Nos trabalhos de Jensen e Meckling (1976), Myers (1977) e Smith e Warner (1979), foi possível distinguir 
os custos de transferência de valor e os custos relacionados aos mecanismos para mitigar os conflitos 
entre acionistas e credores. Em relação à transferência de valor, quando os gestores buscam maximizar 
o valor do acionista em vez de maximizar o valor para a empresa, existe a possibilidade de investimento 
excessivo ou subinvestimento em oportunidades futuras de crescimento. Assim, a perda de valor para a 
empresa resultante dessa atitude é caracterizada como um custo de operação. Além disso, os 
mecanismos que ajudam a reduzir o conflito de interesses e as possíveis reduções do custo de capital 
(covenants e dívida de curto prazo) também têm custos relacionados à sua adesão. Após estudos de 
Jensen e Meckling (1976) e Myers (1977), Smith e Warner (1979) perceberam que a escolha de 
covenants em um contrato pode afetar indireta e simultaneamente outras atividades da empresa, como 
decisões de investimento, política de pagamento e alavancagem. 

Como mencionado por Billet et al. (2007), embora seja possível reduzir os conflitos de operação sem 
alterar o nível da dívida existente por meio do uso de dívidas de curto prazo e restrições às covenants. 
Há algumas precauções relacionadas ao cenário de oportunidade de crescimento que uma empresa 
deve adotar. Em um cenário de oportunidade de crescimento, o uso de covenants pode limitar as 
oportunidades percebidas no futuro e o uso de dívida de curto prazo pode trazer problemas de risco de 
liquidez para a empresa. Como esses instrumentos podem limitar os futuros investimentos das 
empresas, a solução lógica é diminuir o atual nível de endividamento ou usar menos dívidas para captar 
recursos que precisam de financiamento. Portanto, o esperado é que as empresas com maiores 
oportunidades de crescimento sejam menos alavancadas. Como os covenants e a dívida de curto prazo 
podem limitar as oportunidades futuras, algumas empresas podem preferir não aumentar suas dívidas 
quando possuem oportunidades de crescimento. Essa é a razão para prever que as oportunidades de 
crescimento e alavancagem têm uma relação negativa. Nesta situação, covenants e a dívida de curto 
prazo poderiam ser analisadas como possíveis ferramentas para reduzir a relação negativa entre as 
oportunidades de crescimento e a dívida de longo prazo. 

Estudos mostraram que a redução da maturidade da dívida (ou seja, emissão de dívida de curto prazo) 
pode ajudar no tratamento do problema de operação. Myers (1977) descobriu que, se a dívida 
amadurecer antes da opção de crescimento do exercício, a maximização do valor para o negócio pode 
ser conduzida. Então, é possível reduzir o incentivo para realização de subinvestimento. De acordo com 
Barclay e Smith (1995), no caso denominado custo de contratação, os investidores tendem a recusar o 
investimento quando existe a possibilidade de transferir riqueza para os credores. Uma maneira de 
aliviar o problema apresentado na hipótese do custo de contratação seria reduzir o vencimento da 
dívida e usar a dívida de curto prazo nas emissões subsequentes. 

Billet et al. (2007) seguiram os resultados de Johnson (2003) e Childs, Mauer e Ott (2005) e testaram o 
benefício da dívida de curto prazo como possibilidade de redução da relação negativa entre 
alavancagem e oportunidades de crescimento. O resultado foi favorável à hipótese de uma relação 
positiva entre as variáveis testadas. Em outras palavras, a dívida de curto prazo ajuda a reduzir o 
relacionamento negativo entre alavancagem e oportunidades de crescimento. 



Assim como a dívida de curto prazo, os covenants desempenham um papel importante na mitigação dos 
custos das agências e também ajudam a reduzir a relação negativa entre alavancagem e oportunidades 
de crescimento. Bazzana e Broccardo (2009) argumentam que um credor examinará o trade-off entre 
problemas e custos associados ao uso de covenants e benefícios decorrentes de seu uso e decidirá 
incluí-los na emissão de dívida, uma vez que os benefícios são maiores. Demerjian (2007) estudou a 
escolha de covenants financeiro em contratos de dívida e constatou que os mutuários com ganhos 
positivos, alta rentabilidade e baixa volatilidade de lucros provavelmente incluirão covenants em 
acordos de dívida relacionados a ganhos, como cobertura da dívida para fluxo de caixa. Por outro lado, 
os tomadores de empréstimos com perdas, baixa rentabilidade e ganhos de alta volatilidade 
provavelmente usarão covenants relacionados ao patrimônio líquido. Além disso, Demerjian (2007) 
também mostrou que os covenants relacionados à alavancagem são atribuídos a acordos com linhas de 
crédito rotativas e os covenants são direcionados a tomadores de empréstimos com altos níveis de 
capital de giro. 

Portanto, o uso de cláusulas restritivas pode ajudar a reduzir a relação negativa entre alavancagem e 
oportunidades de crescimento, conforme Billet et al. (2007). Para verificar essa premissa, eles 
construíram índices de proteção de covenants para verificar tanto a relação entre oportunidades de 
crescimento e covenants quanto a relação entre covenants, dívida de curto prazo e alavancagem. As 
empresas com altas oportunidades de crescimento enfrentaram maiores conflitos entre agências. É 
possível inferir que os benefícios resultantes do uso de covenants são maiores para esse tipo de 
empresa. No entanto, as empresas com essas características também estão interessadas em preservar a 
flexibilidade financeira e os requisitos futuros de financiamento, o que não permite a inclusão de certas 
cláusulas restritivas. Seguindo o argumento dos autores, este artigo também prevê uma relação positiva 
entre covenants de alavancagem e proteção, já que o risco de emitir nova dívida é maior na presença de 
um aumento de alavancagem. De acordo com os estudos mencionados acima, gostaríamos de verificar 
se as cláusulas restritivas e as dívidas de curto prazo desempenham um papel semelhante no 
tratamento de conflitos de agências no Brasil. No entanto, o mercado brasileiro de títulos corporativos 
tem suas peculiaridades. Basicamente, as empresas brasileiras podem captar recursos no mercado local 
emitindo títulos corporativos, títulos comerciais, empréstimos bancários privados, ações e usando o 
apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco Brasileiro de 
Desenvolvimento. 

Anderson (1999) analisou 50 acordos de escrituras brasileiros e encontrou características específicas 
para títulos corporativos como uma possibilidade de mitigar o risco de inflação para investidores, 
mecanismos de vencimento contingente com oportunidades periódicas de saída ou renegociação, uma 
escassez de covenants que restringem o investimento, financiamento e decisões de dividendos e 
mecanismos de auto aplicação com o objetivo de evitar a dependência de instituições ineficientes. 

Os emissores têm flexibilidade na estruturação de títulos corporativos. Por exemplo, eles podem 
prometer um pagamento de acordo com juros fixos ou juros flutuantes (usando algum tipo de 
indexação). Eles podem ser conversíveis ou não conversíveis em ações e também incluem especificações 
de garantias. Filgueira e Leal (2001) afirmou que os covenants sofreram mudanças nos títulos 
corporativos brasileiros desde 1994. A principal explicação para isso apoia as tentativas de controle da 
inflação, iniciadas em 1994 pelo governo brasileiro. Sanvicente (2002) apresentou um estudo que 
mostrou que os títulos corporativos são um importante recurso de financiamento não apenas para 



empresas públicas, mas também para empresas que não possuem ações negociadas na bolsa de valores 
brasileira. 

Saito, Sheng e Bandeira (2007) estudaram como os covenants têm sido usados para mitigar os custos de 
agência entre acionistas e obrigacionistas. Eles corroboram o trabalho de Filgueira e Leal (2001) 
mencionado acima, encontraram evidências empíricas de covenants mais frouxos e mostraram o 
objetivo da emissão de títulos corporativos; ou seja, os destinos dos recursos captados e os motivos de 
sua emissão, como aumento do capital de giro, investimentos em operações e prazos da dívida. 

Por fim, Silva (2008) aplicou a hipótese de cláusulas contratuais ópticas na escolha das práticas 
contábeis. Os resultados demonstraram que o uso de covenants aumentou nos últimos anos, 
especialmente a cobertura de covenants e nível de endividamento. 

 

Dados, Variáveis e Modelo aplicado. 

Analisamos dois bancos de dados para criar nossa amostra. Primeiramente, foi necessário coletar todas 
as subscrições de títulos corporativos disponíveis no debêntures.com.br, um site mantido pela 
Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), que contém 
informações detalhadas sobre todos os títulos corporativos emitidos de 2000 a 2009. Após a exclusão de 
títulos corporativos emitidos por empresas financeiras e subsidiárias financeiras, obtivemos uma 
amostra inicial de 160 contratos. No entanto, muitas empresas que emitiram títulos corporativos 
durante esse período não estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM & FBovespa), condição 
necessária para exigir que as empresas brasileiras divulguem publicamente seus dados financeiros. 
Assim, terminamos com uma amostra composta por 61 títulos corporativos. Os dados contábeis dessas 
empresas, como balanços anuais e demonstrações de resultados, foram coletados do banco de dados 
Economática. A tabela 1 mostra as principais características dos títulos corporativos analisados neste 
estudo. 

 

Características da Amostra 

TABELA 1 Total 
Quantidade de emissões 61 
Total valores ofertados 29.899.989  

Maturidade ≤ 5 anos 35 
Maturidade > 5 anos 26 

 

Medidas variáveis 

Para cada título corporativo emitido, as perspectivas mostraram a incidência de muitas cláusulas 
restritivas e de proteção do portador. Os covenants foram agrupados nas principais categorias, uma vez 
que existem vários covenants para cada tipo de atividade restrita. Agrupamos os covenants em 10 
categorias (Tabela 2): 

 



TABELA 2  
COVENANTS   
NÚMERO DESCRIÇÃO 

1 Restrições baseadas contabilmente 
2 Restrições de dividendos 
3 Redução de capital 
4 Liquidação, dissolução ou falência 
5 Mudança no negócio principal 
6 Mudança na estrutura da companhia 
7 Transferência ou mudança do emissor controlador 
8 Venda, alienação ou transferência de ativos 
9 Ausência 

10 Problemas com obrigações legais e permissões ambientais 
 

Também verificamos a incidência de cada covenant nos títulos corporativos de acordo com sua 
classificação, títulos corporativos garantidos com garantias reais, garantias flutuantes, títulos 
corporativos sem garantia e subordinados na Tabela 2. É fácil ver que os covenants 4 (liquidação, 
dissolução ou falência) ) e 9 (Ausência)  têm altas incidências em todos os recortes. O covenant 7 
(Transferência ou mudança do emissor controlador ) também tem alto uso entre as escrituras. De fato, 
os covenants mais utilizados estão relacionados a preocupações financeiras na análise de prevenção de 
riscos pelo investidor no contrato de empréstimo. Uma observação importante é destacada na 
transferência de controle (covenant 7) e também nas possibilidades de fusões e aquisições (covenant 6 - 
Mudança na estrutura da companhia). Esses covenants são frequentemente usados juntos nos 
contratos. Portanto, informações sobre fluxo de caixa e decisões financeiras e de investimento parecem 
relevantes para os investidores. 

 

 

TABELA 3 #
Covenants por classificação do Bond SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO
Restrições baseadas bontabilmente 32 5 7 1 8 1 6 1
Restrições de dividendos 22 15 5 3 6 3 5 2
Redução de capital 10 27 4 4 4 5 5 2
Liquidação, dissolução ou falência 36 1 8 0 9 0 6 1
Mudança no negócio principal 17 20 7 1 3 6 4 3
Mudança na estrutura da companhia 29 8 5 3 7 2 0 9
Tranferência ou mudança do emissor controlador 22 15 4 4 8 1 4 3
Venda, alienação ou transferência de ativos 10 27 5 3 3 6 4 3
Ausência 34 3 8 0 9 0 7 0
Problemas com obrigações legais e permissões ambientais 14 23 4 4 3 6 2 5

FlutuanteQuirográfica SubordinadaReal 

TABELA 3 (%)
Covenants por classificação do Bond SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO
Restrições baseadas bontabilmente 86% 14% 88% 13% 89% 11% 86% 14%
Restrições de dividendos 59% 41% 63% 38% 67% 33% 71% 29%
Redução de capital 27% 73% 50% 50% 44% 56% 71% 29%
Liquidação, dissolução ou falência 97% 3% 100% 0% 100% 0% 86% 14%
Mudança no negócio principal 46% 54% 88% 13% 33% 67% 57% 43%
Mudança na estrutura da companhia 78% 22% 63% 38% 78% 22% 0% 100%
Tranferência ou mudança do emissor controlador 59% 41% 50% 50% 89% 11% 57% 43%
Venda, alienação ou transferência de ativos 27% 73% 63% 38% 33% 67% 57% 43%
Ausência 92% 8% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Problemas com obrigações legais e permissões ambientais 38% 62% 50% 50% 33% 67% 29% 71%

FlutuanteQuirográfica Real Subordinada



Outra análise interessante envolve medidas de correlação. Os investidores podem se preocupar não 
apenas com os covenants usados em cada classificação de títulos corporativos, mas também com as 
relações lineares entre esses covenants. De acordo com a matriz de correlação dos covenants, os 
covenants (Restrições baseadas contabilmente) têm correlações significativas e fortes com restrições de 
dividendos, redução de capital, mudança nos negócios principais e transferência ou mudança do emissor 
controlador. Além disso, a restrição de dividendos tem relações positivas e significativas com a maioria 
dos covenants analisados. Também podemos identificar pela matriz de correlação na Tabela 4 que a 
covenant 7 (transferência ou alteração no emissor controlador) tem correlação significativa e 
considerável com questões que abrangem direitos de controle e alterações na estrutura da empresa, 
como fusões e aquisições, por exemplo. 

 

 

As análises das cláusulas de títulos corporativos e suas correlações são importantes para ver como os 
investidores de títulos corporativos tentam escolher e combinar maneiras de se proteger contra 
inadimplência, incerteza em relação a fluxos de caixa futuros, transferência de controle, transferência de 
obrigações, mudanças nos negócios principais e outros riscos. Portanto, não temos um relacionamento 
significativo e forte entre a maioria dos covenants e é claro que os covenants geralmente são 
combinados com outros recursos de negócios. Neste artigo, misturamos variáveis apresentadas por 
Billet et al. (2007) e incluem considerações brasileiras específicas para controlar possíveis impactos 
internos na escolha de covenants.  

O covenant 8 (Venda, Alienação ou transferência de ativos) mostra uma presença significativa 
juntamente com os covenants 2 (Restrição de Dividendos) , 3 (Redução de Capital) , 5 (Mudança de 
negócio) e 10 (Problemas com obrigações legais e permissões ambientais) . Isso faz todo o sentido, uma 
vez que as covenants citadas mostram capacidade colateral de uma empresa de enfrentar suas 
obrigações. 

 

 

Segmentação dos Investidores 

A tabela a seguir descreve cada tipo de investidor contido dentro das 61 observações deste estudo. 
Verificamos que o investidor mais presente são os Fundos de Investimentos (1), seguidos pelas 
entidades de previdência privada (2). Pessoa Física (3) mostra-se bastante expressivo também no grupo 
dos maiores investidores.  
O menos presente nos investimentos referente a representatividade de compra das debêntures da 
análise seria o grupo das Seguradoras (4). 

TABELA 4 
COVENANT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Restrições baseadas bontabilmente 1,0000
2 Restrições de dividendos 0,2990 1,0000
3 Redução de capital 0,1018 0,2563 1,0000
4 Liquidação, dissolução ou falência -0,0715 -0,1432 -0,0467 1,0000
5 Mudança no negócio principal 0,2007 0,3849 0,2917 -0,1811 1,0000
6 Mudança na estrutura da companhia -0,2219 -0,1301 0,0515 -0,1051 -0,2572 1,0000
7 Tranferência ou mudança do emissor controlador 0,2990 -0,0469 0,3261 0,2367 -0,0887 0,1841 1,0000
8 Venda, alienação ou transferência de ativos 0,0895 0,4434 0,4019 -0,0534 0,4657 0,1118 0,2321 1,0000
9 Ausência -0,0884 -0,1769 -0,1359 -0,0419 -0,0721 0,0462 -0,1769 -0,1449 1,0000

10 Problemas com obrigações legais e permissões ambientais -0,1988 0,0469 0,0229 0,1432 0,0211 0,2872 -0,0229 0,4019 0,1769 1,0000

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO



TABELA 5    
INVESTIDORES    
NÚMERO TIPO DE INVESTIDOR # PAPEIS INVESTIDOS  % TOTAL BASE 

1 FUNDOS DE INVESTIMENTO 54 89% 
2 ENTIDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA 37 61% 
3 PESSOA FISICA 36 59% 
4 SEGURADORAS 10 16% 
5 DEMAIS ISNT. FINANCEIRAS 36 59% 
6 INVESTIDORES ESTRANGEIROS 31 51% 
7 INTITUIÇÕES PARTICIPANTS DE CONSÓRCIO 33 54% 
8 DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS 26 43% 

 

A análise que envolve medidas de correlação dos investidores mostra que há hábitos de investimento 
similares entre alguns grupos. Como por exemplo os investimentos realizados pelos fundos de 
investimentos (1) são fortes referências para que entidades de previdência (2) e pessoas físicas (3) 
realizem compras similares. 
O maior coeficiente de correlação apresentou-se com os investidores estrangeiros (6) e as demais inst. 
financeiras (5). Tendo o pressuposto que grande parte dessas demais instituições não sejam nacionais, 
encontra-se um racional plausível para o valor. 
As instituições participantes de consórcio (7) curiosamente apresentaram os coeficientes negativos para 
a maioria dos investidores, exceto aos investidores das seguradoras. Conforme mostra a tabela a seguir: 

 

 

Modelo 

Para estimar as relações entre os índices de covenant eos tipos de investidores em debêntures, usamos 
o modelo Seemingly Unrelated Equations (SURE). O modelo SURE foi desenvolvido por Zellner (1962) e é 
apropriado quando as variáveis endógenas estão relacionadas: a correlação entre equações pode ser 
devida a efeitos específicos não observáveis da empresa que influenciam as decisões de compra de 
covenants.  

Na análise empírica estimamos um modelo SURE com a participação dos diferentes investidores na 
oferta como variável endógena e os covenants como exógenas. 

Os modelos podem ser descritos: 

TABELA 6
TIPO DE INVESTIDOR 1              2              3              4              5              6              7              8              

1           FUNDOS DE INVESTIMENTO 1,000
2           ENTIDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA 0,447 1,000
3           PESSOA FISICA 0,432 0,352 1,000
4           SEGURADORAS 0,159 0,266 0,279 1,000
5           DEMAIS ISNT. FINANCEIRAS 0,327 0,284 0,187 0,099 1,000
6           INVESTIDORES ESTRANGEIROS 0,263 0,349 0,114 -0,007 0,780 1,000
7           INTITUIÇÕES PARTICIPANTS DE CONSÓRCIO -0,332 -0,338 -0,166 0,141 -0,099 -0,314 1,000
8           DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS 0,102 0,016 0,112 0,245 0,044 0,118 0,062 1,000

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO



𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝛽 + 𝛽 𝑍 + 𝜀  
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𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 =  𝛽 + 𝛽 𝑍 + 𝜀  

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 =  𝛽 + 𝛽 𝑍 + 𝜀  

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 =  𝛽 + 𝛽 𝑍 + 𝜀  

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠ó𝑟𝑐𝑖𝑜𝑠 =  𝛽 + 𝛽 𝑍 + 𝜀  

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑟í𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 =  𝛽 + 𝛽 𝑍 + 𝜀  

Onde Z é o vetor de tipos de covenants. 

Os resultados da regressão estão na tabela a seguir 

Tabela 5. 

  (9) (10) (11) (12) 
VARIABLES FUNDODEINVESTIMENTO ENTPREVPRIVADA PESSOAFISICA SEGURADORAS 
          
Cov1AccountBasedRestrict 0.09 -0.05** -0.11 -0.00 

 (0.16) (0.03) (0.09) (0.00) 
Cov2DividendRestrictions -0.06 -0.02 -0.03 0.00 

 (0.12) (0.02) (0.06) (0.00) 
Cov3ReductionofCapital 0.09 0.00 0.14** -0.00 

 (0.11) (0.02) (0.06) (0.00) 
Cov4LiqDisorBankruptcy 0.05 -0.03 0.10 0.01** 

 (0.29) (0.04) (0.16) (0.00) 
Cov5ChangeinCoreBusiness -0.14 -0.01 0.09 0.00 

 (0.12) (0.02) (0.06) (0.00) 
Cov6ChangeinCompanysStru 0.17 0.01 -0.01 0.00*** 

 (0.13) (0.02) (0.07) (0.00) 
Cov7TransfoforChangein -0.20 -0.02 -0.04 -0.00** 

 (0.12) (0.02) (0.07) (0.00) 
Cov8SaleDisposalorTransf 0.21 0.00 -0.01 0.00 

 (0.14) (0.02) (0.08) (0.00) 
Cov9Default -0.32 -0.02 0.04 0.00 

 (0.22) (0.03) (0.12) (0.00) 
Cov10ProbwLegalObliga -0.17 0.00 0.05 -0.00* 

 (0.12) (0.02) (0.06) (0.00) 
Constant 0.54 0.13** -0.03 -0.01 

 (0.43) (0.07) (0.23) (0.01) 

     
Observations 61 61 61 61 
R-squared 0.1386 0.2216 0.1883 0.2354 

 

Continuação tabela 5 



  (13) (14) (15) (16) 

VARIABLES 
DEMAIS 

INSTIFINANCEIRAS 
INVESTIDORES 
ESTRANGEIROS 

INSTITUICOES 
PARTICIPANTES 

CONSORCIO 

DEMAIS 
PESSOAS 

JURIDICAS 
          
Cov1AccountBasedRestrict 0.00 0.22 -0.15 0.00 

 (0.00) (0.20) (0.12) (0.03) 
Cov2DividendRestrictions -0.00 0.06 0.07 -0.02 

 (0.00) (0.15) (0.09) (0.02) 
Cov3ReductionofCapital 0.00 -0.10 -0.14* -0.00 

 (0.00) (0.14) (0.08) (0.02) 
Cov4LiqDisorBankruptcy 0.01 -0.29 0.14 0.02 

 (0.01) (0.36) (0.21) (0.05) 
Cov5ChangeinCoreBusiness -0.00 -0.14 0.17** 0.03 

 (0.00) (0.15) (0.09) (0.02) 
Cov6ChangeinCompanysStru 0.00 -0.29* 0.12 -0.01 

 (0.00) (0.16) (0.09) (0.02) 
Cov7TransfoforChangein -0.00 0.10 0.15* 0.02 

 (0.00) (0.16) (0.09) (0.02) 
Cov8SaleDisposalorTransf 0.00 -0.17 -0.05 0.01 

 (0.00) (0.18) (0.10) (0.02) 
Cov9Default 0.00 0.09 0.17 0.03 

 (0.00) (0.28) (0.16) (0.04) 
Cov10ProbwLegalObliga -0.00 0.17 -0.02 -0.03 

 (0.00) (0.15) (0.09) (0.02) 
Constant -0.01 0.68 -0.28 -0.03 

 (0.01) (0.53) (0.31) (0.07) 

     
Observations 61 61 61 61 
R-squared 0.0888 0.1429 0.1453 0.1173 
Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
Três convents apresentaram relações positivas significativas como resultado do modelo SURE.  
 
Observamos que a covenant 1 possui relação positiva com os compradores Fundos de Investimento (09) 
o que mostra relação a interesse desses fundos pela compra de debêntures com esse tipo de covenant, 
indicando que os fundos de investimento que optaram por adquirir esse tipo de título de dívida estão 
com alguma restrição contábil. Assim, encontramos uma oportunidade de ofertar debêntures a esse 
grupo. 
 
As covenants 5 e 7 possuem relação positiva com os compradores das Instituições ligadas a consórcio 
(15) o que mostra relação significante de interesse dessas empresas pela compra de debêntures com 
esses dois tipos de covenants, apresentando tendência para adquirir esses títulos de dívida as empresas 
que tiveram alguma mudança no negócio principal (5) ou transferência de controlador (7). Destacando 
oportunidades oferta de investimento de títulos de dívidas das empresas que possuem essas condições. 
 
 



Conclusão 

Visto o decorrer do trabalho tomamos os seguintes pontos como conclusão do estudo. 

Os covenants: Restrição de Dividendos, Redução de Capital, Mudança de negócio e Problemas com 
obrigações legais e permissões ambientais; 2, 3, 4 e 10 respectivamente, possuem o coeficiente de 
correlação de Pearson com nível relevante, fazendo todo o sentido, uma vez que as covenants citadas 
mostram capacidade colateral de uma empresa de enfrentar suas obrigações. 

Os tipos de investidores mais presentes nas compras de dívidas de acordo com a amostra, o que 
representaria o mercado brasileiro extrapolando, seriam os Fundos de Investimento, as Entidade de 
Previdência Privadas, Pessoas Físicas. E o menos presente em quantidade de empresas investidora 
seriam as Seguradoras. 
Os coeficientes de correlação entre os investidores mostram que os três principais compradores são 
consideravelmente correlacionados, podendo concluir que os investimentos realizados pelos fundos de 
pensão são guias para os outros dois investidores supracitados realizarem os investimentos também. 
O maior coeficiente de correlação apresentou-se com os investidores estrangeiros (6) e as demais inst. 
financeiras (5). Tendo o pressuposto que grande parte dessas demais instituições não sejam nacionais, 
encontra-se um racional plausível para o valor. 
Com isso, observamos que existem hábitos de investimento similares entre alguns grupos de 
investidores. Sendo possível criarmos deste modo estratégias para o incentivo de compra de títulos de 
dívidas para grupos similares. 

Observamos que covenants Restrições baseadas contabilmente (1) possui relação positiva com os 
compradores Fundos de Investimento (09) mostrando a relação de interesse desses fundos pela compra 
de debêntures com esse tipo de covenant, e indica que os fundos de investimento que optaram por 
adquirir esse tipo de título de dívida podem estar com alguma restrição contábil.  
Ressaltando que os Fundos de Investimento são empresas com correlação de investimento com outros 
dois investidores principais. 
 
As covenants Mudança no negócio principal (5) e Transferência ou mudança do emissor controlador (7) 
possuem relação positiva com os investidores das Instituições ligadas a consórcio (15), apresentando 
assim tendência para adquirir esses títulos de dívida as empresas que tiveram alguma mudança no 
negócio principal (5) ou transferência de controlador (7). Destacando oportunidades da oferta de 
investimento de títulos de dívidas das empresas que possuem essas condições. 
 
Dito isto, concluímos que as análises feitas servem de insumo para que empresas que venham criar 
títulos de dívida, de curto ou longo prazo, possam direcionar com mais precisão as ofertas das 
debêntures. Sabendo quais são os principais compradores para cada tipo de debênture, segregadas por 
covenants, observando as correlações existentes entre os investidores. 
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