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RESUMO 

 

Os estudos sobre a estrutura de capital apresentam relevância mesmo decorridos mais de 50 

anos dos trabalhos seminais de Modigliani e Miller (1958) em virtude da diversidade de 

achados que se apresenta na academia. Diante disso, esta pesquisa objetiva investigar a 

influência das debêntures na estrutura de capital das empresas de utilidade pública. Analisou-

se ainda o comportamento de outros instrumentos de dívida, tais como os financiamentos 

junto a bancos de fomento e o financiamento bancário. Além disso, foi verificado o 

comportamento dos instrumentos de dívida na estrutura de capital em um ambiente de crise 

econômica e/ou política como a ocorrida no mundo em 2010 e a vivida no Brasil em 2016.  A 

amostra é composta por 55 empresas listadas na Brasil Bolsa e Balcão (B3) no período de 

2010 a 2017. Os dados foram coletados nas notas explicativas das demonstrações contábeis 

das empresas, disponíveis no website da B3. A pesquisa analisa de forma quantitativa os 

dados por meio da análise da correlação de Pearson do teste de diferença de médias, da 

regressão linear com dados em painel. Foi evidenciada a mesma média para duas amostras 

independentes relativas ao endividamento total, endividamento de longo prazo, lucratividade, 

alavancagem e liquidez. Por meio da regressão com dados em painel verificou-se uma 

influência significativa do ambiente externo na decisão de financiamento entre os 

instrumentos de dívida; ainda por meio do painel foi encontrado que, ao nível de significância 

de 10%, a variável dívidas bancárias pode ser considerada significativa no modelo e que as 

dívidas por debêntures e subsidiadas não se apresentaram como significantes quer seja ao 

nível de 1%, 5% e de 10%. A alavancagem e a liquidez mostraram-se como significantes na 

estrutura de endividamento total ou de longo prazo o que permite inferir que as empresas 

possuem uma boa gestão ao lidar com o endividamento. Os resultados indicam que o setor de 

utilidade pública alinha-se à teoria Pecking Order. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Estrutura de Capital. Utilidade Pública. Heterogeneidade da Dívida. Pecking 

Order. 
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ABSTRACT 

 

 

Studies on the capital structure show relevance even after more than 50 years of the seminal 

works of Modigliani and Miller (1958) due to the diversity of findings that appear in the 

academy. In view of this, this research aims to investigate the influence of debentures on the 

capital structure of public utility companies. The performance of other debt instruments, such 

as financing with development banks and bank financing, was also analyzed. In addition, the 

behavior of debt instruments in the capital structure was verified in an environment of 

economic and / or political crisis such as occurred in the world in 2010 and that experienced 

in Brazil in 2016. The sample is composed of 55 companies listed in Brazil (B3) in the period 

from 2010 to 2017. The data were collected in the notes to the financial statements of the 

companies, available on the B3 website. The research quantitatively analyzes the data through 

the Pearson correlation analysis of the mean difference test, of the linear regression with panel 

data. The same average was evidenced for two independent samples regarding total 

indebtedness, long-term indebtedness, profitability, leverage and liquidity. The regression 

with panel data showed a significant influence of the external environment on the financing 

decision among debt instruments; still through the panel it was found that, at the level of 

significance of 10%, the variable bank debts can be considered significant in the model and 

that debentures and subsidized debts were not presented as significant at the level of 1%, 5% 

and 10%. Leverage and liquidity have been shown to be significant in the total or long-term 

debt structure, which allows us to infer that companies have a good management when 

dealing with indebtedness. The results indicate that the public utility sector is aligned with the 

Pecking Order theory. 

 

 

Key words: Capital Structure. Public utility. Heterogeneity of Debt. Pecking Order. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nesta seção foram abordados aspectos referentes ao tema em estudo, ao contexto no 

qual a pesquisa está inserida, sua problemática, os objetivos, a relevância, a justificativa e a 

estrutura. 

 

1.1 Contextualização 

 

O tema estrutura de capital é um dos assuntos mais recorrentes em finanças, seja no 

meio corporativo ou acadêmico, tendo em vista que após décadas de estudo ainda não se 

chegou ao consenso de como a empresa deve financiar seus ativos e seus projetos de 

investimentos (CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013). 

Diante disso, é possível definir estrutura de capital como a forma pela qual as 

empresas utilizam capital próprio ou de terceiros, ou ambos, para que possam financiar suas 

atividades e projetos, de forma a obter os melhores retornos dos recursos empregados 

(ASSAF NETO, 2014; MYERS, 2008; O’BRIEN, 2003). 

Ao se tratar de estrutura de capital remonta-se aos estudos seminais de Modigliani e 

Miller (1958, 1963), que concluíram pela Teoria da Irrelevância, uma vez que a estrutura de 

capital, naquele contexto, não influenciou o valor da firma, mas a influência estaria 

diretamente relacionada à qualidade dos ativos, ou seja, dos investimentos que compõem a 

empresa (MYERS; MAJLUF, 1984). 

Essa teoria foi apresentada como resultado dos trabalhos de Modigliani e Miller (1958, 

1963), pois não ficou evidenciada uma forma mais adequada para que as empresas 

estruturassem o seu capital, ou seja, entre o capital próprio ou capital de terceiros, por isso o 

termo irrelevância (BARCLAY; SMITH, 2005). 

Mesmo nesse contexto os trabalhos de Modigliani e Miller podem ser considerados 

como o início do estudo da moderna teoria da estrutura de capital, embora a sua simplicidade 

metodológica seja uma marca evidente (VALLE; ALBANEZ, 2012).  

Àquela época, parecia uma contribuição relevante para entender o processo de 

estruturação de capital, porém tornou-se o centro de uma longa discussão teórica e empírica 

que perdura até a atualidade apresentando – a cada novo trabalho –, resultados contraditórios, 

complementares e divergentes inclusive para os autores que estudam o tema quando são 
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inseridas novas variáveis ou elementos de uma população ou amostra (ALMEIDA-DA-

SILVA; NAKAMURA; VIEIRA, 2017). 

Além disso, dentro dos resultados contraditórios que envolvem o tema, emerge a 

questão da necessidade de se estudar a diversidade das fontes de crédito à disposição das 

empresas, uma vez que é possível citar como exemplos de fontes de capital os lucros gerados 

por suas operações, a contratação de financiamentos de terceiros (bancos, debêntures, dívidas 

subsidiadas, bonds) e por meio de emissão de novas ações no mercado financeiro 

(OLIVEIRA, 2017). 

Ainda merece destaque nos estudos que envolvem resultados divergentes o fato de 

possíveis instabilidades quer sejam financeiras e/ou políticas vividas em um passado recente 

no Brasil ou até mesmo a crise mundial ocorrida em 2010 cujos impactos podem ser um fator 

de análise quando se estuda o endividamento, pois o capital como um produto – cuja forma de 

remuneração é o juro – possui o seu preço alterado quando se verifica uma instabilidade da 

moeda ou da política o que pode alterar diretamente a estrutura de endividamento das 

empresas o que permite a inclusão dessa variável quando se realizam estudos longitudinais 

(ASSAF NETO, 2014; MOTA; COELHO; HOLANDA, 2014). 

As teorias sobre a estrutura de capital também podem ser consideradas como uma das 

possíveis causas dos resultados divergente uma vez que os trabalhos abordam diferentes faces 

dos seus princípios merecendo destaque, entre outras, três teorias que trabalham diferentes 

aspectos na estruturação do capital financeiro à disposição da empresa, a saber: Teoria 

Pecking Order (POT); a Teoria Trade–Off (TOT) e a Market Timing (ALMENDRA et al., 

2017; JENSEN; MECKLING, 1976; MYERS; MAJLUF, 1984; POHLMANN; IUDÍCIBUS, 

2010; PÓVOA; NAKAMURA, 2014). 

A POT, idealizada por Myers em 1984, apresenta uma ordem para que as empresas 

estruturem o seu capital. Inicialmente, seria utilizado seu capital próprio, seguido pelos títulos 

de dívida, os títulos de dívida que podem ser convertidos em ações e as ações no mercado 

aberto (MYERS, 1984; PÓVOA; NAKAMURA, 2014). 

Por sua vez na TOT, também citada no artigo seminal de Myers em 1984, o objetivo 

seria buscar um equilíbrio entre o capital próprio e o capital de terceiros, uma vez que os 

custos da dívida reduziriam o volume do lucro e, por consequência, a base de cálculo dos 

tributos (MYERS, 1984; POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010). 

Por fim, a Teoria Market Timing – atribuída a Baker e Wurgler (2002) – preconiza um 

comportamento oportunista da empresa em que essa colocaria ações a venda no mercado no 
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período de alta e as recompraria quando estivessem em baixa, utilizando-se de informações 

privilegiadas para gerar fluxo de caixa (ALMENDRA et al., 2017; BAKER; WURGLER, 

2006). 

Vale ressaltar que os trabalhos empíricos, que tratam da temática estrutura de capital, 

encontraram resultados inconclusivos, complementares ou contraditórios o que impossibilita o 

estabelecimento de uma teoria no início de um novo trabalho e a partir dela desenvolvê-lo 

(COLLA et al., 2013; MYERS, 1984). 

Outro ponto a ser tratado nesse quadro de debates em torno da estrutura de capital, é a 

possibilidade de se formar inúmeras combinações para a empresa financiar o seu capital. 

Considerando-se a hipótese da utilização do capital de terceiros, como fonte de capital, surge 

como opção os títulos de crédito designados como debêntures, por serem uma opção com um 

custo menor do que a empresa captar recursos por meio de empréstimos bancários 

(CARVALHO; DIAS, 2008). 

Continuando na diversidade de instrumentos de dívida à disposição das empresas, é 

possível citar a abertura de crédito por meio de agências oficiais de fomento como, por 

exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco do 

Nordeste (BNB), que em geral possuem melhores prazos de pagamento e taxas de juros 

menores, o que pode ser definido como dívida subsidiada (PÓVOA; NAKAMURA, 2014). 

Além dessas linhas de crédito disponíveis, é preciso lembrar que as dívidas bancárias 

constituem-se em uma importante fonte para a captação de recursos, visto que o Brasil ainda 

possui um mercado de títulos pouco amadurecido, e pelo fato de que o crédito contraído em 

bancos seria uma sinalização para o mercado de capitais, ou seja, uma etapa necessária para 

ter acesso aos mercados financeiros do país (ALBANEZ, TATIANA; VALLE, 2012; MOTA; 

COELHO; HOLANDA, 2014).  

Entretanto, verifica-se no mercado de finanças uma forte vinculação ao sistema 

jurídico Code Law, que se configura como um entrave para o investidor em virtude da 

exigência de um elevado número de garantias, e que mesmo assim não são capazes de 

assegurar a proteção ao ofertante de crédito, o que gera uma resistência para este em 

disponibilizar seus recursos ao setor produtivo (OLIVEIRA, 2015). 

No contexto do Code law, visando compreender melhor o mercado de valores 

mobiliários no Brasil, é preciso citar a lei 6.385/76 que define as debêntures como valores 

representativos de uma dívida (BRASIL, 1976a). Ainda sobre as debêntures, dentro do Code 

Law, a lei 6404/76 estabelece que as companhias poderão emitir títulos que conferirão direitos 
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de crédito contra ela de acordo com o estipulado na escritura de emissão ou no certificado 

(BRASIL, 1976b).  

O modelo Common Law representa a outra face do mercado de títulos no Brasil, uma 

vez que reúne entidades que não possuem o poder de regulamentar, mas que prestam 

relevantes serviços para esse mercado como, por exemplo, a Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA) – organização que reúne 

entidades relacionadas ao mercado financeiro no Brasil – que apresenta o conceito de 

debêntures como sendo os valores de renda fixa que podem ser emitidos por sociedades 

anônimas (ANBIMA, 2014).  

Nesse contexto, a temática estrutura de capital está sendo percebida como importante 

por todas as organizações, incluindo-se setores como, por exemplo, o de utilidade pública que 

era até o início da década de 1980 puramente estatais, isto é, saneamento básico, energia 

elétrica e gás natural, uma vez que implementaram uma nova forma de gestão conhecida 

como Administração Pública Gerencial (BRESSER-PEREIRA, 2017). 

Embora a administração dessas entidades ainda esteja concentrada em órgãos 

estaduais ou municipais, é possível observar um novo arranjo societário de tais organizações, 

que passaram a ter o seu capital social representado por ações cotadas em bolsa de valores 

onde podem ser livremente negociadas (MATOS; SCHOMMER, 2013). 

Vale lembrar que a questão da utilidade pública é um ponto maior do que um 

segmento de mercado. Envolve setores vitais para o desenvolvimento de um país, que se 

influenciam mutuamente, como, por exemplo, a qualidade da água e o adequado tratamento 

de esgoto, que afetam diretamente a saúde pública (LEONETI; PRADO; OLIVEIRA, 2011). 

De modo ilustrativo, observa-se que em 2014 pouco mais de 2% do Produto Interno 

Bruto (PIB) do Brasil foi investido em saneamento básico, enquanto os demais países da 

América Latina investiram, no mesmo período, de 4% a 8% do PIB no referido setor  

(PINHEIRO; SAVIO; ANGELO, 2016).  

Visando mitigar esse quadro de baixos níveis de investimento, o governo, nas três 

esferas que compõem o país, passou a buscar maiores investimentos do setor privado por 

meio de concessões, privatizações e parcerias público-privadas não somente na utilidade 

pública, mas em todos os setores de mercado da economia nacional (JOSÉ; LEONE; 

SARAVIA, 2013). 

Esse movimento demanda aporte de capital e ao mesmo tempo estruturas 

organizacionais adequadas para suportar o endividamento, pois os desafios apresentam-se de 
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forma complexa, uma vez que envolvem a passagem de uma gestão pública conhecida como 

burocrática ou até mesmo patrimonialista para uma gestão que se utiliza das metodologias 

semelhantes às aplicadas nas empresas privadas sem esquecer do aspecto de inclusão social da 

população de baixa renda do país (BRESSER-PEREIRA, 2017a). 

Tal processo de aporte de capital requer um planejamento para o endividamento das  

empresas, uma vez que o setor de utilidade pública requer um longo prazo para o retorno  do 

investimento e, diante disso, faz-se necessário a associação direta a um mecanismo de dívida 

também de longo prazo de forma a não comprometer aspectos importantes dentro da gestão 

financeira da empresa, como, por exemplo, a liquidez e a alavancagem (ASSAF NETO, 2014; 

GITMAN, 2010). 

Assim, ao analisar a literatura que trata do endividamento de longo prazo, é possível 

inferir que as debêntures poderiam ser um dos instrumentos de dívida mais adequado para o 

setor de utilidade pública, pelos motivos, a saber: i – meio de captação de crédito em que as 

partes interessadas operam sob o regime de direito privado sob supervisão do poder público 

através da Comissão de Valores Mobiliários diferente do que ocorre com as dívidas contraídas 

com o BNDES, uma vez que o Governo Federal controla os investimentos e, em função dessa 

característica, pode estar sujeito a interesses políticos; ii – apresentam-se como instrumento de 

dívida voltado para entidades que normalmente possuem como objeto social atividades de 

infraestrutura como o que se revela nas empresas de utilidade pública; iii – a ampliação dos 

incentivos fiscais concedidos por meio da edição da Lei 12.431 de 2011 às empresas que 

optarem pela captação de crédito através dessa fonte; iv – a diferença em relação aos demais 

títulos de crédito de que os valores podem ser liberados por séries de acordo com a escritura 

de emissão, isto é, na medida em que os investimentos forem demandando aporte de capital os 

recursos são liberados pelas instituições financeiras (ARINOS; GONÇALVES, 2016; 

BRASIL, 1976b, 2011; CARVALHO JÚNIOR; DIAS FILHO, 2008; FUTEMA; BASSO; 

KAYO, 2009).    

Entretanto, o mercado de títulos do Brasil ainda é incipiente em virtude da alta 

concentração acionária nas empresas e pelo fato de que são notadamente familiares. Destaca-

se também recentes casos de crises financeiras no Brasil e/ou mundiais que comprometem as 

finanças de países e de empresas que eram consideradas como sólidas, como, por exemplo, a 

Petrobrás e o próprio Brasil. 

Recentemente a Petrobras e o Brasil deixaram de receber o grau de investimento dado 

pelas agências de classificação de risco passando a considerá-los atualmente como 
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especulativo o que interfere diretamente na política de investimentos das empresas em virtude 

da elevação da taxa de juros, de possíveis mudanças das práticas de concessão de crédito dos 

ofertantes, assim como o receio dos tomadores de crédito que naturalmente reduzem suas 

operações no mercado. 

Esse contexto requer uma análise do efeito de tais crises na presente pesquisa, uma vez 

que se faz um estudo em que a captação de recursos ocorre de forma longitudinal por 8 

exercícios financeiros, isto é, 2010 a 2017 (BORGES et al., 2017; CARVALHO; DIAS, 2008; 

SANTOS; CALÍOPE; COELHO, 2015). 

 

1.2 Problema 

 

A luz das discussões inconclusivas que envolvem a estrutura de capital, a emissão de 

títulos de dívida, tais como as debêntures e levando em conta as considerações particulares 

das empresas de utilidade pública no Brasil surge o seguinte problema de pesquisa: Qual a 

influência das debêntures na estrutura de capital das empresas de utilidade pública brasileiras? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1Objetivo Geral 

  

Investigar a influência das debêntures na estrutura de capital das empresas de utilidade 

pública brasileiras 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Comparar o endividamento total e de longo prazo na perspectiva das debêntures entre 

as empresas de utilidade pública que mais captaram recursos financeiros por meio do 

título e as empresas que menos captaram;  

 Investigar, sob a luz das teorias sobre a estrutura de capital, a captação de recursos por 

meio de debêntures nas empresas de utilidade pública; 

 Analisar a influência do ambiente de crise financeira e/ou política sobre as emissões 

de debêntures, dívidas bancárias e dívidas subsidiadas nas empresas do setor.  
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1.4 Relevância e Justificativa 

 

A temática estrutura de capital nas empresas de utilidade pública envolve uma rede 

complexa de ações a serem estudadas, ou seja, é mais do que estudar o investimento e o 

retorno desse investimento nas empresas (ASSAF NETO, 2014; KALIL; BENEDICTO, 

2018). 

Diante disso, a relevância do estudo encontra respaldo no reduzido número de estudos 

na academia que tem por objetivo específico o setor de utilidade pública e a sua importância 

para o desenvolvimento do país, uma vez que a pauta envolve a sustentabilidade, a crescente 

necessidade de implantação de políticas públicas de inclusão social, os investimentos em 

infraestrutura – mais especificamente utilidade pública no Norte e Nordeste do país –, a 

descentralização dos serviços pelo poder público em virtude da Administração Gerencial e a 

oportunidade para a iniciativa privada por meio de privatizações e concessões que podem 

demandar um adequado estudo das origens do capital de forma a sustentar o investimento que 

se apresenta (ABES, 2018; BACKES STEPPAN et al., 2014; BARBOSA; DE LIMA; 

BRUSCA, 2016; BRESSER-PEREIRA, 2017b; NOSSA; RODRIGUES; NOSSA, 2017; 

OLIVEIRA et al., 2012; SNIS, 2015a)  

Nesse contexto é possível citar a necessidade de se ampliar os estudos relacionados ao 

acesso à água de qualidade e ao adequado tratamento de esgoto; à expansão e à 

disponibilidade da energia elétrica; ao gás natural como fonte de energia; à gestão de recursos 

financeiros e às políticas públicas com o objetivo de promover maior eficiência dos recursos 

disponíveis e, ao mesmo tempo, desenvolvimento social sem exclusão da população de baixa 

renda (HOVAKIMIAN; HOVAKIMIAN; TEHRANIAN, 2004). 

 Além disso, a relevância da pesquisa também encontra amparo pelo fato de que pouco 

se sabe sobre a estrutura de capital quando se analisa o comportamento de setores específicos, 

pois a maior parte dos estudos sobre a temática endividamento não procura compreender 

questões particulares, mas parte de questões gerais para definir aspectos particulares 

(BRADLEY; CHEN, 2011; CAMPOS; NAKAMURA, 2015). 

 A justificativa da pesquisa com a temática utilidade pública envolve dois fatores 

primordiais, a saber: o estudo da estrutura de financiamento aplicado a um setor e, no caso em 

tela, o fato de estar notadamente ligado à necessidade de implantação de políticas públicas no 

Brasil, uma vez que a capacidade de ampliação dos serviços por meio do investimento estatal 

encontra-se limitada; e o fato de que as necessidades da população encontra-se em um 

movimento crescente em virtude da pressão social que envolve a preocupação com um mundo 
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melhor, ou seja: sustentável (BANSAL; HUNTER, 2002; BRESSER-PEREIRA, 2017a; 

CANIGLIA et al., 2017; DARNALL, 2006; FRANK & GOYAL, 2009; IBGE, 2017). 

Nesse contexto, destaca-se que os dados do Sistema Nacional de Informações sobre o 

Saneamento (SNIS) apurados no último levantamento, em 2015, revelam que 35 milhões de 

pessoas no Brasil não possuem acesso a água tratada, sendo as regiões Norte e Nordeste as 

menos assistidas  (SNIS, 2015b). 

Dados mais preocupantes são apresentados quando se referem ao tratamento de 

esgoto, pois segundo informações do Instituto Trata Brasil, apurados em 2015, menos de 40% 

das residências do país possuíam acesso a uma rede adequada para tratamento do esgoto 

(INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015).  

A importância do setor elétrico, do gás natural e do saneamento básico pode ser 

analisada por dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pois no ano de 

2016, enquanto o Produto Interno do País (PIB) sofreu uma contração de 3,6% em relação a 

2015, o setor de utilidade pública continuou crescendo, inclusive registrou um incremento em 

suas atividades da ordem de 4,7% em relação a 2015 (IBGE, 2017). 

Diante disso é possível verificar a importância do setor de utilidade pública não 

somente pelo aspecto social – que demanda investimentos mesmo em tempos de crise, pois as 

necessidades em termos de políticas públicas não deixam de existir –, mas também em termos 

de oportunidades para o investimento nessas empresas, assim como a possibilidade de se 

investir em inovação por meio de novas tecnologias inerentes ao setor (IBGE, 2017; 

LEONETI; PRADO; OLIVEIRA, 2011).  

 Dando maior ênfase ao aspecto social, é possível citar dados da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), que estima 30 mil mortes por ano no Brasil em virtude da falta de água de 

qualidade e do correto destino do esgoto não somente nas cidades como na zona rural. A falta 

de água tratada provoca doenças e enfermidades, tais como a diarreia, a hepatite “A”, a febre 

tifóide, o rotavírus, o cólera e a leptospirose (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015). Disto 

decorre a necessidade de estudos que contribuam para a perenidade dos negócios e a 

ampliação da oferta de serviços nesse setor.  

É possível também justificar a pesquisa considerando as variáveis financiamento de 

capital no Brasil e o setor de utilidade pública por três aspectos: inicialmente um ambiente 

com restrições ao mercado de capitais de longo prazo, como o que se apresenta no Brasil, em 

que bancos privados são as principais fontes de crédito, porém apenas de curto prazo 

(CARVALHO JÚNIOR; DIAS FILHO, 2008; MOTA; COELHO; HOLANDA, 2014); a 
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frágil maturação do ambiente de títulos, em que os demandantes por crédito, às vezes, 

visualizam como solução a busca por recursos em instituições de fomento como o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que acaba por subsidiar as 

dívidas com melhores taxas de juros e melhores prazos de amortização (ALBANEZ, 

TATIANA; VALLE, 2012; PÓVOA; NAKAMURA, 2014); por fim, o fato do setor possuir 

um payback elevado implicando em um longo período de tempo para que se possa ter o 

retorno dos investimentos – que são considerados altos –, o que pode comprometer a liquidez 

atual e futura da empresa (PIMENTEL; PERES; LIMA, 2011). 

Em outro ponto, o diferencial do presente estudo reside no fato de envolver um setor 

econômico que possui poucos estudos na academia, uma vez que em 2010 foram 

contabilizados um total de 190 pesquisas no mundo envolvendo o saneamento básico, um dos 

setores em estudo; o fato de que requerer investimentos que não são recomendados ao setor 

público em virtude dos princípios da Administração Gerencial – somente deve caber ao poder 

público atividade de Estado o que não contempla atividades de cunho econômico –; o fato de 

que não se trata de um simples setor econômico a ser explorado, pois a população de baixa 

renda não pode ser excluída; o longo prazo de maturação dos investimentos o que requer o 

adequado planejamento de investimentos quer seja o capital próprio ou de terceiros 

(BARBOSA; DE LIMA; BRUSCA, 2016; BERG, 2010; BRESSER-PERREIRA; 

PACHECO, 2005; MYERS, 1977; OLIVEIRA, 2017; OLIVEIRA et al., 2013).  

Ainda no diferencial é possível citar o pequeno número de trabalhos realizados na 

academia que procuram investigar a origem do capital sob a perspectiva da heterogeneidade, 

isto é, se a dívida é oriunda de uma única fonte ou de fontes distintas; se o capital é externo ou 

interno; se existe uma combinação de entre os títulos de crédito disponíveis no mercado 

brasileiro (COLLA et al., 2013; PÓVOA; NAKAMURA, 2014). 

Outro diferencial a ser citado é a necessidade de se estudar os títulos de crédito 

existentes no país, como, por exemplo, as debêntures, pois existem poucos estudos realizados 

sobre essa modalidade de crédito. Além disso, o mercado de títulos do Brasil conviveu até o 

início da década de 1990 com altos índices inflacionários; pesados mecanismos de controle de 

preços; elevados níveis de assimetria informacional; instabilidade política e/ou financeira em 

virtude de crises que marcaram o processo de transição da ditadura militar à democracia no 

qual se verificou a destituição de chefes de poder executivo em pleno curso de mandato pela 

via do poder legislativo (ASSAF NETO, 2003; BATISTA; MAIA; ROMERO, 2018; 

CAMARGOS, 2014). 
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Esses eventos podem influenciar na escolha da melhor opção para a estrutura de 

capital, uma vez que o dinheiro possui valor e a sua forma de remuneração – os juros – estão 

diretamente atrelados a estabilidade financeira e/ou política, não somente nacional, mas 

mundial e ambientes em crise podem ser um impeditivo tanto para ofertantes de crédito como 

para demandantes, pois o aumento do risco impacta diretamente na remuneração do capital 

requerendo estudos específicos sobre esse contexto quando se toma uma análise longitudinal 

de investimentos como o que se apresenta no setor de utilidade pública, isto é, investimentos 

contratados no presente que serão amortizados no longo prazo (BRADLEY; CHEN, 2011; 

GITMAN, 2010) 

O fator crises financeiras também pode ser considerado como diferencial do presente 

estudo, pois não se verifica na academia pesquisas em que sejam inseridas variáveis crises 

políticas e/ou financeiras como objeto de análise por ocasião da elaboração e do teste por 

meio do modelo longitudinal de regressão (BORGES et al., 2017).  

Nesse contexto, estudar as melhores fontes de crédito para tais empresas, como as 

debêntures – que são caracterizadas como títulos de crédito de longo prazo – pode 

desenvolver o mercado não somente constituído pelas empresas de utilidade pública, mas o 

mercado como um todo e, além disso, despertar o estudo do tema na academia divulgando 

mais sobre a administração das empresas constituídas como sociedades anônimas e a sua 

opção no endividamento por debêntures (ANBIMA, 2017a; BRASIL, 1976b; CARVALHO; 

DIAS, 2008). 

 

1.5 Estrutura da pesquisa 

 

A pesquisa está estruturada em cinco seções: esta seção de introdução, que 

contextualiza e define a questão de pesquisa e os objetivos do estudo. A segunda seção com a 

revisão da literatura, que objetiva fornecer sustentação ao tema estudado, tendo por base a 

estrutura de capital das empresas, o mercado de títulos de crédito – sendo mais enfatizadas as 

debêntures nas empresas de utilidade pública – e o setor de utilidade pública. A terceira seção 

define os procedimentos metodológicos que sustentam a pesquisa. A quarta seção apresenta 

os resultados alcançados e a quinta, última seção, onde são evidenciadas as considerações 

finais do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Esta seção aborda a base teórica que fundamenta a pesquisa no tocante à estrutura de 

capital, apresentando as origens, conceitos, fundamentos, princípios e teorias; o mercado de 

títulos de crédito – mais precisamente as debêntures –; as empresas de utilidade pública no 

país, envolvendo as outorgas de água, energia elétrica e gás natural, as suas características, 

bem como estudos empíricos anteriores sobre o tema, de forma a fundamentar, ao final, as 

hipóteses a serem testadas. 

 

2.1 Os instrumentos de dívida no Brasil 

 

 Inicialmente é importante destacar que o desenvolvimento das teorias sobre estruturas 

de capital teve como característica marcante um ambiente econômico e social bem diferente 

do contexto vivido no Brasil (BRITO; CORRAR; BATISTELA, 2007). 

 As teorias foram idealizadas e testadas em países desenvolvidos e não em países que 

se apresentavam como subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como, por exemplo, o 

Brasil, isto é, foram testadas em um ambiente com taxas de juros homogêneas, equilíbrio 

entre agentes econômicos, ausência de mecanismos artificiais de controle do mercado, 

inexistência de impactos inflacionários sobre o preço da moeda (ASSAF NETO, 2003).    

Entretanto, o mercado de capitais do Brasil está mudando de forma significativa desde 

a implantação do Plano Real, uma vez que a estabilidade da moeda permitiu que as empresas 

assumissem dívidas com maior frequência e com um longo prazo para amortização 

(CAMARGOS, 2014). 

 Vale destacar que a estabilidade da moeda não é a única condicionante capaz de 

mitigar as ineficiências de um mercado de capitais, já que no caso específico do Brasil ainda é 

possível perceber questões como a elevada concentração acionária nas empresas, grande 

número de empresas familiares, altas taxas de juros e resistência à concessão de crédito de 

longo prazo (MOTA; COELHO; HOLANDA, 2014). 

 Além desses fatores há também a necessidade de se analisar a fonte de financiamento, 

uma vez que para a obtenção do crédito não basta apenas a análise do tomador, mas sim a 

natureza do investimento, isto é, o risco para a credor. Assim, quando se permite a análise 

objetiva do projeto a ser financiado, é possível, em alguns casos, que taxas para o longo prazo 

sejam menores que taxas de curto prazo (BRITO; CORRAR; BATISTELA, 2007).  
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 Outro ponto a se considerar na estrutura de capital é seu perfil, uma vez que os 

resultados mudam significativamente quando a dívida é analisada levando em consideração as 

diversas fontes de capital, isto é, quando se considera a dívida dentro de um perfil não 

homogêneo o que influencia as variáveis contábeis relativas ao endividamento estudadas. 

Assim, o tema estrutura de capital pode ser inovado partindo da premissa originária da dívida 

homogênea para dívida heterogênea contribuindo para o desenvolvimento da temática 

proposta de forma seminal por Modigliani e Miller em 1958 e 1963 (PÓVOA; NAKAMURA, 

2014; TARANTIN JUNIOR; VALLE, 2015).  

 Nesse contexto as empresas podem captar seus recursos por meio de diferentes 

instrumentos, merecendo destaque os títulos de crédito – como as debêntures, objeto de 

interesse dessa pesquisa –, as dívidas bancárias e as dívidas subsidiadas (PÓVOA; 

NAKAMURA, 2014). 

 Paiva (2011) acrescenta que além dos citados instrumentos a serem utilizados pelas 

empresas na captação de recursos, é possível citar o mercado de títulos internacional, porém 

limitado às grandes empresas, o que naturalmente dificulta o processo consolidando-se o 

mercado doméstico como fonte de financiamento para o setor de utilidade pública em especial 

por meio da utilização de debêntures, dívidas bancárias e das linhas de crédito subsidiadas 

pelo BNDES.   

 

2.2 Estrutura de capital  

 

 A temática estrutura de capital remete aos trabalhos seminais de Modigliani e Miller 

(1958, 1963) que chegaram à conclusão de que a forma pela qual a empresa organizava a 

composição do capital próprio, de terceiros ou a combinação de ambos não era algo relevante 

para o valor da empresa e, nesse contexto, formularam a Teoria da Irrelevância (CORRÊA; 

BASSO; NAKAMURA, 2013).  

 A premissa inicial de Modigliani e Miller (1958, 1963) era a existência de um 

mercado perfeito, o que pode ser caracterizado por um mercado sem assimetria informacional 

e que não havia custos de transação (AKERLOF, 1970; MYERS; MAJLUF, 1984; KIRCH, 

2008; TIGRE, 2005; COELHO; DOS SANTOS; CALÍOPE, 2015). 

 A assimetria informacional ocorre quando o nível de informações dos agentes 

envolvidos em uma operação é diferente e, em virtude disso, o comportamento dos agentes é 
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afetado de forma consciente e esse modifica a sua atuação no contexto, visando maximizar a 

sua utilidade (AKERLOF, 1970). 

 Quanto aos custos de transação, os trabalhos de Modigliani e Miller realizados em 

1958 e 1963 não consideraram o custo que seria necessário para a captação do capital, quer 

sejam eles próprios ou de terceiros (COASE, 1937). 

 Ainda relativo aos custos de transação é preciso considerar o custo de cada operação 

como sendo uma operação individual, isto é, todo o processo é único e como tal deve 

corresponder a uma referida parcela do custo da captação. Essa é a dificuldade para o cálculo 

correto desse fator dentro da estrutura de capital, embora se reconheça que o custo de 

transação possa refletir-se em um ganho de escala com o desenvolvimento dos referidos 

mercados de capitais e a sua constante realização (ARINOS; GONÇALVES, 2016). 

As proposições usadas por Modigliani e Miller partiram de dois aspectos, segundo 

(MYERS, 2008):  

i) O valor de mercado da empresa independe da proporção de dívida e do capital de 

terceiros. A simplicidade dos trabalhos considerou que o valor da empresa seria dado 

pela soma dos fluxos futuros dos seus investimentos embasado no desconto a ser 

realizado por uma taxa de retorno correspondente ao seu risco. Além disso, não foi 

considerada se a dívida era de curto ou longo prazo, conversível ou não, adquirida em 

moeda nacional ou estrangeira, ou até mesmo uma combinação desses fatores; e 

ii) considerando que os detentores da dívida possuem direitos prioritários sobre os 

lucros e ativos da empresa seria possível concluir que o custo da dívida sempre é 

menor do que o custo do capital próprio. Diante disso, à medida que a empresa capta 

novos créditos há um acréscimo no risco/retorno para o investidor do capital próprio, 

sendo que a taxa depende do spread entre o custo do capital total da empresa e o custo 

de capital de uma empresa.  

 Esclarecendo a segunda proposição, é possível verificar o conceito dos custos de 

falência, uma vez que em um processo de contratação de dívidas essas normalmente possuem 

como garantia outros ativos que serão liquidados no caso de fracasso do investimento, 

restando para o dono do capital próprio somente o saldo entre os valores devidos e o total do 

patrimônio da empresa. Nesse contexto, explica-se o porquê do custo do capital próprio ser 

maior do que o custo do capital de terceiros (STIGLITZ; WEISS, 1981; TITMAN; 

WESSELS, 1988).  
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 As premissas adotadas por Modigliani e Miller sofrem duras críticas por considerarem 

o mercado perfeito em seu trabalho seminal, ou seja, trabalharam uma premissa mantendo 

todas as demais variáveis constantes – ceteris paribus (TARANTIN JUNIOR; VALLE, 

2015). 

 Ainda no campo conceitual dos trabalhos de Modigliani e Miller não foram 

considerados os efeitos da Teoria da Agência, uma vez que quando o proprietário do capital – 

principal – entrega o capital para o administrador – agente – é possível que esse tenha um 

comportamento diferente das intenções do proprietário de forma a maximizar a sua utilidade 

em detrimento dos interesses do proprietário (JENSEN; MECKLING, 1976).  

 Diante disso, nas últimas décadas, os economistas financeiros têm trabalhado visando 

transformar o financiamento da estrutura de capital das empresas em algo mais científico do 

que pelo campo do empirismo, ou seja, um conjunto de teorias formais que poderiam ser 

testadas nos mais diversos segmentos empresariais e no mercado de ações (BARCLAY; 

SMITH, 2005). 

 Na seara dos estudos empíricos, destaca-se que a maior parte dos trabalhos procura 

estudar a estrutura de capital por meio de duas teorias: Pecking order e Trade-off 

(ALMENDRA et al., 2017; COLLA et al., 2013; FRANK & GOYAL, 2009; MYERS, 2008; 

MYERS; MAJLUF, 1984; POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010; PÓVOA et al., 2015; PÓVOA; 

NAKAMURA, 2014; TITMAN; WESSELS, 1988). 

 

2.2.1 Teoria Pecking Order (POT) 

 

 Myers, em 1984, estudou a formação de correntes teóricas sobre a estrutura de capital 

(DAVID; NAKAMURA; BASTOS, 2009). Segundo Myers (1984) seria possível estabelecer 

uma ordem para se ter acesso ao mercado de capitais designando essa ordem como Teoria 

Pecking Order (MYERS, 1984). 

Inicialmente a empresa utilizaria o capital próprio, em seguida a emissão de títulos de 

crédito, emissão de títulos híbridos – aqueles que poderiam ser convertidos em ações – e, por 

fim, a emissão de novas ações (PÓVOA et al., 2015). 

 Na utilização do capital próprio a empresa poderia empregar a estratégia de reter parte 

dos lucros de forma a utilizá-los para ampliar a sua capacidade de investimento, e, dessa 

forma, não utilizar recursos externos em nenhuma das hipóteses (CORREA; BASSO; 

NAKAMURA, 2013). 
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Moizinho et al. (2014) discorrem que empresas maiores tendem a trabalhar mais a 

POT de forma a reter maiores parcelas de lucros para suportar os investimentos que ela 

demanda. A fundamentação dos autores baseia-se no fato de que a empresa utilizaria parte dos 

dividendos, que não são distribuídos – por meio do gerenciamento de resultados –, como 

fonte de capital para ampliar as suas atividades. 

Entretanto a utilização do gerenciamento de resultados, na visão de Castro e Martinez 

(2009), representa um risco para a empresa, uma vez que os investidores e credores observam 

a variação dos resultados na parcela de lucros a distribuir como medida arriscada, e, dessa 

forma, aumentam o custo dos capitais por eles disponibilizados. Fenômeno oposto, ainda na 

percepção dos mesmos autores, pode ser verificado nas empresas que possuem menor 

variação nos seus resultados contábeis, isto é, menores custos ao captar recursos no mercado 

financeiro.  

Frank e Goyal (2009) destacam que por ocasião da pecking order em que os recursos 

internos são insuficientes para custear novos investimentos poderia ocorrer de a empresa 

lançar títulos no mercado com o objetivo de captar novos recursos, sem que ocorra o 

comprometimento do controle acionário.  

Porém como o mercado não consegue diferenciar os bons projetos dos projetos ruins, 

configura-se a seleção adversa, na qual esses títulos acabam subavaliados prejudicando a 

captação de recursos pela empresa em virtude da presença do deságio na transação (IARA, 

2013). 

A adoção da POT, na visão de Frank; Goyal (2009); Myers (2008); Ross (1977), pode 

sinalizar para o mercado questões maiores do que a simples necessidade de captação de 

recursos para novos investimentos, de acordo com as premissas a seguir: 

i) novas dívidas sinalizam oportunidades de crescimento em que o risco é pequeno, 

uma vez que os administradores não desejam compartilhar o controle acionário da 

empresa, ou seja, os benefícios;  

ii) novas ações também sinalizam oportunidades de crescimento, entretanto já se 

considera um risco maior, uma vez que compartilhando o controle acionário 

compartilha-se também o risco de sucesso ou a assunção da responsabilidade pelo 

fracasso.  

Diante disso, cresce a importância de se avaliar a relação que se dá na escolha da 

ordem do capital a ser utilizado pela empresa, de forma a se extrair o máximo de informações 
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das decisões que são tomadas pelos administradores, oportunizando melhores investimentos 

tanto do ponto de vista da empresa quanto do financiador. 

 

2.2.2 Teoria Trade-off (TOT) 

 

 A TOT baseia-se na premissa de que os custos de uma nova dívida, em função das 

dificuldades financeiras (financial distress), seriam suportados pela respectiva dedução dos 

lucros o que acarretaria em uma menor base de cálculo para pagamento de tributos e 

contribuições aos diversos entes tributários tendo como suporte o próprio código tributário 

(IARA, 2013). 

Ainda na temática variabilidade tributária, Deangelo; Masulis (1980) apontam os 

problemas decorrentes na estrutura de capital em virtude da complexidade dos códigos 

tributários e as suas constantes mudanças o que impedem uma análise de dados em uma janela 

de longo prazo.  

 Entretanto, a teoria em questão não considera outros aspectos importantes 

relacionados aos custos de transação que permeiam o ambiente de incertezas que é a firma 

conforme estudos de Coase realizados em 1937 dentro da abordagem neoclássica (MOTA; 

COELHO; HOLANDA, 2014). 

 Segundo Iara (2013) as principais questões que merecem reflexão quando da 

utilização da TOT podem ser destacadas da seguinte forma: 

i) a contratação de qualquer dívida está diretamente associada a custos legais e 

administrativos;  

ii) a necessidade de controle acarreta aumento nos custos de monitoramento; 

iii) o possível repasse dos custos dos ofertantes de crédito para o financiamento, uma 

vez que essas operações são, ao mesmo tempo, tributadas e incidentes de custos 

administrativos como fontes geradoras de caixa e como tal serão repassados nos custos 

da dívida aos demandantes por capital.  

 Outra questão a ser adotada por ocasião da TOT está na possibilidade da existência do 

conflito de agência entre os credores/investidores (principal) e uma nova categoria de agentes, 

ou seja, os acionistas (partindo da premissa de que os acionistas e gerentes internos da 

empresa estejam alinhados), uma vez que esses podem alocar os recursos em investimentos de 

alto risco ou até mesmo em investimentos considerados subótimos (aqueles que apresentam 

VPL negativo), ou pela destinação totalmente adversa dos valores captados pelos acionistas, 
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como a distribuição de dividendos, o que poderia ser caracterizado como um risco moral 

dentro de uma possível assimetria informacional (FRANK; GOYAL, 2009). 

 Visando evitar tal questão, dentro do aspecto Common Law, é comum observar nas 

notas explicativas a obrigatoriedade, determinada pelos credores, de que a empresa deve 

manter certos índices financeiros como suporte aos prazos para pagamentos de dívidas que, 

uma vez contrariados ou negligenciados, gerariam como penalidade o vencimento antecipado 

dos créditos vincendos (IARA, 2013). 

 Ainda assim existem defensores da TOT, mesmo possuindo como limitações os custos 

de transação ou os conflitos de agência, como, por exemplo, Jensen e Meckling (1976), uma 

vez que a alavancagem financeira proporcionada pela ocorrência de custos e benefícios para o 

endividamento seria um dos motivos para que a empresa opte por assumir dívidas em 

detrimento da retenção e utilização dos lucros como fonte de financiamento.  

 Entretanto, a maior parte dos estudos que trata sobre financiamento externo o fazem 

como oriundos de uma única fonte e, na maioria das vezes, ignoram características 

importantes que interferem diretamente na relação com os participantes do mercado como, 

por exemplo, aspectos comportamentais e socioeconômicos na atitude de endividamento 

(CAMPARA; VIEIRA; CERETTA, 2016). 

 Rajan e Zingales (1995) esclarecem que algumas empresas podem apresentar maior 

resistência no acesso ao financiamento por parte dos ofertantes de crédito, pois esses também 

possuem suas próprias políticas para a concessão de crédito como, por exemplo, a necessidade 

de crédito concedido por outros financiadores anteriores à atual proposta. 

 Nesse contexto, Carvalho e Schiozer (2015) destacam que a assunção de dívidas no 

curto prazo por meio de instituições bancárias é normalmente uma etapa necessária da própria 

política de emissões de títulos de dívida, pois essa postura acaba por sinalizar para o mercado 

de longo prazo as condições da empresa, o que reduz a assimetria informacional.  

 Em volta desses longos debates que envolvem a POT e a TOT – principais teorias 

exploradas e discutidas nos estudos empíricos – não se vislumbra a capacidade de se 

responder ao questionamento de qual seria a melhor forma para a estrutura de capital das 

empresas (CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013). 

Nesse sentido, após décadas de pesquisas, ainda não foram obtidos resultados 

coerentes quando da utilização da POT. Foram obtidos achados favoráveis (CORREA; 

BASSO; NAKAMURA, 2013; IARA, 2013). Como também achados desfavoráveis 

(AMARAL et al., 2008).  
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O mesmo acontece para a TOT, sobre a qual trabalhos acadêmicos encontraram 

evidências favoráveis à adoção da TOT (JENSEN; MECKLING, 1976), embora outros 

autores também tenham encontrado evidências desfavoráveis a sua adoção (BRADLEY; 

CHEN, 2011; DAVID; NAKAMURA; BASTOS, 2009).  

Existe ainda outra corrente, no caso específico da TOT, de resultados divergentes, isto 

é, hora favoráveis e em outras ocasiões divergentes. A título de exemplo, Futema; Basso e 

Kayo (2009), pesquisando sobre os efeitos da legislação tributária e a TOT, encontraram 

evidências de que as constantes alterações na legislação tributária dos países é um dos 

motivos para que os achados que envolvam a TOT sejam divergentes quando se considera a 

variável período de análise. 

 Esses resultados corroboram a incerteza que cerca o tema estrutura de capital, pois 

não há um mix que se apresente como uma estrutura ótima quando o assunto envolve o capital 

a ser utilizado pelas empresas para que possam organizar suas atividades de investimento 

(FRANÇA et al., 2016).  

 

2.3 O mercado de debêntures 

 

 O mercado de crédito no Brasil foi diretamente beneficiado pela estabilidade 

proporcionada pela implantação do Plano Real em 1994, uma vez que a alta taxa de inflação 

existente era um fator que comprometia a segurança do mercado de títulos tanto para os 

investidores/credores quanto para os próprios demandantes do crédito (SILVA, 2012). 

 Além disso, a regulação do mercado possibilitou novas opções de crédito para as 

empresas, uma vez que no crescimento das atividades há uma natural demanda por maiores 

investimentos muitas vezes não suportados por financiamentos bancários que, antes da 

implantação do real, eram praticamente de curto prazo, o que não era e ainda não é 

compatível com a maturação do investimento do setor de utilidade pública (BRITO; 

CORRAR; BATISTELA, 2007; CAMARGOS, 2014; CORREA; BASSO; NAKAMURA, 

2013). 

 Nesse contexto, embora limitado, já era possível desde a década de 1970 verificar que 

o mercado de títulos possuía um arcabouço legal que buscava dar maior credibilidade ao setor 

por meio da lei 6835/76, que criou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e a lei 

6404/76, editada com o propósito de regular as sociedades por ações, corroborando a forte 

vinculação da política nacional ao Code Law (BRASIL, 1976a, 1976b; PIMENTEL, 2011). 
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 O mercado de valores mobiliários, que é regulado por meio da lei 6385/76, define que 

as debêntures constituem-se em valores representativos de uma dívida (BRASIL, 1976a). Por 

sua vez a lei 6404/76 permite que as companhias emitam títulos de crédito que conferirão 

direitos contra ela de acordo com o estipulado na escritura de emissão ou no certificado 

(BRASIL, 1976b).  

 Além da importância dada ao Code Law é preciso citar o arranjo organizado por 

instituições privadas que trabalham no mercado de capitais, isto é, o Common Law, 

destacando-se, atualmente, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e 

de Capitais (ANBIMA) organização que reúne entidades como bancos, corretoras, asset 

management e distribuidoras de valores relativos. Essa mesma entidade define debêntures 

como valores mobiliários de renda fixa que podem ser emitidos pelas sociedades de ações de 

capital aberto ou fechado (ANBIMA, 2017a). 

 Ainda na perspectiva do Common Law, a Brasil, Bolsa, Balcão (B3) define debêntures 

como sendo um título de dívida que corresponde a um crédito para o investidor. O credor terá 

direito a receber uma remuneração do emissor – geralmente juros periódicos – ou pode optar 

pelo resgate ao final juntamente com o principal. No Brasil, corresponde a um dos mais 

antigos títulos de crédito à disposição de investidores e tomadores de crédito (BALCÃO, 

2016).  

 Além disso, é possível citar a favor das debêntures a vantagem de ter um prazo 

superior para amortização e as baixas taxas de juros que envolvem a captação dos recursos o 

que possibilita o desenvolvimento de um mercado estável para essas operações pelas 

empresas constituídas como sociedades anônimas (FERREIRA, 2016). 

Vale destacar que para ofertar debêntures ao público as empresas deverão ser 

constituídas como sociedades por ações de capital aberto com prévio registro na Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM – antes de qualquer operação relativa às debêntures 

(DEBÊNTURES, 2017). 

Diante disso, a criação e o fortalecimento de entidades especializadas para dar suporte 

técnico como, por exemplo, a Associação das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais e a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos podem ser 

consideradas como um importante passo para a expansão das debêntures (SILVA; KAYO, 

2017). 

Somado a isso, destaca-se a existência de um mercado mais estável o que permitiu o 

incremento de títulos para dívidas de longo prazo, como as debêntures, pois foram observados 
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estímulos para esse tipo de título como, por exemplo, a redução das taxas de remuneração, os 

benefícios fiscais concedidos e a ampliação da transparência para o mercado o que permite 

maior simplicidade para o entendimento da composição desses títulos em suas 

particularidades (SILVA, 2012). 

Nesse contexto, o quadro 1 apresenta algumas características das debêntures, a saber: 

Quadro 1: Características das debêntures 

Aspecto Características 

Emissão 

Pública: destinada a qualquer investidor sendo que a empresa deverá ser sociedade 

anônima de capital aberto com o respectivo registro na CVM. 

Particular: realizada para um pequeno grupo de investidores dispensando, portanto o 

registro no CVM. 

Forma 

Nominativas: há um registro em um livro próprio e a correspondente emissão do 

certificado.  

Escriturais: não ocorre a emissão do certificado cabendo a custódia a uma instituição 

financeira em nome dos beneficiários.  

Classe 

Simples: não podem ser convertidas em ações. 

Conversíveis: podem ser convertidas em ações da empresa  

Permutáveis: podem ser convertidas em ações de outras empresas. 

Garantias 

Real: vinculada a ativos da companhia ou por meio de hipotecas ou penhor 

Flutuante: confere privilégios em relação aos demais ativos da companhia, entretanto 

não grava com ônus esses ativos. 

Quirografária: não conferem privilégio sobre os ativos da entidade emissora e somente 

conferem preferência em relação aos acionistas da companhia no caso de liquidação. 

Subordinada: caso ocorra a liquidação da companhia, preferem somente aos acionistas 

no ativo remanescente, se houver. 

Fonte: Adaptado de Debêntures (2017); Leite (2014) 

 

 Analisando de forma mais aprofundada os aspectos que caracterizam as debêntures 

listados no quadro 1, segundo  Leite (2014), é possível citar os pontos a seguir quando se trata 

em emissão pública ou privada: 

i) Sendo pública, exige a figura do agente fiduciário, isto é, representante dos 

debenturistas perante à sociedade emissora. Além disso, somente poderá ser realizada 

por meio do sistema de distribuição do mercado financeiro, ou seja, por meio de 

bancos de investimento e sociedades corretoras e distribuidoras;  

ii) Sendo privada, não se exige o agente fiduciário, mas torna o negócio extremamente 

sensível no que se refere aos procedimentos de transparência e garantias, pois 

fundamenta-se no fato de que envolve poucos investidores e por isso o baixo número 

de credores pode ser um fator favorável para a ocorrência de desvios ou fraudes. 
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No que se refere à forma, a ANBIMA  (2017a) destaca que as debêntures nominativas 

permitem maior controle por parte dos demais debenturistas, pois há um registro próprio em 

um livro com essa finalidade, diferenciando das escriturais. 

Tocante à classe, Paiva (2011) destaca o fato de que no caso de debêntures 

conversíveis em ações há um natural incremento nos direitos dos debenturistas, isto é, maiores 

direitos do que o simples crédito contra a companhia, pois há a necessidade de serem 

consultados no caso de certas alterações no estatuto social como, por exemplo, a mudança do 

objeto social, uma vez que a escolha de uma nova atividade pode não mais representar o 

interesse em converter as debêntures em ações por parte do credor.  

Além disso, as conversíveis apresentam uma característica que lhes é muito peculiar, o 

que normalmente as confere uma classificação de um instrumento de captação de recursos 

composto, isto é, uma parcela financeira que será representada pelos encargos a pagar, e outra 

de cunho patrimonial, caso o debenturista opte pela conversão em ações, e daí a importância 

da fixação do montante que poderá ser convertido, de forma a não alterar um possível 

controle acionário (FERREIRA, 2016).    

Por fim, no que se refere ao processo de concessão de garantias, registra-se o fato de 

que para cada modalidade de garantia há um limite de valor que se vincula ao capital social, 

exceto quando em combinações de negócios onde se avalia a holding (LEITE, 2014). 

 Essas questões buscam dar maior segurança para todos os envolvidos, uma vez que a 

ANBIMA (2017a) destaca outra característica importante que concede às debêntures certa 

vantagem nas operações de captação de recursos em relação aos demais tipos de títulos de 

crédito: o fato de que os recursos podem ser liberados em “séries”, de acordo com a escritura 

de emissão, uma vez que: 

i) os recursos são efetivamente aportados de acordo com as necessidades de caixa, ou 

seja, não há o free cash flow que poderia gerar os conflitos de agência; 

ii) a efetiva cobrança da taxa de juros ocorre com a liberação do recursos; e 

iii) dispensa todo o processo de prospecto do crédito.  

Em resumo, o fluxo para de emissão envolve uma estruturação adequada da empresa, 

de forma a cumprir toda a legislação referente ao processo, dando segurança ao credor e a 

própria empresa tomadora dos recursos. Esse fluxo está representado na figura 1: 
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Figura1 - Fluxo de emissão de debêntures 

 
Fonte: ANBIMA (2018) 

 

Com base no fluxo de emissão da ANBIMA, é apresentada ainda uma explicação 

sucinta dos estágios a serem percorridos para que o fluxo possa ser compreendido pelos 

usuários interessados na emissão das debêntures conforme descrito a seguir:  

 

A companhia interessada em captar recursos via debêntures deve escolher uma 

instituição financeira que será o coordenador-líder, para estruturar e coordenar o 

processo de emissão, além de modelar a operação, providenciar seu registro na 

CVM, a apresentação ao mercado, formação do pool de distribuição e colocação dos 

títulos junto aos investidores. 

Cabe ainda ao coordenador elaborar, junto com a empresa emissora, a escritura e o 

prospecto. Estes documentos descrevem as características da distribuição, os direitos 

conferidos pelos títulos, garantias, prazos e demais condições da debênture. 

Para efetuar uma emissão pública de debêntures a empresa deve registrar a emissão 

na CVM. Outras providências a serem tomadas são o arquivamento no registro do 

comércio; a publicação da ata da assembleia geral ou do conselho de administração 

que deliberou sobre a emissão; a inscrição da escritura de emissão no registro do 

comércio; a constituição das garantias reais se for o caso. 

O passo seguinte, que pode ser simultâneo ao passo de registro na CVM, é o 

cadastramento da empresa e da emissão no SND. Uma vez concluída esta etapa, a 

Cetip confeccionará o modelo de boletim de subscrição da debênture e o 

encaminhará à CVM. 

O registro de distribuição pública estará automaticamente efetivado, a não ser que 

haja indeferimento do pedido no período de 15 dias úteis. Esse prazo pode ser 

interrompido, caso a CVM solicite informações adicionais ou condicione o registro 

na documentação pertinente.  
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Após a concessão do registro da emissão pela CVM, a Cetip disponibilizará as telas 

o SDT – Módulo de Distribuição de Títulos –, para que sejam iniciados o processo 

de distribuição e a liquidação financeira da operação (ANBIMA, 2018). 

 

 

 Registra-se que o processo apresentado na figura 1 é relativo à emissão primária, isto 

é, a venda pela empresa ao credor. O mercado secundário de debêntures ainda é pouco 

desenvolvido em virtude da falta de um ambiente para a precificação desses títulos, como o 

que ocorre com a bolsa de valores quando se trata de ações (ARAÚJO; BARBEDO; 

VICENTE, 2013). 

Além disso, o processo de emissão ainda é imaturo, visto que é observado na figura 1 

uma série de procedimentos onde se verifica a incidência de custos de transação, uma vez que 

se encontra restrito a um pequeno grupo de empresas, assim como o processo 

demasiadamente burocrático que envolve o registro de atos emanados pelas sociedades por 

ações nas juntas comerciais dos Estados, que em muitos casos representam uma simples 

formalidade e não um exame de mérito do ato (PIMENTEL; PERES; LIMA, 2011).  

Mesmo apresentando essas dificuldades é possível verificar o incremento na procura 

das debentures, pois segundo informações disponíveis no website Debêntures, mantido pela 

ANBIMA, entre os anos de 2011 a 2017 ocorreu um aumento de aproximadamente 30% no 

número de emissões de debêntures no país, passando de pouco mais de 50 mil em 2011 para 

mais de 67 mil em 2017 (DEBÊNTURES, 2017). 

 Registra-se que na citada série histórica ocorreu um pico em 2012 – quando foram 

registradas aproximadamente 90 mil emissões –, mas em virtude da recessão decorrente de 

uma crise mundial e do atual descontrole dos gastos públicos, em que o país se encontra, 

percebe-se uma redução natural do investimento, e por consequência, na captação de recursos 

(RODRIGUES, 2017). 

Vale lembrar que o aumento no número de emissões não corresponde necessariamente 

a um aumento no volume de recursos captados, isto é, – os valores liberados – mantiveram-se 

constantes entre 2011 e 2016, exceto no ano de 2012, em que se registrou um pico, conforme 

se observa na Tabela 1 (DEBÊNTURES, 2017; SANTOS et al., 2016). 

 

Tabela 1 – Valores captados por debêntures (valores em milhões de reais) 
Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Valor  45.811 47.989 55.982 33.196 40.809 35.567 43.347 102.018 

Fonte: Adaptado pelo autor de B3 (2018) 
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No ano de 2017 – conforme evidenciado na Tabela 1 – verifica-se um incremento 

significativo no montante de captações de recursos por meio de debêntures no mercado de 

capitais, fato provavelmente influenciado pela redução da taxa de juros denominada como 

“Selic”, que influencia diretamente no custo do capital, uma vez que essa taxa no mês de 

janeiro de 2017 era de 13%, e ao final do mês de dezembro de 2017 estava em 7%, o que 

indica uma redução da taxa de juros em questão na ordem de 46,15% (IBGE, 2018).  

Ao se analisar a aplicação desses recursos pelas empresas, é possível verificar que 

parte das aplicações diverge da literatura que diz que as debêntures destinam-se ao 

financiamento de dívidas de longo prazo, o que poderia caracterizar investimentos, uma vez 

que entre os principais direcionamentos é possível observar o refinanciamento de capital de 

giro, assim como o refinanciamento do próprio passivo, conforme descrito na Tabela 2 

(CARVALHO JÚNIOR; DIAS FILHO, 2008; FERREIRA, 2016; PAIVA, 2011; PÓVOA; 

NAKAMURA, 2014)  

 

Tabela 2 – Direcionadores dos recursos captados por debêntures* 
Atividade 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Capital de Giro 12,6% 13,8% 16,3% 15,7% 16,2% 44,2% 

Ref. passivo 30,9% 38% 35,1% 37,7% 33,0% 33,6% 

Aquisição partic. acionária 13,2% 10,0% 18,3% 11,7% 8,8% 2,3% 

Invest. infraestrutura 7,9% 14,7% 13,1% 15% 10,2% 9,6% 

Imobilizado 0,6% 1,8% 1,8% 1,2% 3,3% 0,1% 

Resgate emissões anteriores 3,3% 14% 6,6% 16,0% 27,6% 9,2% 

Não informado 31,5% 7,6% 8,7% 2,6% 0,7% 0,9% 

Totais (aprox.) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Adaptado pelo autor de ANBIMA (2018) 

*Nota: A fonte não disponibiliza os dados relativos aos anos de 2010 e 2011  

 

Observando os dados apresentados na Tabela 2, verifica-se que as duas atividades que 

mais absorveram os recursos oriundos das atividades de financiamento por debêntures no 

período de 2012 a 2017 são atividades relacionadas aos ajustes do endividamento, merecendo 

destaque o refinanciamento do capital de giro e do passivo, isto é, alongamento do perfil da 

dívida, o que em linhas gerais não apresenta um bom indicador para aqueles que desejam 

contratar financiamento (ASSAF NETO, 2014).  

Ainda analisando as debêntures nas empresas, e visando verificar quais as atividades 

demandaram maiores captações por debêntures no período de 2012 a 2017, é possível 
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observar que nos últimos seis exercícios concentram-se predominante nos mesmos setores 

como se verifica na Tabela 3: 

Tabela 3 – Captação por debêntures por setores econômicos* 
Setor 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Energia elétrica 17,3% 20,8% 30,5% 30,9% 38,9% 38,4% 

Transporte e logística 11,3% 12,2% 13,4% 13,7% 16,0% 14,0% 

Telecomunicações 5,2% 4,3% 2,1% 3,4% 3,4% 6,2% 

Comercio 9,75 7,2% 6,2% 2,5% 2,3% 5,4% 

Saneamento 5,2% 6,1% 5,1% 8,3% 2,9% 5,4% 

Locação de veículos 1,2% 2,5% 1,4% 4,4% 3,4% 5,0% 

Construção civil 7,7% 7,9% 6,8% 3,9% 5,7% 3,9% 

Equipamentos 0,8% 0,7% 0,3% 0,5% - - 

Serviços Imobiliários 6,9% 7,9% 2,1% - 2,9% 1,9% 

Financeiro 2,4% 0,7% 3,1% 2,5% 4,6% 2,7% 

Outros 32,25% 29,70% 29% 29,90% 19,90% 17,10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Adaptado pelo autor de ANBIMA (2018) 

*Nota: A fonte não disponibiliza os dados relativos aos anos de 2010 e 2011  

 

 A Tabela 3 apresenta os setores que mais captaram debêntures no período 

disponibilizado pela ANBIMA (2012 – 2017), merecendo destaque o setor de energia elétrica 

e de logística como responsáveis – em média – por quase 50% de todas as operações de 

captação de crédito por meio desse título o que se infere ser uma modalidade de crédito 

disponível para todos os seguimentos da economia.  

 Entretanto, é importante registrar que o processo de captação de recursos por 

debêntures não deve ser banalizado, pois é preciso dar maior garantia ao próprio crédito 

visando aumentar a padronização das normas de emissão por meio de documentos 

notadamente reconhecidos no mercado de títulos. 

Diante do exposto, é possível citar a escritura de emissão como o documento mais 

importante no que se refere à captação de recursos por meio das debêntures (ARAÚJO; 

BARBEDO; VICENTE, 2013).  Tratada na assembleia geral de acionistas, a escritura 

apresenta importantes aspectos sobre a emissão das debêntures, entre as quais é possível citar: 

o valor nominal, o indexador, o prazo de amortização, as premissas de cálculo, a rentabilidade 

do ativo, o fluxo de pagamento pelo devedor e as condições de garantia do ativo a serem 

cumpridas (BRASIL, 1976b).  

O crédito, concedido a favor do credor contra a companhia, deve ter todas as suas 

características descritas na escritura, o que não necessariamente a transforma em um 
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documento rígido ou em algo que não se pode mudar, pelo contrário, é possível fazer 

alterações diversas, bastando para isso a lavratura de atas contendo os aditamentos a serem 

incorporados à escritura original como ocorre com os demais títulos de crédito (ANBIMA, 

2017a). 

  

2.4 Dívidas bancárias 

 

 A instabilidade da moeda que marcou o Brasil até os anos de 1990 contribuiu para que 

o setor bancário fosse visto como a principal linha de crédito disponível para os investidores 

àquela época (ARAÚJO; BARBEDO; VICENTE, 2013). Além disso, o fato de que a maioria 

das empresas no Brasil é formada por holdings familiares com alta concentração acionária 

contribuiu e ainda contribui para a assimetria informacional, acarretando o baixo 

desenvolvimento do mercado de capitais, mesmo na atualidade (ASSAF NETO, 2003; 

MOTA; COELHO; HOLANDA, 2014). 

 Em consequência disso, as dívidas assumidas em bancos representam uma das 

principais fontes para a captação de recursos, por serem de curto prazo, mitigando o risco para 

o credor (MOTA; COELHO; HOLANDA, 2014) 

Em outro ponto, as dívidas bancárias representam uma etapa quase que necessária para 

o acesso ao mercado de títulos, pois, por exemplo, no caso das debêntures, é necessário que a 

empresa esteja constituída sob a forma de sociedade anônima, realidade que não está presente 

nas empresas brasileiras quando da sua constituição societária (BRASIL, 1976b).  

Verifica-se no ato de constituição das empresas a adoção de organizações societárias 

mais simples como, por exemplo, a Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada 

(LTDA), empresas cujo crédito bancário caracteriza-se como a principal fonte de recursos e 

com o próprio crescimento das suas atividades, espera-se que passe a utilizar o mercado de 

capitais (MOTA; COELHO; HOLANDA, 2014; PONTE et al., 2007; PÓVOA; 

NAKAMURA, 2014). 

 Essa facilidade de acesso ao mercado bancário deve-se ao fato de que as operações 

normalmente são realizadas tendo como objetivo a captação de baixos níveis de recursos e o 

fato de que o relacionamento resume-se somente ao devedor e ao banco credor (ARINOS; 

GONÇALVES, 2016). 

 Ainda nesse contexto, Nakamura, Jucá e Bastos (2011); Póvoa e Nakamura (2014) 

salientam que as dívidas bancárias, geralmente de curto prazo, constituem-se no importante 
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sinal para a assunção de dívidas de longo prazo, não somente com esses agentes, mas também 

para o mercado de títulos, uma vez que o mercado normalmente adota a postura de escalonar 

fatores facilitadores para a concessão de crédito como, por exemplo, níveis de governança 

corporativa (PÓVOA et al., 2015; RIPAMONTI; KAYO, 2016; SHLEIFER; VISHNY, 

1997). 

Seguindo essa linha, Johnson (1997) registra a importância da manutenção de dívidas 

bancárias pelas empresas, mesmo após o acesso ao endividamento por meio de títulos de 

crédito, em função de normas de controle adotadas pelos bancos. 

Outros estudos também apresentaram essa premissa, pois as empresas ofertantes 

possuem as suas próprias políticas de crédito e uma delas consiste justamente na análise da 

relação da empresa demandante de crédito com os demais agentes do mercado de forma a 

verificar a sua reputação nos mais diversos mecanismos de crédito (RAJAN; ZINGALES, 

1995). 

 

2.5 Dívidas subsidiadas 

 

 A transição de uma atividade estatal para a iniciativa privada promovida pela 

Administração Gerencial pode encontrar problemas inerentes ao próprio segmento a ser 

transferido, uma vez que a atividade pode demandar um investimento inicial que extrapole a 

capacidade ou a estratégia de uma empresa na imobilização de recursos financeiros 

(BRESSER-PEREIRA, 2017a).  

 Visando mitigar essa questão, o governo federal conta com o Banco do Brasil (BB), a 

Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), onde o primeiro é controlado e os demais são de propriedade do governo 

federal tendo por objetivo, entre outros, o financiamento de capital (BACHILLER, 2016). 

 Entretanto, o BNDES possui na sua essência a característica de promover o 

desenvolvimento do país por meio de financiamentos de longo prazo desde a sua criação, em 

1952, que o difere do Banco do Brasil e da Caixa por também serem bancos comerciais, não 

necessariamente voltados ao financiamento de capital de longo prazo para as empresas 

(BNDES, 2017; SCHAPIRO, 2017). 

 Diante disso, a maior importância do BNDES pode ser evidenciada no início da 

década de 1990, quando os governos de Fernando Collor de Mello (1990-1992), Itamar 

Franco (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), fundamentados nos 
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princípios da Administração Gerencial, promoveram uma série de privatizações com o apoio 

do BNDES (BACHILLER, 2016; BRESSER-PERREIRA; PACHECO, 2005).  

 Em recentes períodos, o BNDES apresenta-se como um grande fomentador do 

desenvolvimento do país, porque foi responsável em 2013 por mais de 190 bilhões em 

financiamentos – nas mais diversas áreas da economia – o que representa aproximadamente 

4% do Produto Interno Bruto (PIB), que foi de 4,84 trilhões de reais naquele ano (BNDES, 

2017; BRASIL, 2017).  

 A principal característica do BNDES pode ser apontada como a intervenção do 

governo, de modo a permitir o acesso a linhas de financiamento com taxas de juros menores 

do que as praticadas pelos outros bancos, ou até mesmo pela dificuldade de acesso aos 

mercados de capitais que permeiam não somente as pequenas empresas, mas também as 

grandes empresas em virtude das características da constituição dessas empresas no país, ou 

seja, notadamente familiares (ASSAF NETO, 2003; BACHILLER, 2016; MOTA; COELHO; 

HOLANDA, 2014; PÓVOA; NAKAMURA, 2014). 

 Tarantin e Vale (2015) também apresentam a captação de recursos junto ao BNDES 

como uma importante fonte de financiamento subsidiada, uma vez que certas atividades 

empresariais, como as de utilidade pública, revelam-se como demandantes de grandes 

estruturas de capital, o que poderia inviabilizar a atividade privada no setor (TARANTIN 

JUNIOR; VALLE, 2015). 

 Além disso, o mercado de crédito no Brasil apresenta-se como possuidor de 

características próprias que diferem dos mercados tradicionais, uma vez que as dívidas de 

curto prazo contraídas junto às instituições bancárias normalmente possuem as melhores 

taxas, justamente por se traduzirem em um rápido retorno ao investidor, fato que não é 

percebido quando a dívida é de longo prazo (ASSAF NETO, 2014). 

Porém, esse trade-off é mitigado pelo setor de atuação e pela própria natureza do 

investimento, tendo em vista particularidades inerentes ao país, como ocorre em 

investimentos de infraestrutura promovidos pelo BNDES, onde as despesas financeiras 

notadamente são subsidiadas no longo prazo, de forma a alavancar esses investimentos pela 

iniciativa privada (BNDES, 2017). 

Em outro ponto, observa-se que esses fatores que envolvem a constituição de dívidas 

impactam de forma mais intensa quando são analisadas as empresas de utilidade pública que 

são geridas por estados ou municípios, pois – por vezes –, é possível verificar a forte presença 
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de indicações políticas para os cargos de gestão em detrimento de indicações técnicas 

(BRESSER-PERREIRA; PACHECO, 2005).   

 

2.6 O setor de utilidade pública 

 

 O setor de utilidade pública reúne atividades de saneamento básico; geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, e o fornecimento de gás natural e, nesse 

contexto, essas empresas foram reunidas pela Brasil, Bolsa e Balcão (B3) em um grupo, em 

virtude da sua essencialidade para a população e, de certa forma, a sua conexão, uma vez que 

a licença para a exploração de água para abastecimento das cidades, assim como para a 

geração de energia elétrica envolve o mesmo órgão regulador, isto é, a Agência Nacional de 

Águas (BRASIL, B., 2017). 

 A importância do setor pode ser evidenciada, entre outros, por dois fatores principais, 

a saber: a questão que envolve o setor de utilidade pública não se resume a um segmento de 

mercado, mas sim a uma questão de políticas de inclusão social, visto que o acesso à água de 

qualidade, ao tratamento de esgoto, à energia elétrica e ao gás é um direito que deve ser 

estendido a todas as pessoas, pois segundo dados do SNIS (2015) 35 milhões de pessoas não 

têm acesso à água, e 100 milhões não tem seu esgoto adequadamente tratado, fato marcante 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país.  

Outro fator importante é relacionado à energia elétrica, uma vez que é notável a sua 

importância para o desenvolvimento do país, não somente no aspecto de utilização 

residencial, mas também na produção da riqueza e avanço econômico, pois nos últimos anos o 

país atravessa dificuldades no fornecimento desse recurso em virtude da própria gestão dos 

recursos hídricos, e nesse contexto, tem recorrido com maior frequência a fontes não 

renováveis – como o gás natural e o diesel – o que demanda recursos financeiros para 

investimento, os quais são marcados pelo longo prazo de retorno (FRANÇA et al., 2016). 

Esse cenário que se apresenta requer uma análise da recente organização do Estado, 

pois até o início da década de 1980 essas empresas eram, em sua maioria, estatais com as 

particularidades de um modelo próprio de gestão. Porém o setor está em transformação em 

virtude da Administração Gerencial desenvolvida a partir do governo do ex-presidente 

Fernando Collor de Melo (1989 a 1992) em que foi dado início a um grande número de 

privatizações sob a alegação de que ao Estado caberiam somente as funções inerentes a ele, 

como, por exemplo, segurança e relacionamento com os demais países, e que não se 
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justificaria mais a atuação direta do Estado por meio de empresas de cunho econômico 

(BACHILLER, 2016; BRESSER-PERREIRA; PACHECO, 2005). 

A mudança da gestão promovida pela Administração Gerencial tem por justificativa o 

fato de que ao passar a prestação dos serviços do poder público para o setor privado seria 

possível proporcionar um aumento na eficiência e na qualidade da prestação dos serviços, 

permitindo atingir as necessidades do cliente-cidadão, visto que no modelo burocrático que 

ainda permeia a administração pública até a atualidade, o cidadão ainda não é visto como o 

beneficiário da atividade do Estado (SILVEIRA; HELLER; REZENDE, 2013). 

Seguindo esse pensamento Pinheiro, Savoia e Angelo (2016) listam uma série de 

questões que poderiam ser consideradas como vantajosas quando um serviço público é 

oferecido pela iniciativa privada, a saber: 

 i) acesso aos capitais para a realização dos investimentos, pois a maior parte dos 

Municípios e Estados depende de recursos da União para realizar seus investimentos;  

(ii) não observância da lei das licitações, o que – após a outorga –, confere maior 

agilidade ao negócio;  

(iii) relações trabalhistas sem as imperfeições da contratação por concurso público que 

depende de autorizações e criação de cargos por meio de lei;  

(iv) inexistência do custo de agência do setor público, o que se pode resumir como os 

objetivos conflitantes do agente político em suas bases e as demandas da empresa;  

(v) maior agilidade no acesso aos recursos visando implantar novos investimentos;  

(vi) a sua motivação pelos ganhos de eficiência, pois a empresa precisa de lucros;   

(vii) possibilidade de uma outorga no processo licitatório em que será vencedora a 

empresas que atribuir a menor tarifa para o usuário, trazendo com isso um benefício 

direto ao cliente cidadão; e 

(viii) um possível pagamento pela concessão ao ente público, o que pode resultar em 

uma melhora no fluxo de caixa do ente em questão. 

Embora parte das concessões para a exploração desse tipo de serviço ainda estejam 

centralizadas em empresas controladas por entes públicos, há de se destacar que essas estão 

assumindo uma nova organização societária, isto é, estão se estruturando como sociedades 

anônimas de capital fechado ou de capital aberto, em que, no caso dessas últimas, possuem 

suas ações negociadas em bolsa, visando aumentar a sua participação no mercado de forma a 

atender aos desejos da sociedade (MATOS; SCHOMMER, 2013). 
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O primeiro impacto dessa nova modalidade de prestação de serviços públicos decorre 

da própria concessão para a exploração do serviço de utilidade pública (BRASIL, 1995), visto 

que a licença, em determinadas ocasiões, exige um pagamento por parte do concessionário ao 

ente público o que acarreta o devido registro na contabilidade da empresa como ativo 

intangível  (HALL, 1992). 

Essa situação pode extrapolar a capacidade de investimento com recursos próprios da 

empresa, isto é, todas as suas disponibilidades em um único ativo – o que representaria a POT 

– ou então buscar no mercado o financiamento dos recursos necessário para o pagamento da 

concessão – o que alinharia a decisão com a TOT –, daí justificando o estudo da estrutura de 

capital das empresas de utilidade pública (FRANK & GOYAL, 2009; IARA, 2013). 

Além da concessão inicial – que por si só pode demandar recursos – existe uma 

evidente necessidade de investimentos nas três atividades que envolvem o setor de utilidade 

pública, pois ainda há muito por fazer em políticas de distribuição de água, tratamento de 

esgoto, adequação da potência instalada em termos de energia elétrica e disponibilidade de 

gás natural no país (IBGE, 2017; SNIS, 2015b). Nesse contexto, as empresas do setor 

poderiam basear-se nos preceitos da POT ou da TOT, sendo essa última formada por fontes 

diversas de financiamento (MYERS, 2008; PÓVOA; NAKAMURA, 2014). 

 

2.7 Estudos empíricos sobre estrutura de capital    

 

 Estudos realizados anteriormente buscaram estabelecer uma relação entre as 

debêntures e a sua capitalização; as premissas da POT no setor de energia elétrica e as 

relações da diversidade das fontes de crédito na estrutura de capital.  

 O estudo seminal de Jensen e Meckling (1976) defendia que uma das formas para se 

reduzir os possíveis custos de agência do capital próprio seria a manutenção de um nível ideal 

de dívida com o objetivo de reduzir o free cash flow, alinhando-se a um dos propósitos da 

trade-off (JENSEN; MECKLING, 1976). 

 Myers (1984), em seu estudo seminal que deu origem a pecking order, observou que 

as empresas maiores tendem a reter parte de seus lucros como forma de obter capital para 

financiar suas atividades, fomentando o gerenciamento de resultados (FONSECA; 

SILVEIRA; HIRATUKA, 2016; SINCERRE et al., 2016). 

 Famá e French (2002), ao testarem as previsões de trade-off e pecking order sobre 

dividendos e dívidas, chegaram a resultados  sobre qual teoria mostrava-se mais relevante no 
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contexto da pesquisa. Foi observado que as empresas com menos investimentos tendem a 

pagar mais dividendos em detrimento das empresas com maiores investimentos, o que 

permite inferir o alinhamento à POT por meio do gerenciamento de resultados (FAMA; 

KENNETH, 2002). 

 O estudo conduzido por Pimentel; Peres e Lima (2011) verificou que a emissão de 

debêntures apresenta uma relação positiva com o tamanho da empresa como, por exemplo, as 

grandes empresas que operam na infraestrutura brasileira. Além disso, verificaram que 

quando analisado em conjunto com as operações de crédito bancárias, as captações por 

debêntures são mais relevantes quando se verifica crescimento econômico do país. Os autores 

destacam como possível explicação o fato de que o mercado de debêntures, que a literatura 

apresenta como sendo o de menor custo de capital, é utilizado em grande parte para 

investimentos que requerem longo prazo de maturação. 

 Bradley e Chen (2011) investigaram se o possível direcionador da atividade seria algo 

relevante na estrutura de capital das empresas, isto é, o fato de ser um setor específico 

notadamente marcado por poucas empresas ou poucos clientes seria ou não um fator 

significante na adoção da POT ou da TOT. As evidências apontaram que grupos formados por 

poucas empresas ou poucos clientes tendem a utilizar-se mais da POT devido às dificuldades 

inerentes à liquidez dos investimentos ou a própria falta de clientes a captar, o que torna o 

investimento arriscado sob a ótica do credor. 

 Silva (2012) verificou se a concentração de propriedade poderia influenciar na 

qualidade de crédito das debêntures emitidas por empresas listadas na BM&FBOVESPA, no 

período de 2005 a 2010. O estudo sinalizou que as empresas com maior concentração de 

propriedade apresentaram melhor classificação dos seus títulos de crédito. Além disso, 

identificou os setores que mais captaram recursos através de debêntures, a saber: energia 

elétrica, construção civil e telecomunicações, que na sua grande parte foi utilizada para 

alongar dívidas ou recomprar debêntures de emissões anteriores.  

Araújo; Barbedo e Vicente (2013) estudaram a curva de juros e as debêntures 

utilizando a parametrização de Nelson Siegel em dois exercícios (2011-2012) e concluíram 

que as estimações foram condizentes com o esperado, isto é, curvas de debêntures do tipo 

percentual do deposito interbancário para os ratings A e AA são proporcionais ao seu risco, já 

para a BBB há um risco de crédito precificado pelo mercado que pode ser caracterizado como 

menor do que aquele dado pelas agências de classificação de risco. 
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Analisando a diversidade de fontes de crédito Colla et al. (2013) verificaram que a 

estrutura de capital sofre influência quando se analisa a origem da dívida e que essa deve ser 

tratada de forma individualizada, muito embora tenham encontrado nas empresas pesquisadas 

dos EUA evidências de que as mesmas utilizam apenas uma fonte de financiamento do seu 

capital. Outro achado da pesquisa está relacionado ao fato de que somente é observada uma 

diversidade de fontes de financiamento quando a empresa é considerada de grande porte.  

 Póvoa e Nakamura (2014) investigaram a origem das dívidas, de forma a verificar se 

as empresas brasileiras possuíam uma ou mais fontes de crédito que se apresentassem de 

forma relevante dentro do seu passivo oneroso. Concluíram que as empresas brasileiras 

utilizam-se de fontes heterogêneas na formação do seu passivo oneroso, o que poderia 

sinalizar para melhores taxas de captação. 

 Outro estudo conduzido por Sincerre et al. (2016) buscou avaliar a prática de 

gerenciamento de resultados em períodos de emissão das debêntures visando verificar os 

efeitos desta intervenção no comportamento dos investidores. Os resultados demonstraram 

que o trimestre que apresentou maior nível de gerenciamento foi o que antecedeu à emissão. 

Os autores concluíram que as empresas que emitem debêntures gerenciam seus resultados no 

trimestre anterior à emissão. Essa conduta adotada pelas empresas pode influenciar a decisão 

do investidor, levando-o a comprar títulos de empresas que não estejam em uma situação 

financeira adequada revelando-se um caso de assimetria informacional. 

França et al. (2016) buscaram verificar se as empresas do setor de energia elétrica 

utilizam mais as premissas que sustentam a POT. Para tanto dividiram as empresas em dois 

grupos, maior controle público e maior controle privado. Os resultados apontaram que ambos 

os grupos utilizam mais do capital próprio para financiar suas atividades. 

  No contexto da intervenção direta do Estado na atividade econômica do país, Silva; 

Kayo (2017) investigaram se a presença do BNDES como participante do capital social das 

empresas seria um facilitador para o acesso ao crédito pelas empresas não somente de 

utilidade pública, mas das empresas em geral. Os resultados evidenciaram uma relação 

positiva entre a maior participação do BNDES – no caso o BNDESPar – e o montante de 

crédito captado.  

 A revisão da literatura e a analise dos estudos empíricos fornecem os fundamentos 

necessários para se formular as hipóteses que serão testadas por meio dos testes estatísticos a 

serem descritos na metodologia.   
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2.8 Hipóteses da pesquisa  

 

 As hipóteses, características de pesquisas experimentais e quantitativas, constituem-se 

na tentativa de oferecer uma possível resposta à pesquisa por meio de uma proposição escrita 

que pode assumir o valor verdadeiro ou falso no qual serão submetidas às variáveis definidas 

na pesquisa (GIL, 2002; SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2006). 

 Além disso, as hipóteses são utilizadas quando se possui conhecimento sobre a teoria, 

permitindo a previsão de uma relação entre variáveis, uma vez que a hipótese apresenta-se 

como uma afirmação a ser testada, permitindo uma sugestão de resposta para o seu 

questionamento, a ser confirmada em conjunto com as demais evidências da pesquisa 

(GRAY, 2012).  

Nesse contexto, visando verificar a influência das debêntures na estrutura de capital 

das empresas de utilidade pública brasileiras, assim como os efeitos das dívidas bancárias e 

das dívidas subsidiadas no endividamento total e, baseado na literatura, são esboçadas as 

seguintes hipóteses: 

As debêntures tornaram-se uma importante opção para a captação de recursos no 

mercado financeiro em virtude da estabilização da moeda; do alongamento dos prazos de 

amortização; dos incentivos fiscais – por meio do que se designou como debêntures 

estruturais –; e do crescimento das concessões, privatizações e parcerias público-privadas no 

país o que difere das dívidas subsidiadas e das dívidas bancárias (ANBIMA, 2017a; 

ARAÚJO; BARBEDO; VICENTE, 2013; BEIRUTH; FÁVERO, 2016; SILVA, 2012).  

Entretanto, estudos presentes na literatura evidenciam que setores específicos que 

envolvem poucos fornecedores e poucos clientes possuem menor endividamento o que se 

alinharia, por exemplo, o setor de utilidade pública devido ao alto custo para um novo 

entrante no mercado em questão no caso de se arcar com os custos de falência (BACKES 

STEPPAN et al., 2014; BRADLEY; CHEN, 2011; MYERS; MAJLUF, 1984). Esse quadro 

corrobora a indefinição de qual das teorias sobre estrutura de capital fundamentaria a presente 

pesquisa  (BOWEN; DALEY; HUBER, 1982; FRANK & GOYAL, 2009; TITMAN; 

WESSELS, 1988). Assim, apresenta-se a primeira hipótese: 

 H1: Há uma influência significativa dos valores captados por debêntures (DBT) 

na estrutura de capital das empresas de utilidade pública. 

A hipótese H1 permite o desdobramento em outras duas hipóteses de forma a se testar 

o alinhamento do setor de utilidade pública a uma das principais teorias sobre a estrutura de 

capital, isto é a POT ou a TOT. Assim, é possível formular: 
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H1a: O setor de utilidade pública utiliza das premissas da POT; e 

H1b: O setor de utilidade pública segue os preceitos da TOT.   

As empresas buscam mecanismos de financiamento que possibilitem a realização do 

seu planejamento de investimentos e que, ao mesmo tempo, não comprometam a sua 

capacidade de honrar os compromissos junto a terceiros, isto é, a sua liquidez (ASSAF 

NETO, 2014; GITMAN, 2010).  

A literatura apresenta as debêntures como títulos de crédito cuja amortização se dá no 

longo prazo o que resultaria na folga financeira (CARVALHO JÚNIOR; DIAS FILHO, 2008; 

FERREIRA, 2016; PAIVA, 2011; PÓVOA; NAKAMURA, 2014).  

Entretanto, ao se analisar os dados fornecidos pela ANBIMA – entidade que reúne 

corretoras de ativos e assets menagement – é possível verificar que no Brasil as empresas 

utilizam as debêntures para refinanciar o passivo, financiar o capital de giro e resgatar 

emissões de debêntures anteriores o que diverge da literatura sobre as debêntures 

Nesse contexto, verifica-se que as empresas de utilidade pública possuem um longo 

payback entre a realização do investimento e a realização do valor presente líquido sugerindo 

como perfil ideal de endividamento, o longo prazo (ASSAF NETO, 2014; KALIL; 

BENEDICTO, 2018). Diante disso é possível formular a segunda hipótese nos seguintes 

termos:  

H2: Existe uma relação significativa entre as debêntures (DBT) e o 

endividamento de longo prazo (ELP) nas empresas de utilidade pública.       

O incipiente mercado de títulos no Brasil é muito prejudicado por crises quer sejam 

políticas e/ou econômicas que interferem diretamente na política de concessão de crédito 

assim como no acesso ao próprio mercado de crédito pelas empresas (CAMARGOS, 2014; 

SANTOS; CALÍOPE; COELHO, 2015). 

O ano de 2010 marca uma grande crise mundial que começou nos Estados Unidos e 

que influenciou economias em todo o mundo devido a incertezas que normalmente impactam 

no preço da moeda o que não foi diferente no Brasil (BORGES et al., 2017). 

Por outro lado, em 2015, o Brasil mergulhou em uma crise financeira e política que 

desencadeou a queda do Produto Interno Bruto do país cujos efeitos ainda são sentidos pelo 

grande número de desempregados e pelos sucessivos déficits fiscais do governo federal 

(BATISTA; MAIA; ROMERO, 2018). 

 Destaca-se que em 2016 houve uma retração do PIB de 3,6% em relação ao ano 

anterior o que pode dificultar o endividamento ou decisão pela contração de crédito por meio 
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de uma única modalidade de título ou na busca da heterogeneidade da dívida  (BATISTA; 

MAIA; ROMERO, 2018; COLLA et al., 2013; IBGE, 2017; MOTA; COELHO; HOLANDA, 

2014; PÓVOA; NAKAMURA, 2014; SANTOS et al., 2016). Assim a hipótese número três 

pode ser apresentada da seguinte forma: 

H3: O ambiente de crise financeira e/ou política, como a mundial de 2010 e a 

crise brasileira de 2016, influenciam nos instrumentos de crédito que compõem o 

endividamento total (ET). 

Por fim, após a revisão da revisão da literatura que possibilitou o acompanhamento do 

estado da arte no que diz respeito ao estudo seminal que envolve a estrutura de capital, às 

teorias mais exploradas que envolvem o endividamento, os instrumentos de crédito no Brasil 

e o setor de utilidade pública definido pela B3, apresenta-se, agora, a proposta metodológica 

da pesquisa. 
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3 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos que fundamentaram o 

estudo, e que possibilitaram a investigação, a análise, a confirmação das hipóteses, as 

conclusões e as sugestões de pesquisas futuras. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

 A presente pesquisa quanto aos seus objetivos possui característica descritiva, uma vez 

que permitiu a análise da relação entre dois ou mais conceitos ou variáveis, isto é: as 

debêntures entre os instrumentos de dívida na estrutura de capital das empresas de utilidade 

pública brasileira (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). 

 Ainda no campo do estudo descritivo, Gray (2012) esclarece que esse estudo tem por 

objetivo apresentar uma coletânea de informações sobre um determinado fenômeno na forma 

como ele naturalmente ocorre: no caso o financiamento nas empresas de utilidade pública e 

suas implicações no campo da Ciência Contábil. 

Quanto aos procedimentos trata-se de pesquisa documental, uma vez que recorre a 

fontes diversificadas de forma a buscar as informações de natureza secundária consolidadas 

nas demonstrações financeiras padronizadas entre os anos de 2010 a 2017, disponíveis no 

website da B3 (BRASIL, B., 2017; COOPER; SCHINDLER; PAMELA, 2016; HELDER, 

2006). 

A justificativa para a escolha do período de 2010 a 2017 reside, em primeiro lugar, no 

número de registros junto aos órgãos reguladores, como, por exemplo, no caso do saneamento 

e da energia elétrica que precisam de outorgas da Agência Nacional de Águas (ANA) que  

deferiu aproximadamente 40% nesse período (ANA, 2017; DIJKSTRA; KIPPING; 

MÉZIÈRE, 2015). 

Em segundo lugar é possível citar o próprio arranjo societário das empresas no que se 

refere às fusões e às aquisições, uma vez que a empresa que porventura foi fundida ou cindida 

deixaria de existir o que pode prejudicar a análise longitudinal em virtude da inexistência da 

empresa na base de dados em algum dos anos em análise o que não se confunde com o painel 

desbalanceado quando o dado não está disponível, mas verifica-se a existência da empresa no 

período considerado (ANBIMA, 2017b; FÁVERO; BELFIORE, 2017). 



50 

 

 No que diz respeito à natureza da pesquisa verifica-se que pode ser enquadrada como 

quantitativa, visto que os seus propósitos podem ser resumidos na aferição de possíveis 

relações entre variáveis ou na avaliação do resultado de algum sistema de variáveis 

(ROESCH, 2006). 

Além disso, a pesquisa quantitativa tem por propósito testar teorias objetivas por meio 

da análise da relação que se dá entre variáveis. Essas variáveis apresentam a característica de 

serem medidas por instrumentos permitindo a análise dos dados numéricos (CRESWELL, 

2010). 

Nesse contexto a pesquisa apresenta um conjunto de variáveis relativas ao 

endividamento, à liquidez, à lucratividade, à rentabilidade, à tangibilidade, ao endividamento 

de curto e longo prazo, bem como à alavancagem, que foram organizadas e tabuladas para 

serem submetidas à estatística descritiva, à correlação de Pearson, aos testes estatísticos de 

comparação de médias e à regressão múltipla com dados em painel, visando atender ao 

objetivo geral do estudo e, ao mesmo tempo, responder a questão de pesquisa (MARTINS, 

2009). 

 

3.2 População de análise 

 

A população do estudo ao ser representada por empresas constituídas como sociedades 

anônimas de capital aberto ainda revela-se como um conjunto amplo de elementos a serem 

analisados fazendo-se necessário extrair uma parte resultando na amostra a ser inserida dentro 

do processo de investigação (ROESCH, 2006). 

Assim, a população da pesquisa reúne 65 empresas que atuam como utilidade pública 

classificadas de acordo com os dados descritos na B3 S/A, considerando como recorte 

temporal o dia 31de março de 2018. Registra-se ainda que foram analisadas as demonstrações 

financeiras padronizadas (DFP) do período de 2010 a 2017 de todas as empresas listadas 

nesse setor (BRASIL, B., 2017). 

Justifica-se a escolha do período em virtude das alterações promovidas pela Lei 

11.941/09 que, entre outros assuntos, procurou alinhar a contabilidade nacional aos padrões 

das IFRS (International Financial Reporting Standarts) e, ao mesmo tempo, em virtude das 

constantes alterações estatutárias das empresas do setor combinado a um processo de fusões e 

aquisições que ocorrem a todo o momento no setor (ANBIMA, 2017b; BRASIL, 2009).   
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Visando conhecer melhor a população da pesquisa é possível dividi-la de acordo com 

a Tabela 4, a saber: 

Tabela - 4 composição da população 
SETOR QUANTIDADE % 

Saneamento básico 6 8,23 

Energia Elétrica 57 87,69 

Gás 2 3,08 

TOTAIS 65 100% 

Fonte: Adaptado de B3 (2017) 

 

Observando a composição da população, por meio da Tabela 4, verifica-se que 

numericamente há um predomínio de empresas do setor de energia elétrica que se divide em 

três outros grupos, a saber: geração, transmissão e distribuição de energia.  

Para o aspecto financeiro desta pesquisa é importante destacar que quando se fala em 

composição do endividamento somente refere-se a títulos de crédito e empréstimos, o que não 

necessariamente corresponde ao passivo, já que nesse grupo contábil existem outras 

exigibilidades, tais como fornecedores ou tributos a pagar que não representam títulos de 

crédito na sua essência, mas sim exigibilidades presentes decorrentes de eventos passados em 

função da atividade operacional da empresa (FAULKENDER; PETERSEN, 2006; VALLE; 

ALBANEZ, 2012). 

Diante do exposto, destaca-se que o estudo ficou restrito a três modalidades de crédito 

– dentre outras existentes – à disposição da empresa para estruturarem o seu capital, a saber: 

i) as debêntures em função de que, na sua essência, são títulos de crédito de longo 

prazo e como os investimentos em utilidade pública apresentam um payback 

relativamente alto mostram-se como os mais adequados para essa finalidade, sem o 

comprometimento da liquidez da empresa (MOTA; COELHO; HOLANDA, 2014; 

PIMENTEL; PERES; LIMA, 2011); 

 ii) para as dívidas subsidiadas a pesquisa alinhou-se aos estudos de (ALMENDRA et 

al., 2017; PÓVOA; NAKAMURA, 2014) por tratar de uma abordagem diferente das 

tradicionais quando se estuda o financiamento corporativo na temática estrutura de 

capital. Diante disso foi assumido como premissa institucional o fato de que dívida 

subsidiada é o financiamento obtido junto às entidades oficiais de fomento como o 

BNDES. Destaca-se o fato de que a população da pesquisa é formada por empresas de 

utilidade pública o que demanda naturalmente a atenção dos entes governamentais 

com o objetivo de satisfazer as necessidades da população com políticas públicas 
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(CARVALHO JÚNIOR; DIAS FILHO, 2008; MOTA; COELHO; HOLANDA, 2014; 

NAKAMURA; JUCÁ; BASTOS, 2011; VALLE; ALBANEZ, 2012); e 

iii) as dívidas bancárias, que correspondem aos demais valores registrados na conta 

empréstimos e financiamentos das empresas, de acordo com o apresentado nas DFP e 

conforme evidenciado nas notas explicativas (COLLA et al., 2013; PÓVOA; 

NAKAMURA, 2014). 

 

3.3 Amostra de pesquisa 

 

 Foram excluídas da pesquisa as empresas que não apresentaram em nenhum dos 

exercícios selecionados valores registrados na conta debêntures nas demonstrações 

financeiras, uma vez que o objetivo geral do estudo é investigar as debêntures e as empresas 

que as emitiram e, por conclusão, se não emitiram debêntures não há o que se falar dessa 

modalidade de financiamento na estrutura de capital. 

 Assim, a amostra pode ser representada conforme a Tabela 5:  

Tabela - 5 composição da amostra 
SETOR QUANTIDADE AMOSTRA EXCLUÍDAS DA AMOSTRA % DA AMOSTRA 

Saneamento básico 6 0 19,83 

Energia Elétrica 48 9 87,27 

Gás 1 1 1,82 

TOTAIS 55 10 100% 

Fonte: Adaptado de B3 (2017) 

 

  

 Diante disso o presente estudo totaliza 55 empresas – conforme a tabela 5 – do setor 

de utilidade pública que emitiram debêntures em pelo menos um dos exercícios 

compreendidos entre 2010 a 2017 quer seja no longo ou curto prazo totalizando 440 

observações investigadas. 

É importante destacar que na coleta e no tratamento dos dados são elaboradas as 

proxies das variáveis que envolvem relações entre componentes contábeis. Nesse contexto, a 

inexistência de um valor, por exemplo, debêntures relativas a um exercício qualquer não retira 

da pesquisa o fato de que são 440 observações, uma vez que existe a combinação de outros 

valores o que permite inferir um dado a ser inserido para análise. 
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3.4 Coleta e tratamento dos dados 

 

 Os dados necessários para a realização da pesquisa são de natureza secundária, uma 

vez que foram divulgados pelas próprias empresas com outros objetivos que não sejam 

necessariamente fundamentar pesquisas científicas (ROESCH, 2006). Destaca-se ainda que 

são informações disponibilizadas nas demonstrações contábeis e nas notas explicativas que 

são apresentadas à Brasil, Bolsa e Balcão (B3) que as divulga em ambiente público por meio 

de seu website na internet (BRASIL, B., 2017).  

 Sendo assim, os dados referentes às demonstrações contábeis foram tabulados e 

tratados de acordo com a literatura no software Microsoft Excel visando permitir a 

operacionalização das proxies para em seguida serem inseridos no software estatístico Stata, 

na sua versão 13. Nesse contexto, foram reunidas as seguintes variáveis: 

i endividamento total (ET): passivo oneroso/ativo total 

ii - endividamento de longo prazo (ELP): exigível a longo prazo/ativo total 

iii - endividamento de curto prazo (ECP): exigível a curto prazo/ ativo total 

iv - dívidas por debêntures (DBT): dívidas por debêntures/dívidas com terceiros 

v - dívidas bancárias (DBC): dívidas bancárias/dívidas com terceiros 

vi - dívidas subsidiadas (DSD): dívidas subsidiadas/dívidas com terceiros 

vii - liquidez (LQDZ): ativo circulante/passivo circulante 

viii - tangibilidade (TANG): imobilizado + estoque/ativo total 

ix - lucratividade (ROA): lucro líquido/ativo total 

x - rentabilidade (ROE): lucro líquido/patrimônio líquido 

xi - alavancagem (LEV): ativo total/patrimônio líquido 

 Após a tabulação dos dados no Stata 13 foram utilizados os dados referentes à 

estatística descritiva que tem por finalidade avaliar as medidas de tendência central como a 

mediana, o desvio padrão e os valores máximo e mínimo da amostra de forma a verificar o 

perfil selecionado no estudo (ASSUNÇÃO; LUCA; VASCONCELOS, 2017). 

 Ainda na análise da amostra foi realizada a correlação do Pearson, onde se verifica a 

possível correlação entre as variáveis do estudo, de forma a inferir se o incremento de valor 

em uma variável tem a capacidade de influenciar de forma negativa, positiva, ou até mesmo 

não apresentar nenhuma influência em outra variável (ALMEIDA-DA-SILVA; 

NAKAMURA; VIEIRA, 2017). 
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Além disso, a amostra foi dividida de acordo com a mediana dos valores totais 

captados como debêntures permitindo o arranjo de dois grupos distintos, isto é, as empresas 

que mais captaram recursos por meio de debêntures atribuindo-se o valor 1 e as empresas que 

menos captaram recursos por meio desse instrumento de dívida atribuindo-se o valor 0 

(ALMENDRA et al., 2017; FÁVERO; BELFIORE, 2017).  

Visando ao alcance do objetivo específico número 1 que é comparar o 

endividamento na perspectiva das debêntures por meio das empresas que mais captaram 

recursos financeiros e as empresas que menos captaram e as suas possíveis influências, foi 

realizado o teste não paramétrico de diferenças de médias de Kruskal-Wallis que busca 

analisar estatisticamente a diferença de médias de alguma característica ou aspecto a partir de 

duas populações, isto é, se as empresas com maior volume captado por debêntures apresentam 

diferenças em suas médias em relação às que apresentam menor volume captado por 

debêntures de forma a verificar a sua influência nas variáveis em estudo (FAVERO, 2013).   

Buscando verificar o objetivo específico de número 3 que é analisar a influência do 

ambiente de crise financeira e/ou política sobre as emissões de debêntures, de dívidas 

bancárias e de dívidas subsidiadas nas empresas e, ao mesmo tempo, testar a hipótese de 

número 3 que busca verificar se o ambiente de crise financeira e/ou política, como a mundial 

de 2010 e a crise brasileira de 2016, é capaz de influenciar nos instrumentos de crédito que 

compõem o endividamento total (ET) das empresas foi realizada a regressão linear com dados 

em painel relativa aos anos de 2010 e de 2017 de acordo com a seguinte divisão: 

i – para verificar 2010 foi atribuído o valor 1 no painel relativo a esse ano e valor 0 

para os demais anos; 

ii – para verificar 2016 foi atribuída o valor 1 no painel relativo a esse ano e valor 0 

para os demais anos; 

  Por fim, visando ao objetivo geral – investigar a influência das debêntures na estrutura 

de capital das empresas de utilidade pública brasileiras –; à questão de pesquisa – qual a 

influência das debêntures na estrutura de capital das empresas de utilidade pública brasileiras 

–; bem como testar a hipótese de número 1 – há uma influência significativa dos valores 

captados por debêntures (DBT) na estrutura de capital das empresas de utilidade pública –;  e 

a hipótese 2 – existe uma relação significativa entre as debêntures (DBT) e o endividamento 

de longo prazo (ELP) das empresas de utilidade pública –;  foi realizada a análise de dados em 

painel o permite analisar a evolução das variáveis ao longo do período observado na pesquisa, 

isto é, 2010 a 2017.  
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Para atender aos objetivos foram operacionalizadas as variáveis que podem ser 

resumidas de acordo com o quadro 2:  

Quadro – 2: Variáveis de estudo 
Variáveis dependentes Sigla Métrica Fonte de coleta Fundamentação 

Endividamento total ET 
Passivo 

oneroso/Ativo total 

DFP/notas 

explicativas 

(ALBANEZ, TATIANA; VALLE, 

2012; COLLA et al., 2013; 

FAULKENDER, MICHAEL; 

PETERSEN, 2006) 

Endividamento de longo  

prazo 
ELP 

Passivo não 

circulante/Ativo 

total 

DFP 

(FONSECA; SILVEIRA; 

HIRATUKA, 2016; 

GIACOMONI; SHENG, 2013) 

Variável independente      

Dívidas por debêntures DBT 

Dívidas 

debêntures/Dívidas 

com terceiros 

DFP/notas 

explicativas 

 

(GIACOMONI; SHENG, 2013; 

PÓVOA; NAKAMURA, 2014; 

SILVA, 2012) 

Dívidas bancárias DBC 

Dívidas 

bancárias/Dívidas 

com terceiros 

DFP/notas 

explicativas 

 

(GIACOMONI; SHENG, 2013; 

PÓVOA; NAKAMURA, 2014; 

SILVA, 2012) 

Dívidas subsidiadas DSD 

Dívidas 

subsidiadas/Dívidas 

com terceiros 

DFP/notas 

explicativas 

 

(ALMENDRA et al., 2017; 

COLLA et al., 2013; PÓVOA; 

NAKAMURA, 2014) 

Variáveis de controle     

Liquidez  LQDZ 

Ativo 

Circulante/Passivo 

circulante 

DFP (ALMENDRA et al., 2017) 

Tangibilidade TANG 
Imobilizado + 

estoque/ Ativo total 
DFP 

(ALMENDRA et al., 2017; 

PÓVOA et al., 2015; TARANTIN 

JUNIOR; VALLE, 2015) 

Lucratividade  ROA 
Lucro 

liquido/Ativo total  
DFP 

(ALMENDRA et al., 2017; 

PÓVOA et al., 2015) 

Rentabilidade ROE Lucro liquido/PL DFP 
(ALMENDRA et al., 2017; 

PÓVOA; NAKAMURA, 2014) 

Alavancagem LEV Ativo total/PL DFP 

(COLLA et al., 2013; FAMA; 

KENNETH, 2002; GOGAS; 

PAPADIMITRIOU; 

AGRAPETIDOU, 2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 

 Buscando analisar a influência das variáveis independentes no financiamento, em 

particular – as debêntures –, foram propostos os seguintes modelos econométricos a serem 

testados por meio da regressão linear com dados em painel. 

i - influência das debêntures no endividamento total em todo o período analisado.  

ETᵢ, = ß₀ + ß₁DBTᵢt, + ß₂DBCᵢt + ß₃DSDᵢt, + ß₄ LQDZᵢt, + ß5TANGᵢt + ß6ROAᵢt, + ß7ROEᵢt, 

ß8Levtᵢt + ԑ 
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ii - influência das debêntures no financiamento de longo prazo em todo o período analisado:   

ELPᵢ, = ß₀ + ß₁DBTᵢt, + ß₂DBCᵢt + ß₃DSDᵢt, + ß₄ LQDZᵢt, + ß5TANGᵢt + ß6ROAᵢt, + ß7ROEᵢt, 

+ ß8Levtᵢt + ԑ 

iii - influência das debêntures no endividamento total considerando-se a crise mundial de 

2010 e financeira/política do Brasil em 2016 

ETᵢ, = ß₀ + ß₁DBTᵢt, + ß₂DBCᵢt + ß₃DSDᵢt, + ß₄ LQDZᵢt, + ß5TANGᵢt + ß6ROAᵢt, + ß7ROEᵢt, 

ß8Levtᵢt + Dummy1 + Dummy2 + ԑ 

 

 

Onde:  

ET – endividamento total; DBT – dívidas por debêntures; DBC – dívidas bancárias; DSD – 

dívidas subsidiadas; LQDZ – liquidez corrente; TANG – tangibilidade; ROA – lucratividade; 

ROE – rentabilidade; ELP – endividamento longo prazo; ECP – endividamento curto prazo; 

Lev – alavancagem; ԑ – erro do modelo.  

 

 Terminada a sessão dos procedimentos metodológicos que fundamentam a pesquisa 

inicia-se a apresentação dos resultados de forma verificar os achados encontrados e realizar a 

comparação com a literatura de forma corroborar ou sugerir novos caminhos de pesquisa para 

contribuir com a produção do conhecimento científico.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Esta seção apresenta os resultados e suas análises de acordo com a metodologia 

proposta para o estudo, de forma a responder a questão de pesquisa, o objetivo geral e testar 

as hipóteses formuladas.  

Diante disso, a presente seção está dividida em quatro partes: a primeira apresenta a 

estatística descritiva da amostra da pesquisa de acordo com as medidas de tendência central; a 

segunda, a correlação de Pearson entre as variáveis de estudo; a terceira, o teste de médias de 

Kruskal-Wallis e a quarta, a regressão linear múltipla com dados em painel. 

 

4.1 Características gerais da amostra da pesquisa  

 

 A amostra da pesquisa reúne as empresas de utilidade pública listadas na B3, tendo 

como recorte temporal o dia 31 de março de 2018 que emitiram debêntures em pelo menos 

um dos exercícios financeiros, isto é, entre 2010 e 2017. Diante disso verificou-se 55 

empresas em 8 anos totalizando 440 observações que podem ser verificadas no apêndice 4. 

 O gráfico 1 apresenta o saldo médio dos valores captados por meio das debêntures, das 

dívidas subsidiadas e das dívidas bancárias no período estudado pela pesquisa: 

 Gráfico 1 – Evolução das fontes de financiamento ao longo do tempo do estudo 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

 A análise do gráfico 1 permite observar que debêntures e as dívidas subsidiadas 

apresentaram comportamento estável, ao passo que as dívidas bancárias apresentaram 

oscilações mais significativas. Uma possível explicação para essa postura é o fato da crise 
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mundial ocorrida em 2010 e da crise financeira brasileira de 2016, uma vez que a 

instabilidade política e financeira afetam a oferta de crédito e o seu custo, o que pode 

comprometer investimentos de longo prazo tanto para quem os realiza como para quem 

oferece, restando o financiamento bancário de curto prazo como alternativa (DEBÊNTURES, 

2017; SANTOS et al., 2016). 

  

4.2 Estatística descritiva dos dados 

 

 A Tabela 6 apresenta os valores obtidos por meio da estatística descritiva composta 

pela operacionalização das proxies endividamento total (ET), endividamento de longo prazo 

(ELP), dívidas por debêntures (DBT), dívidas bancárias (DBC), dívidas subsidiadas (DSD), 

liquidez (LQDZ), tangibilidade (TANG), lucratividade (ROA), rentabilidade (ROE) e 

alavancagem (LEV). 

Tabela 6: Análise descritiva do comportamento das variáveis 

Variável Observações Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

ET 440 0,60310 0,18318 0,00001 0,99468 

ELP 440 0,40400 0,14178 0 0,99923 

TANG 440 0,67295 6,99347 6 106,205 

LQDZ 440 1,46632 2,21605 0,00001 21,58884 

DBT 440 0,23280 0,20915 0 0,955146 

DSD 440 0,13372 0,17304 0 0,95161 

DBC 440 0,24776 0,18318 0 0,97381 

ROA 440 0,04561 0,08642 -0,66614 0,8055 

ROE 440 0,11451 0,21433 -0,83022 0,93147 

LEV 440 2,46509 4,80193 -40,1655 39,9257 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  

 As médias e o desvio padrão do setor pesquisado apresentam um valor próximo entre 

si, o que indica a possibilidade de que as proxies escolhidas para o estudo não possuem 

efeitos significativos e, assim, não seriam um fator determinante na estrutura de capital das 

empresas da amostra, alinhando-se aos estudos seminais de Modigliani e Miller (1958, 1963), 

quando apresentaram a Teoria da Irrelevância, isto é: a forma como a empresa estrutura o seu 

capital não interfere no seu valor. 

 Quanto aos valores mínimos, observa-se a existência do valor zero para as proxies 

analisadas, o que pode indicar empresas com idade relativamente novas, mesmo 

considerando-se oito anos de análise, pois algumas empresas do estudo não apresentaram em 
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seus demonstrativos contábeis saldos em contas contábeis relevantes como, por exemplo, o 

subgrupo imobilizado e estoques, o que pode ser testado por meio da correlação entre as 

variáveis em estudo.   

  

4.3 Correlação de Pearson  

 

 Visando investigar a possível correlação entre as variáveis do estudo foi realizada a 

correlação de Pearson que tem como objetivo verificar relações positivas ou negativas de uma 

variável sobre a outra e a sua intensidade (FÁVERO; BELFIORE, 2017).  Tal correlação 

pode ser verificada na Tabela 7: 

 

Tabela 7: Correlação de Pearson 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

 tang lqdz dsd dbc et dbt roa roe elp lev 

Tang 

Correlação  1 -,095* ,149** -,118* -,037 ,101* -,053 ,023 -,028 ,124** 

Sig. (2 extrem.)  ,047 ,002 ,014 ,439 ,035 ,264 ,627 ,554 ,009 

N 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

lqd 

Correlação  -,095* 1 ,098* -,071 -,030 -,057 ,090 ,021 -,024 -,043 

Sig. (2 extrem.) ,047  ,041 ,138 ,535 ,229 ,060 ,664 ,614 ,371 

N 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

dsd 

Correlação  ,149** ,098* 1 -,953** -,022 -,073 -,032 -,020 -,021 -,012 

Sig. (2 extrem.) ,002 ,041  ,000 ,646 ,124 ,503 ,670 ,661 ,798 

N 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

dbc 

Correlação  -,118* -,071 -,953** 1 ,015 -,020 ,024 -,006 ,015 -,002 

Sig. (2 extrem.) ,014 ,138 ,000  ,751 ,669 ,621 ,903 ,754 ,968 

N 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

et 

Correlação  -,037 -,030 -,022 ,015 1 -,010 ,936** -,011 ,999** -,010 

Sig. (2 extrem.) ,439 ,535 ,646 ,751  ,833 ,000 ,812 ,000 ,839 

N 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

dbt 

Correlação  ,101* -,057 -,073 -,020 -,010 1 -,014 ,061 -,004 ,043 

Sig. (2 extrem.) ,035 ,229 ,124 ,669 ,833  ,766 ,199 ,939 ,366 

N 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

roa 

Correlação  -,053 ,090 -,032 ,024 ,936** -,014 1 -,003 ,935** -,023 

Sig. (2 extrem.) ,264 ,060 ,503 ,621 ,000 ,766  ,944 ,000 ,631 

N 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

roe 

Correlação  ,023 ,021 -,020 -,006 -,011 ,061 -,003 1 -,009 -,056 

Sig. (2 extrem.) ,627 ,664 ,670 ,903 ,812 ,199 ,944  ,849 ,243 

N 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

elp 

Correlação  -,028 -,024 -,021 ,015 ,999** -,004 ,935** -,009 1 -,009 

Sig. (2 extrem.) ,554 ,614 ,661 ,754 ,000 ,939 ,000 ,849  ,857 

N 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

ecp 

Correlação  -,053 -,040 -,024 ,016 ,996** -,022 ,932** -,016 ,991** -,012 

Sig. (2 extrem.) ,264 ,400 ,618 ,745 ,000 ,641 ,000 ,742 ,000 ,806 

N 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

lev 

Correlação  ,124** -,043 -,012 -,002 -,010 ,043 -,023 -,056 -,009 1 

Sig. (2 extrem.) ,009 ,371 ,798 ,968 ,839 ,366 ,631 ,243 ,857  

N 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 



60 

 

 Os resultados da correlação – indicados na Tabela 7 – indicam que tangibilidade 

(TANG), ao nível de 1%, é significativa positiva em relação às dívidas subsidiadas (DSD) e 

que ao nível de 5% é significativa positiva para as dívidas por debêntures (DBT) o que 

permite o alinhamento aos estudos empíricos nos quais encontraram achados de que as 

grandes empresas lidam melhor com o mercado de títulos (ALMEIDA-DA-SILVA; 

NAKAMURA; VIEIRA, 2017; ÖZTEKIN, 2015)  

A variável tangibilidade (TANG), ao nível de 1%, possui uma correlação negativa 

para com as dívidas bancárias (DBC), isto é, com o crescimento da empresa há uma tendência 

natural a se endividar por meio de títulos de crédito em detrimento a dívidas bancárias 

(COLLA et al., 2013; NAKAMURA; JUCÁ; BASTOS, 2011).  

Entretanto, ao se verificar a relação entre o endividamento total e a tangibilidade é 

possível observar que não se verifica a correlação entre essas duas variáveis o que se alinha 

aos estudos empíricos realizados por Pimentel; Peres e Lima (2011) e Sincerre et al., (2016). 

Ainda na análise direta entre os instrumentos de crédito é possível observar a forte 

correlação inversa entre as dívidas bancárias e as dívidas subsidiadas o que se alinha aos 

estudos empíricos que obtiveram como resultado a redução do uso do crédito bancário quando 

se atinge o mercado de crédito (PÓVOA; NAKAMURA, 2014) 

A lucratividade (ROA) e a rentabilidade (ROE) mostraram-se fortemente 

correlacionadas com o endividamento total o que evidencia que mesmo endividadas as 

empresas da amostra conseguem obter retorno financeiro em virtude das suas atividades 

operacionais assim como o retorno do capital investido (ALBANEZ, TATIANA; VALLE, 

2012; BRITO; CORRAR; BATISTELA, 2007). 

Ainda na análise de relações entre as variáveis, a pesquisa buscou relacionar as 

empresas que mais captaram recursos e as que menos captaram recursos por meio de 

debêntures com o objetivo de verificar se possuíam resultados financeiros estatisticamente 

iguais o que foi feito por meio do teste de Kruskal-Wallis. 

  

4.4 Teste de médias de Kruskal-Wallis 

 

Buscando atingir o objetivo específico número 1 que é investigar o endividamento na 

perspectiva das debêntures comparando as empresas que mais captaram recursos financeiros 

por meio de debêntures e as empresas que menos captaram recursos, foi realizado o teste não 
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paramétrico de diferença de médias de Kruskal-Wallis, que tem por finalidade verificar se as 

médias de duas populações são estatisticamente iguais.  

Para isso foi realizada a divisão da amostra em dois grupos, isto é, maior captação e 

menor captação de valores, apresentando-se como resultado os valores da Tabela 8: 

Tabela 8 – Teste Kruskal-Wallis 

 Qui-quadrado p-value Decisão H0 

ET 0,451 0,5017** Aceitar H0 as médias são iguais 

ELP 0,415 0,5193** Aceitar H0 as médias são iguais 

DSD 12,829 0,0001 Rejeitar H0 as médias são diferentes 

DBC 36,333 0,0001 Rejeitar H0 as médias são diferentes 

TANG 11,440 0,0007 Rejeitar H0 as médias são diferentes 

ROA 3,143 0,0762** Aceitar H0 as médias são iguais 

ROE 5,587 0,0181* Aceitar H0 as médias são iguais 

LEV 0000 0,9911** Aceitar H0 as médias são iguais 

LQDZ 0,220 0,6388** Aceitar H0 as médias são iguais 

    Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

     Nota: ** Ao nível de significância de 5% e * ao nível de significância de 1% 

 

 Os valores revelados na Tabela 8 permitem concluir que as empresas da amostra 

possuem estatisticamente as mesmas médias, ao nível de significância de 5%, quando são 

examinadas as proxies endividamento total (ET), endividamento de longo prazo (ELP), 

lucratividade (ROA), alavancagem (LEV) e liquidez (LQDZ) e ao nível de significância de 

1%, a rentabilidade (ROE). Entretanto as empresas da amostra possuem médias diferentes 

quando são analisadas as proxies dívidas subsidiadas (DSD), dívidas bancárias (DBC) e 

tangibilidade (TANG), isto é, ao se comparar o endividamento na perspectiva das debêntures 

entre as empresas que mais captaram recursos financeiros por meio do título e as empresas 

que menos captaram infere-se que esses grupos possuem médias estatisticamente diferentes. 

 Esses resultados evidenciam que os efeitos do endividamento não são os mesmos para 

as empresas que compõem a amostra, ou seja, as empresas que mais captaram recursos por 

debêntures não possuem as mesmas médias que as empresas que menos captaram recursos por 

debêntures. 

  

4.6 Regressão linear múltipla com dados em painel 

 

 Inicialmente, as regressões por painel serviram para responder à questão de pesquisa, 

atingir ao objetivo geral e o objetivo específico número 2, bem como testar as hipóteses 
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número 1 e 2, em que se buscava verificar a influência das debêntures dentro do 

endividamento total e de longo prazo das empresas de utilidade pública brasileiras. Para isso 

foram usados os modelos econométricos i e ii propostos na metodologia. 

Por outro lado, a regressão com dados em painel em seu modelo econométricos iii 

permitiu atingir o objetivo específico de número 3 e testar a hipótese de número 3, pois 

buscou-se verificar os efeitos da crise mundial de 2010 e da crise financeira brasileira de 2016 

no endividamento das empresas de utilidade pública. 

 Registra-se que, antes de se utilizar a técnica multivariada com dados em painel, é 

necessária a realização de testes, de forma verificar se o modelo atende aos pressupostos que 

podem interferir na elaboração dos resultados da pesquisa, bem como os decorrentes da 

multicolinearidade e heterocedasticidade (MARQUES, 2000). 

 De forma a testar a existência ou não da multicolinearidade é necessário realizar o 

teste “VIF” que no presente estudo apresentou o valor de 1,16, fato que permite concluir que 

as variáveis não sofrem efeito da multicolinearidade, uma vez que quando o valor apresentado 

pelo teste “VIF” é menor que 10 conclui-se que não há multicolinearidade no modelo 

proposto.  

 Para se verificar o possível efeito da heterocedasticidade foi realizado o Teste de 

Breusch Pagan Godfrey, que apresentou com base na estatística qui-quadrado valor 

significativo, que recomenda a rejeição de H0 de homocedasticidade, isto é, o modelo possui 

heterocedasticidade. Nesse contexto foi realizada a correção robusta de White, que tem por 

finalidade corrigir os efeitos da heterocedasticidade do modelo, sem necessariamente analisar 

a razão da sua ocorrência.   

A escolha entre o modelo fixo ou o modelo por efeitos aleatórios recai na utilização do 

Teste de Hausman que procura identificar se os efeitos individuais das empresas da amostra 

apresentam correlação estatisticamente iguais a zero (H0: efeitos aleatórios apresenta-se como 

modelo mais adequado; H1: efeitos fixos).  

Nesse contexto, de forma a permitir a comparação dos estimadores do modelo, quer 

sejam POLS e por efeitos aleatórios, foi realizado o Teste Lagrange Multiplier (LM) de Bresh 

Pagan, que permite verificar se a variância entre os indivíduos é igual a zero, isto é, se não 

existe diferenças significativas entre as empresas da amostra (H0: utiliza-se o modelo POLS; 

H1: existem diferenças entre os indivíduos e assim utiliza-se efeitos aleatórios). O resultado 

indicou que quando a variável dependente for o endividamento total a abordagem mais 

adequada é a random effects (FÁVERO; BELFIORE, 2017) conforme se observa na Tabela 9: 
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Tabela 9 – Output dados em painel endividamento total 

et Coef. Std Err. z P>׀ z 95% ׀ Conf Interval 

dbt 0,3372 0,0475 0,71 0,478 -0,0594 0,1269 

dbc 0,0788 0,0436 1,81 0,071 -0,0067 0,1643 

dsd 0,0659 0,0521 1,26 0,206 -0,0362 0,1681 

tang 0,0003 0,0008 0,42 0,673 -0,0013 0,0020 

lqdz -0,1942 0,0037 -5,15 0,000 -0,0268 -0,0120 

roa -0,0538 0,0763 -0,71 0,480 -0,2034 0,9569 

roe 0,0204 0,0290 0,681 0,390 -0,0364 0,0773 

lev 0,0080 0,0014 5,57 0,000 0,0052 0,0108 

cons 0,5754 0,0261 21,98 0,000 0,5241 0,6267 

Sigma-u 0,0826      

Sigma-e 0,1068      

rho 0,3744      

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Para um R
2 
de 61,47 

 

A Tabela 9 apresenta que as debêntures (dbt) e as dívidas subsidiadas (dsd) não são 

significantes ao nível de 5% para a amostra e período selecionados no estudo o que permite 

rejeitar a hipótese 1 quando afirma que as debêntures se apresentam como significantes no 

endividamento total das empresas de utilidade pública. Entretanto, a variável dívidas 

bancárias apresentam-se como significante no modelo considerando-se o nível de 

significância de 10%. 

Considerando os mesmos output’s da Tabela 9 em que se analisa o endividamento 

total é possível verificar que as três modalidades de crédito não interferem em dois 

indicadores financeiros importantes – a liquidez e a alavancagem – quando se trata da relação 

endividamento e resultados financeiros, uma vez que esses indicadores mostraram-se como 

significantes no modelo, isto é, o endividamento não compromete a gestão da empresa no 

relacionamento com os credores (GIACOMONI; SHENG, 2013) 

Em relação às demais variáveis explicativas observa-se que não foram significantes no 

modelo apresentado, ou seja, não possuem poder explicativo dentro do contexto do 

endividamento total das empresas de utilidade pública divergindo dos trabalhos empíricos 

realizados por Pimentel; Peres e Lima (2011) e Sincerre et al., (2016) quando encontraram 

relações de significância entre o tamanho da empresa e o endividamento. 

 É possível atribuir essa divergência ao erro do modelo, ou seja, o fato do modelo 

possuir aproximadamente 60% de poder explicativo permitindo deduzir que essa divergência 

encontra-se nos 40% que não são explicados pelo modelo.  
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Ainda investigando a questão de pesquisa e o objetivo geral de modo a verificar se 

existe alguma influência das debêntures – títulos de longo prazo – no endividamento de longo 

prazo foi realizada regressão por painel mantendo-se, agora, como variável dependente o 

endividamento de longo prazo. 

Entretanto, antes disso, é preciso saber no modelo onde a variável dependente é o 

endividamento de longo prazo se é aplicável o painel por efeitos fixos ou por efeitos 

aleatórios. Para tanto foi realizado o Teste de Hausman onde se verificou que a utilização dos 

efeitos fixos é a metodologia mais adequada, uma vez que a estatística do teste apresentou 

como resultado a opção de rejeição de H0, isto é, efeitos aleatórios. 

Além do teste robusto de Hausman foi realizado o teste de Schaffer e Stillman, onde 

são considerados os erros-padrão robustos. O output desse teste apresenta a estatística qui-

quadrado de Sargan-Hansen em que se corrobora o teste de Hausman, indicando a utilização 

dos efeitos fixos para a variável dependente endividamento de longo prazo, conforme se 

verifica na Tabela 10. 

Tabela 10 – Output para a variável endividamento de longo prazo 

elp Coef. Std Err. z P>׀ z 95% ׀ Conf Interval 

dbt 0,0080 0,0400 0,20 0,841 -0,0703 0,0864 

dbc -0,0426 0,0440 -0,97 0,333 -0,1289 0,0436 

dsd 0,0016 0,0460 0,04 0,972 -0,0885 0,0918 

tang 0,0004 0,0009 0,46 0,064 -0,0014 0,0023 

lqdz -0,0008 0,0033 -0,26 0,794 -0,0073 0,0056 

roa -0,3974 0,0843 -4,71 0,000 -0,5628 -0,2321 

roe 0,0930 0,0333 2,79 0,005 0,2765 0,1584 

lev -0,0022 0,0014 -1,54 0,124 -0,0050 0,0006 

cons 0,4264 0,0230 18,46 0,000 0,3811 0,4716 

Sigma-u 0,0315      

Sigma-e 0,1325      

rho 0,0535      

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Para um R
2 
de 26,18 

 

A análise da Tabela 10 permite inferir, que as debêntures (DBT) não se apresentam 

como significantes quando a variável dependente é o endividamento de longo prazo (ELP), o 

que conduz a rejeição da hipótese 2 que afirma existir uma relação significativa entre as 

debêntures e o endividamento de longo prazo das empresas de utilidade pública divergindo da 

literatura que as classifica como instrumento de longo prazo (ANBIMA, 2017a; BALCÃO, 

2016).  
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Para as dívidas subsidiadas (DSD) e as dívidas bancárias (DBC) é possível verificar 

que também não se apresentaram como significantes no endividamento de longo prazo, o que 

por dedução permite inferir que estão no curto prazo, contrariando a literatura (ANBIMA, 

2017a; CARVALHO JÚNIOR; DIAS FILHO, 2008)  

Mesmo existindo esse trade-off é possível verificar, por meio da Tabela 10, que as 

empresas possuem uma margem de lucratividade e de rentabilidade aceitáveis, uma vez que 

foram significantes no modelo (GITMAN, 2010). A possível explicação para que as proxies 

lucratividade (ROA) e rentabilidade (ROE) tenham se apresentado como significantes no 

modelo decorre da relação positiva entre endividamento e alavancagem financeira, já que essa 

proxy mostrou-se como significativa no modelo em que se estuda o endividamento total.   

Além disso, a rejeição das hipóteses 1 e 2 direciona a pesquisa para o fato de que o 

setor de utilidade pública pode estar vinculado aos preceitos da POT – hipótese H1a onde 

afirma que as empresas de utilidade pública se alinham aos preceitos da POT –, uma vez que 

na Teoria Pecking Order utiliza-se o capital próprio em detrimento do capital de terceiros e 

como os procedimentos estatísticos, ao nível de 5% de significância, demonstraram que os 

instrumentos de dívida não são significativos infere-se que é o capital próprio que subsidia as 

atividades de utilidade pública, resultado que se alinha aos estudos empíricos de Bradley; 

Chen (2011) e França et al., (2016) quando afirmam que empresas com poucos clientes e/ou 

poucos fornecedores tendem a usar mais do capital próprio.   

Por fim, ainda buscando entender possíveis efeitos de crises, é analisado os efeitos da 

crise mundial de 2010 e da crise financeira brasileira de 2016 consubstanciando o 

estabelecido na hipótese de número 3 - O ambiente de crise financeira e/ou política, como a 

mundial de 2010 e a crise brasileira de 2016, influenciam nos instrumentos de crédito que 

compõem o endividamento total (ET). Apresenta-se o output da regressão de 2010 e de 2016 

onde foi atribuída a variável dummy ao se realizar em análise conforme descrito na Tabela 11: 

Tabela 11 – Output dados em painel 

et Coef. Std Err. z P>׀ z 95% ׀ Conf Interval 

dbt 0,0244 0,0470 0,52 0,603 -0,0677 0,1167 

dbc 0,0089 0,0432 2,07 0,039 0,0046 0,1740 

dsd 0,0675 0,0514 1,31 0,189 -0,0333 0,1684 

tang 0,0001 0,0008 0,16 0,874 -0,0015 0,0018 

lqdz -0,0196 0,0037 -5,28 0,000 -0,0269 -0,0123 

roa -0,0511 0,0749 -0,68 0,495 -0,1980 0,0957 

roe 0,0084 0,0286 0,29 0,769 -0,0477 0,0646 

lev 0,0072 0,0014 5.07 0,000 0,0044 0,0100 
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Dummy/10 0,0342 0,0164 2,08 0,037 0,0020 0,0663 

Dummy/16 -0,0494 0,0163 -3,02 0,003 -0,0815 -0,0173 

const 0,5804 0,02632 22,05 0,000 0,5288 0,6320 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Analisando-se o ambiente de crise, como a mundial de 2010 e a brasileira de 2016, por 

meio da Tabela 11 é possível inferir que somente as dívidas bancárias foram significativas ao 

nível de 5% na estrutura de endividamento das empresas de utilidade pública, uma vez que as 

variáveis Dummy para os anos de 2010 e 2016 foram significativas ao nível de 5%.  

Esse fato conduz a aceitação da hipótese 3 quando diz que o ambiente de crise é um 

aspecto capaz de mudar a estratégia de financiamento das empresas. É possível afirmar 

também que o trabalho alinha aos estudos empíricos quando foram obtidos resultados de que 

as empresas brasileiras ainda possuem muito do seu endividamento vinculado ao sistema 

bancário, pois os títulos de crédito de longo prazo não se mostraram significantes 

(CARVALHO JÚNIOR; DIAS FILHO, 2008; MOTA; COELHO; HOLANDA, 2014)  

Os resultados apresentados na Tabela 11 ainda apontam que as empresas possuem uma 

liquidez e uma alavancagem positiva o que permite deduzir que apresentam condições 

favoráveis para o endividamento mesmo que bancário. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O contexto que envolve a programação de políticas públicas traz consigo uma 

complexa rede de ações para a sua realização. Entre as ações a serem desenvolvidas está a 

disponibilização de saneamento básico, energia elétrica e gás natural para as pessoas nas 

cidades, para as indústrias, para a utilização no setor agropecuário, ou seja, é o cotidiano de 

todas as pessoas que vivem no Brasil. 

 Essas atividades, até o início da década de 1990, eram consideradas atividades 

tipicamente de responsabilidade dos órgãos governamentais, isto é, dos governos estaduais e 

municipais no tocante ao saneamento básico, e ao governo federal no que se refere à energia 

elétrica e ao gás natural. 

 Esse cenário mudou de forma significativa no Brasil em virtude da implantação da 

chamada Administração Gerencial iniciada na década de 1990 por meio do governo de 

Fernando Collor de Mello (1989-1992) e mantida pelos demais governos até a atualidade. 

 Esse novo modelo de gestão parte da premissa de que o Estado somente deveria ser 

responsável por atividades típicas de Estado como segurança, relações exteriores, regulação e 

que necessariamente a administração privada é capaz de promover ganhos de eficiência 

diferentemente do setor público. 

Entretanto a organização dessas empresas requer um expressivo montante de recursos 

financeiros quer seja para a possível aquisição de uma licença de exploração ou até mesmo 

para o investimento a ser realizado de forma a iniciar ou dar continuidade aos serviços que 

são requisitados. 

A necessidade de financiar própria estrutura da empresa é um dos temas mais 

recorrentes em pesquisas sobre finanças corporativas, uma vez que passados mais de 50 anos 

ainda não se tem um consenso de como a empresa deve estruturar o seu capital. 

Diante disso, verifica-se a oportunidade para novos estudos, visando identificar qual 

seria a melhor forma entre a utilização do capital próprio ou a utilização de capital de 

terceiros ou a utilização de ambos.  

Também importante nesse debate é a decisão entre utilizar ou não mais de uma fonte 

de recursos no caso da utilização do capital de terceiros e, nesse contexto, uma mudança de 

paradigma de gestão, isto é: o capital anteriormente tratado como de uma única fonte passa 

agora ter diversas fontes. 
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Além disso, as novas empresas que estão surgindo – decorrentes do modelo gerencial 

– organizam-se sob os mais diversos regimes societários permitidos por lei merecendo 

destaque a organização por sociedades anônimas e mais precisamente as sociedades de capital 

aberto cujas ações são diretamente negociadas em bolsa de valores.  

 Entre os títulos de crédito, disponíveis para financiar a estrutura de capital, é preciso 

destacar o papel das debêntures, por serem títulos de crédito de longo prazo que dão direito a 

um crédito contra a companhia emissora, de acordo com o estipulado na escritura de emissão, 

levando em conta as normas inerentes ao code law. 

 Entretanto o acesso ao mercado de títulos atravessa um caminho maior do que a 

simples disponibilização desses papeis no mercado de balcão ou para pequenos grupos de 

investidores, uma vez que a reputação e a credibilidade das empresas pode influenciar 

diretamente na procura por tais títulos, assim como na sua remuneração, isto é, no montante 

de juros a serem pagos pela companhia emissora.  

 Diante disso é comum, entre as políticas de financiamento das empresas, a utilização 

de empréstimos bancários por dois motivos, a saber: primeiramente a própria restrição ao 

mercado de títulos em virtude da necessidade de se passar por um caminho fortemente 

vinculado ao code law, e a baixa procura por títulos de empresas com pouca maturidade ou 

que realizam poucas ofertas, o que reflete diretamente no deságio de tais títulos, assim como 

no aumento da respectiva taxa de remuneração.    

 Esse quadro de empréstimos bancários tem essa dupla finalidade: permitir o acesso de 

forma rápida ao capital e ao mesmo tempo sinalizar para o mercado a credibilidade da 

empresa em operações de curto prazo e, assim, transmitir a capacidade de assumir 

compromissos no longo prazo. 

 Além dos instrumentos de crédito destacados para se estruturar o capital das empresas, 

é possível visualizar a ação direta do Governo Federal como fomentador da economia por 

meio de bancos oficiais de fomento, mais precisamente o BNDES, uma vez que nas operações 

de crédito é preciso observar os dois lados, isto é, o lado do cumprimento das exigências para 

a concessão do crédito e a própria discricionariedade do ofertante de crédito, uma vez que o 

atendimento às exigências não se traduz em uma liberação automática dos recursos.   

 No caso específico do setor de utilidade pública é preciso verificar que mesmo não 

sendo um setor de atividade tipicamente de Estado, não cabe a esse a simples outorga ou 

concessão de tais serviços, mas uma preocupação constante com a sua regulação em virtude 

da sua essencialidade e, ao mesmo, tempo forte vinculação às demais atividades de utilidade 
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pública como, por exemplo, a saúde e, dessa forma, a necessidade da presença do Estado 

como forte regulador. 

 Diante disso, no caso da indisponibilidade de recursos ou no uso discricionário dos 

ofertantes de crédito em não disponibilizar o crédito, mesmo após o cumprimento de todas as 

exigências para a sua liberação, resta para tais empresas mais uma importante alternativa, isto 

é, a utilização de bancos oficiais de fomento que normalmente concedem o crédito de forma 

subsidiada, quer seja por meio de maiores prazos para o início dos pagamentos ou menores 

taxas de juros, ou maiores prazos de amortização.   

Em razão desse contexto, a pesquisa procurou responder ao seguinte questionamento: 

Qual a influência das debêntures na estrutura de capital das empresas de utilidade pública 

brasileiras? 

Foram encontradas evidências de que as debêntures não influenciam de forma 

significativa na estrutura de capital das empresas de utilidade pública e a sua participação no 

financiamento dos ativos não atinge o percentual de 30% do ativo total das empresas da 

amostra no período de estudo. O mesmo acontece quando se analisa as debêntures no longo 

prazo, o que permite inferir que os valores – mesmo que proporcionalmente pequenos ao 

tamanho da empresa – foram captados no curto prazo divergindo da literatura que define as 

debêntures como títulos de longo prazo.  

Outro achado relevante no que se refere ao endividamento total está no fato de que as 

dívidas subsidiadas também não se mostraram significativas no período. Porém, ao se analisar 

o modelo para o nível de significância de 10% é possível afirmar que as dívidas bancárias são 

significativas o que – tomado em conjunto – permite inferir que o setor de utilidade pública 

utiliza-se dos preceitos decorrentes da Teoria Pecking Order. 

Além disso, no tocante ao objetivo geral proposto de investigar a influência das 

debêntures na estrutura de capital das empresas de utilidade pública brasileiras é possível 

destacar que: o Brasil apresenta um crescimento no número de emissões de debêntures, 

embora os valores encontrem-se em uma média que não ultrapassou os 50 bilhões ao ano no 

intervalo pesquisado; a pesquisa também revelou que o setor de energia elétrica pode ser 

considerado como o responsável pelo maior volume captado, merecendo destaque também o 

setor de saneamento básico, pois somados representam em média 30% de todo o volume 

captado por debêntures no Brasil.  

No que se refere aos objetivos específicos é possível registrar que as empresas que 

mais captaram recursos e as que menos captaram recursos financeiros por meio de debêntures 
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apresentam resultados financeiros diferentes quando da realização do teste de comparação de 

médias proposto na metodologia uma vez que ambos os grupos apresentam menos de 30% 

dos ativos financiados por debêntures o que permite inferir que - independente dos valores 

captados por debêntures - esses não são capazes de influenciar nos resultados financeiros das 

empresas. 

De forma a elucidar o objetivo específico de número três, foi observado que um fator 

externo à própria gestão das empresas tem o poder de influenciar na decisão do 

financiamento, isto é, crises como as que ocorreram no mundo em 2010 e no Brasil em 2016, 

interferem na decisão de financiamento, pois quando se analisa o endividamento em todo o 

período observa-se que a exceção das dívidas bancárias ao nível de 10%, os outros dois 

instrumentos de dívida não se mostraram como  significantes na cross-section em análise. 

 Porém, quando se analisa individualmente os anos de 2010 e de 2016 verifica-se que 

as dívidas bancárias apresentaram-se como significantes, ao nível de 5%, onde um dos 

possíveis motivos é a restrição ao crédito de longo prazo, assim como a redução ao desejo de 

investir no longo prazo.  

Finalizados os testes econométricos para a validação das hipóteses formuladas é 

possível verificar o arranjo a seguir: 

 H1: Há uma influência significativa dos valores captados por debêntures (DBT) na 

estrutura de capital das empresas de utilidade pública. – rejeita-se, uma vez que a regressão 

múltipla com dados em painel evidenciou que não há influência significativa dos valores 

captados por debêntures na estrutura de capital das empresas de utilidade pública, assim o 

setor de utilidade pública não segue os preceitos da Teoria Trade-Off , mas alinha-se a Teoria 

Pecking Order o que permite o alinhamento a H1a que diz: O setor de utilidade pública utiliza 

das premissas da POT. 

H2: Existe uma relação significativa entre as debêntures (DBT) e o endividamento de 

longo prazo (ELP) das empresas de utilidade pública. – rejeita-se, pois a correlação de 

Pearson, assim como a regressão por painel evidenciou que não há relação entre o 

endividamento de longo prazo por meio de debêntures e o endividamento de longo prazo da 

empresa o que permite concluir que os valores captados por debentures encontra-se no curto 

prazo divergindo da literatura; e 

H3: O ambiente de crise financeira e/ou política, como a mundial de 2010 e a crise 

brasileira de 2016, influenciam nos instrumentos de crédito que compõem o endividamento 

total (ET) – aceita-se, já que a análise da regressão em painel permitiu inferir que a 



71 

 

instabilidade, quer seja financeira ou política, no mundo ou no Brasil, possuem o poder de 

interferir na decisão sobre qual o mecanismo de crédito a ser utilizado pelas empresas para 

estruturar o seu capital, uma vez que nos dois anos considerados foi verificada uma influência 

significativa das dívidas bancárias no modelo econométrico proposto, enquanto que os demais 

instrumentos de crédito não se apresentaram como significantes.  

Configura-se como uma limitação do estudo o reduzido número de empresas que 

integram a amostra em virtude de ser um processo que ainda pode ser considerado como novo 

no país, ou seja, menos de 30 anos do seu início. 

Entre as sugestões de estudos futuros recomenda-se a ampliação da população e da 

amostra por meio de empresas que são sociedades anônimas de capital aberto, mas que não 

operam na bolsa e as sociedades anônimas de capital fechado, uma vez que ambas as 

organizações societárias podem emitir debêntures, mas – por questões estabelecidas na 

metodologia – não foram objeto de estudo da presente pesquisa, assim como a relação entre 

dívidas assumidas no mercado nacional e dívidas contraídas no exterior. 
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Apêndice 1 

 

Porcentagem das dívidas por debêntures no Ativo Total 
Empresas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sanepar 0,96 0,80 1,72 7,43 9,33 14,49 15,31 12,44 

Copasa 13,23 12,03 11,48 12,58 13,51 9,78 11,74 8,82 

Sabesp 0,00 0,00 0,00 15,79 17,67 1,82 38,52 21,33 

Igua 9,75 10,16 10,75 12,45 12,50 12,39 11,58 9,86 

Sanesalto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 10,50 0,00 

Casan 0,00 0,00 0,00 9,70 8,33 3,19 29,35 31,86 

AES Sul 20,60 15,13 18,99 19,79 49,37 32,05 32,95 0,00 

AES Tiete 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Afluente T 8,80 16,92 25,20 17,57 24,88 24,78 23,63 21,67 

Alupar 14,95 16,59 17,22 13,25 18,01 14,50 12,06 6,41 

Ampla 18,58 14,40 10,98 18,83 18,16 18,58 18,84 15,99 

CEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,32 11,57 

Celesc 10,43 16,64 15,22 9,60 8,55 4,34 1,81 14,00 

Celpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 5,76 3,48 

Celpe 0,00 0,00 0,00 5,38 4,91 7,52 5,27 3,90 

Cemar 9,95 7,49 12,54 0,97 11,42 10,60 14,01 18,44 

Cemig 16,63 16,67 16,90 25,40 17,09 20,18 27,17 21,38 

Cemig D 8,79 8,37 8,00 26,37 22,40 19,42 28,52 25,43 

Cemig GT 29,37 27,17 29,33 25,33 32,61 30,73 39,25 25,06 

Coelba 10,10 6,26 4,00 1,10 0,00 0,00 6,20 5,36 

Coelce 8,56 17,56 15,52 12,98 11,61 9,82 5,77 11,28 

Copel 29,01 12,78 16,28 13,89 10,91 11,23 14,29 13,89 

Cosern 3,51 0,00 4,76 5,23 10,09 12,73 15,74 18,30 

CPFL Energia 10,31 6,83 7,92 0,00 1,86 0,00 4,30 24,29 

CPFL Ger 19,15 18,84 20,36 24,47 23,30 16,83 20,55 22,23 

CPFL PI 13,92 14,32 14,17 26,01 25,84 26,47 24,39 26,37 

CPFL Ren 33,84 17,87 20,19 22,86 19,82 8,13 9,42 16,66 

EBE 0,00 7,98 12,72 11,93 14,95 17,57 16,18 17,16 

Elektro 18,72 16,04 16,15 16,67 22,95 15,10 9,23 9,78 

Eletrobras 16,00 18,42 21,76 22,43 17,89 15,62 13,24 10,86 

Eletropaulo 0,48 0,62 0,90 0,16 0,53 0,15 0,32 0,27 

Energias BR 17,30 15,97 12,62 20,24 21,86 22,95 17,74 17,88 

Energisa 6,81 7,11 10,31 14,69 16,99 13,05 16,02 17,29 

Energia MT 20,08 17,36 20,90 13,19 17,06 13,60 11,33 15,22 

Enersul 7,92 11,03 7,84 7,96 11,22 9,73 5,62 9,03 

Eneva 0,00 0,00 0,00 0,00 17,22 15,46 13,17 15,94 

Engie BR 0,00 18,80 0,05 0,06 0,00 2,08 8,17 5,99 

Equatorial 13,51 4,09 2,68 1,38 1,20 1,19 5,58 15,03 

Excelsa 9,77 7,78 5,66 2,38 3,64 4,31 12,30 17,19 

Ger parap 14,77 11,30 6,76 2,93 6,48 5,87 9,73 13,75 

Itapebi 17,17 18,39 22,76 24,64 31,11 30,12 29,57 32,99 
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Light 16,91 31,10 28,80 30,97 32,07 14,65 5,83 17,10 

Light S/A 14,06 16,14 14,87 26,00 26,51 24,38 25,82 30,78 

Neoenergia 11,77 15,00 14,83 26,15 24,72 22,80 24,46 28,74 

Paul F Luz 8,83 7,72 6,70 8,10 6,43 4,53 8,54 12,05 

Proman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 

Rede Energ 16,04 15,93 17,47 16,90 15,03 10,41 12,59 14,04 

Renova 89,40 87,05 85,43 84,21 86,58 85,61 86,00 85,71 

Rede ener 5,01 5,88 14,53 14,71 8,26 7,36 5,04 9,70 

Renova 0,00 0,00 11,40 9,16 10,34 0,87 22,45 0,00 

Rio Grande 22,15 11,87 20,76 18,71 17,74 10,48 19,19 17,79 

Stat 0,00 0,00 8,72 5,71 7,20 0,00 0,00 0,00 

Taesa  32,79 23,71 38,22 39,01 37,54 40,29 38,64 32,73 

Transp 37,34 34,40 23,91 52,45 47,29 39,54 34,75 45,58 

Congás 8,02 9,27 11,75 9,08 8,67 7,36 3,36 5,70 
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Apêndice 2 

 

Porcentagem das dívidas subsidiadas no Ativo Total 
Empresas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sanepar 2,10 2,59 3,42 0,45 0,73 13,84 13,38 3,19 

Copasa 4,15 7,11 8,13 0,63 0,68 4,68 4,09 3,53 

Sabesp 6,86 5,03 7,35 1,96 0,89 0,02 0,00 5,99 

Igua 25,76 42,40 44,32 22,27 29,96 29,93 29,05 26,05 

Sanesalto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AES Sul 0,63 0,47 0,35 0,53 0,48 0,00 0,00 0,00 

AES Tiete 0,02 0,02 0,02 0,22 0,28 0,00 0,00 0,07 

Afluente T 4,17 4,62 4,29 4,16 5,44 3,83 3,08 4,94 

Alupar 28,99 19,47 16,76 19,65 18,06 20,75 21,71 12,70 

Ampla 2,47 8,36 5,33 13,30 10,94 8,49 6,67 9,97 

CEB 1,60 1,45 1,19 0,00 1,27 1,09 2,28 1,66 

Celesc 0,35 0,07 0,01 0,00 0,00 0,12 0,08 0,00 

Celpa 5,73 5,54 0,00 0,00 6,35 8,61 9,41 10,91 

Celpe 4,98 6,69 8,54 22,39 13,35 13,83 12,28 9,67 

Cemar 8,92 10,78 10,17 17,79 15,09 12,14 14,33 11,25 

Cemig 1,25 1,38 0,75 1,82 1,29 0,00 0,00 0,00 

Cemig D 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,07 0,00 0,00 

Cemig GT 0,00 0,00 0,00 0,92 0,72 0,53 0,45 0,00 

Coelba 4,86 12,36 7,34 0,00 2,89 13,09 11,62 7,62 

Coelce 8,01 5,30 2,82 12,31 8,35 8,23 8,13 5,44 

Copel 0,78 0,91 1,01 4,69 5,76 0,99 0,89 4,75 

Cosern 3,10 7,16 8,42 3,13 2,94 12,42 9,39 8,25 

CPFL Energia 17,89 18,23 19,56 1,18 1,22 9,53 11,01 10,58 

CPFL Ger 33,22 26,27 6,90 24,72 2,58 2,31 1,76 0,00 

CPFL PI 12,37 9,98 9,41 11,05 7,59 7,60 9,81 5,61 

CPFL Ren 0,64 31,69 15,91 11,45 7,47 30,21 28,85 29,42 

EBE 6,67 76,56 11,11 0,00 10,79 14,24 14,24 9,57 

Elektro 9,48 7,00 6,56 6,49 7,77 8,88 8,93 7,10 

Eletrobras 5,95 5,83 7,47 1,80 4,64 5,72 5,90 5,46 

Eletropaulo 0,04 0,04 0,20 0,03 0,03 0,34 0,44 2,48 

Energias BR 0,21 0,48 0,54 0,40 0,33 0,19 0,14 0,12 

Energisa 0,22 0,15 0,12 0,14 0,05 0,05 0,05 0,05 

Energia MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 4,29 5,06 

Enersul 0,38 0,12 0,00 5,34 4,81 8,30 8,70 4,71 

Eneva 37,88 30,29 29,07 30,53 23,78 25,50 16,39 14,78 

Engie BR 19,45 11,86 12,74 12,80 12,13 13,83 13,90 1,40 

Equatorial 4,93 9,40 3,91 3,68 2,70 1,05 9,86 9,58 

Excelsa 0,29 0,35 0,30 0,29 9,54 7,59 8,69 8,57 

Ger parap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Itapebi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Light 8,86 12,06 12,63 1,79 1,74 2,29 2,89 8,18 

Light S/A 8,70 12,23 12,72 1,42 1,31 11,78 12,78 6,53 

Neoenergia 8,54 7,91 6,54 6,88 7,38 6,54 9,20 8,15 

Paul F Luz 0,00 40,87 37,45 36,69 44,84 44,99 41,25 42,14 

Proman 8,84 7,69 9,73 9,03 6,69 0,01 0,29 4,68 

Rede Energ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Renova 3,90 4,47 17,11 17,29 4,38 3,60 4,16 3,29 

Rede ener 0,00 45,80 45,84 45,11 36,37 31,26 28,16 51,78 

Renova 7,91 7,42 8,38 0,00 0,22 8,68 9,88 9,60 

Rio Grande 18,62 24,52 40,23 36,60 34,73 33,75 31,23 10,37 

Stat 6,32 6,02 5,55 0,31 0,00 1,49 1,22 4,58 

Taesa  13,39 12,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transp 8,43 13,14 14,64 7,16 8,02 7,58 3,07 4,60 

Congás 30,17 24,32 18,34 20,19 15,87 14,49 12,71 20,72 
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Apêndice 3 

 

Porcentagem das dívidas bancárias no Ativo Total 
Empresas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sanepar 12,50 13,67 14,43 13,85 14,74 0,00 0,43 13,72 

Copasa 11,16 12,48 9,87 14,18 14,99 9,31 8,76 10,74 

Sabesp 8,70 9,49 13,90 17,03 16,56 17,54 19,54 25,21 

Igua 21,45 33,21 40,38 23,58 19,47 1,91 8,74 8,13 

Sanesalto 8,29 14,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casan 0,00 0,00 10,58 11,30 8,72 10,10 1,68 28,42 

AES Sul 32,40 36,03 26,36 24,67 24,41 21,01 26,89 0,31 

AES Tiete 1,77 1,23 4,83 4,65 3,56 3,21 5,53 0,00 

Afluente T 0,00 52,58 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 

Alupar 0,84 0,00 6,16 7,83 4,27 2,04 1,61 0,00 

Ampla 0,00 3,45 11,51 5,34 3,38 0,16 0,06 11,35 

CEB 21,12 16,84 21,33 18,16 16,21 42,69 42,96 7,25 

Celesc 4,66 8,80 6,06 6,84 7,23 6,73 9,02 6,67 

Celpa 3,78 1,44 32,13 38,76 41,89 34,33 30,88 15,95 

Celpe 8,60 43,71 15,18 11,91 8,95 15,42 10,42 19,53 

Cemar 21,17 24,70 26,35 27,75 21,93 20,69 20,39 26,67 

Cemig 10,63 30,76 21,63 24,58 22,03 13,67 6,97 16,94 

Cemig D 8,93 12,71 23,61 25,20 31,60 15,26 11,88 23,87 

Cemig GT 9,20 6,77 30,26 51,66 32,93 13,16 23,24 19,16 

Coelba 12,68 24,73 27,70 25,76 33,50 44,08 41,31 35,40 

Coelce 29,61 37,91 10,83 9,82 8,44 2,06 11,46 10,09 

Copel 8,02 5,96 6,93 10,63 14,36 9,69 7,78 13,09 

Cosern 12,40 6,58 20,25 23,11 19,38 29,75 27,65 36,91 

CPFL Energia 28,92 40,63 9,86 12,58 15,19 23,80 29,21 26,65 

CPFL Ger 19,93 94,30 10,37 12,94 29,87 10,38 29,97 29,84 

CPFL PI 34,04 32,88 4,26 24,74 24,94 10,20 23,11 32,76 

CPFL Ren 26,32 26,70 0,64 8,91 20,41 26,79 26,14 2,43 

EBE 5,73 3,29 2,02 67,48 1,91 8,11 4,07 2,63 

Elektro 2,75 11,80 8,31 10,78 8,01 6,27 12,19 22,45 

Eletrobras 18,76 28,20 16,61 20,02 21,37 21,63 22,70 25,28 

Eletropaulo 20,86 20,63 7,89 7,43 5,41 5,28 4,51 3,53 

Energias BR 0,44 4,07 19,50 18,95 18,81 7,96 8,18 20,36 

Energisa 12,80 25,08 29,09 35,96 27,27 37,72 21,86 29,23 

Energia MT 26,60 25,05 35,36 32,73 24,80 26,51 18,19 16,22 

Enersul 20,82 25,09 36,06 34,49 30,06 22,25 14,41 15,40 

Eneva 19,65 21,27 3,37 24,29 35,13 33,57 49,52 28,71 

Engie BR 30,43 19,17 2,62 14,40 13,40 13,49 16,42 12,74 

Equatorial 2,06 18,10 26,25 26,05 24,11 19,57 24,43 29,84 

Excelsa 23,30 13,09 17,72 20,19 22,30 0,00 0,00 0,00 

Ger parap  0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 

Itapebi 20,83 14,50 12,63 8,28 5,11 15,30 16,35 14,47 
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Light 15,11 0,00 0,00 0,00 0,00 21,46 22,11 27,49 

Light S/A 7,88 9,05 10,11 18,55 22,11 25,80 21,97 14,86 

Neoenergia 25,37 22,09 23,84 17,16 22,25 16,25 11,21 14,32 

Paul F Luz 12,04 15,36 19,41 25,26 19,35 32,08 25,03 23,28 

Proman 0,00 40,87 0,35 0,33 0,51 0,45 0,36 0,50 

Rede Energ 19,21 32,19 30,24 23,36 27,86 39,13 37,36 20,77 

Renova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rede ener 27,61 41,17 32,10 34,74 17,83 24,24 16,85 16,69 

Renova 30,57 10,52 10,30 10,82 4,63 8,12 19,44 34,22 

Rio Grande 11,84 15,09 16,39 28,30 25,86 22,11 17,10 13,35 

Stat 0,59 24,52 34,74 10,47 7,64 0,01 0,00 15,73 

Taesa  2,35 29,97 10,79 8,38 6,87 7,50 5,86 0,11 

Transp 29,92 3,17 22,73 7,19 8,24 25,58 26,77 17,07 

Congás 4,16 10,55 11,18 0,00 0,00 0,00 0,28 0,96 
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Apêndice 4 

 

Empresas da amostra e o número de exercícios em que se observa a emissão de 

debêntures, as dívidas subsidiadas e as dívidas bancárias  

Empresa 
Emissão Debêntures Dívidas Subsidiadas Dívidas Bancárias 

Número de exercícios Número de exercícios Número de exercícios 

CPFL ENERGIA 8 8 8 

CEMIG      8 5 8 

CEMIG GT   8 8 8 

LIGHT        8 8 8 

CPFL GERACAO 8 8 8 

LIGHT S/A    8 8 8 

COPEL     7 8 8 

NEOENERGIA   8 8 8 

TAESA    8 7 8 

AES TIETE E 7 6 6 

CEMIG DIST   8 2 8 

ELETROPAULO  8 8 7 

ALUPAR 8 8 8 

ENERGIAS BR  8 8 8 

ENERGISA  8 8 8 

COPASA  8 8 8 

SANESALTO 8 5 0 

CEB          3 7 8 

COMGAS 8 8 8 

COELCE      8 8 8 

AES SUL 5 5 8 

COELBA      6 7 8 

RIO GDE ENER 8 7 8 

SANEPAR  8 8 8 

EBE   8 7 8 

ESCELSA    8 8 8 

CELESC  5 5 8 

SABESP 8 8 8 

EQUATORIAL 8 8 8 

PAUL F LUZ  8 8 8 

REDE ENERGIA 8 8 8 

ENGIE BRASIL 8 8 8 

CPFL RENOVAV 8 8 8 

GER PARANAP 8 0 4 

TRAN PAULIST 8 8 8 

ELETROBRAS  8 8 8 

AMPLA ENERG 8 8 8 

CPFL PIRATIN 8 8 8 

TERMOPE 8 2 8 

CEMAR    8 8 8 

CELPE   8 8 8 
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ENEVA 6 8 8 

ELEKTRO  8 8 8 

ENERGISA MT 8 4 8 

OMEGA GER 1 8 6 

PROMAN  8 0 0 

ENERSUL  4 7 8 

COSERN  8 8 8 

CELPA   2 6 8 

RENOVA    6 8 8 

ITAPEBI   8 0 4 

IGUA AS 8 8 8 

CASAN 2 0 8 

STATKRAFT 3 8 7 

AFLUENTE T 1 8 8 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  
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Apêndice 5 

Valor total dos instrumentos de crédito e o valor médio em cada um dos oito exercícios – 

expressos em milhares de reais.  

Empresas Debêntures 
Valor médio 

em cada ano 

Dívidas 

Subsidiadas 

Valor médio 

em cada ano 

Dívidas 

Bancárias 

Valor médio 

em cada ano 

CPFL ENERGI 55.771.025 6.971.378 28.326.727 3.540.840 81.459.057 10.182.382 

CEMIG        37.100.975 4.637.621 2.227.365 278.420 41.280.320 5.160.040 

CEMIG GT     25.538.193 3.192.274 339.698 42.462 22.922.110 2.865.263 

SABESP 23.674.811 2.959.351 8.014.634 1.001.829 45.690.496 571.1312 

LIGHT        16.400.250 2.050.031 4.888.286 611.035 10.648.441 1.331.055 

CPFL GERO 15.476.736 1.934.592 9.513.190 1.189.148 15.109.280 1.888.660 

LIGHT S/A    15.111.326 1.888.915 8.590.196 1.073.774 18.343.563 2.292.945 

COPEL        15.079.069 1.884.883 5.217.219 652.152 16.972.580 2.121.572 

NEOENERGIA   14.238.547 1.779.818 15.775.015 1.971.876 29.241.999 3.655.249 

TAESA        13773464 1.721.683 1.817.834 227.229 5.936.803 7.42.100 

AES TIETE E 12.302.323 1.537.790 101.342 12.667 6.968.277 871.034 

CEMIG DIST   12.293.506 1.536.688 24.827 3.103 16.137.035 2.017.129 

ELETROPAUL  11.878.108 1.484.763 493.002 61625 3.175.648 396.956 

ALUPAR 10.599.005 1.324.875 13.572.367 1.696.545 11.129.383 1.391.172 

ENERGIAS BR  9.755.655 1.219.456 356.421 44.552 13.148.895 1.643.611 

ENERGISA     8.662.505 1.082.813 67.416 8427 19.873.827 2.484.228 

COPASA  7.343.145 917.893 3.023.219 377.902 11.303.645 1.412.955 

EQUATORIAL   7.098.418 887.302 4.906.201 613.275 9.962.585 1.245.323 

PAUL F LUZ   6.392.674 799.084 3.142.300 39.2787 16.681.505 2.085.188 

REDE ENER 6.300.134 787.516 4.092.042 511.505 24.872.672 3.109.084 

ENGIE BRASI 5.629.456 703.682 13.082.792 1635349 14.948.494 1.868.561 

CPFL RENOV 5.392.445 674.055 16.804.161 2.100.520 23.414.446 2.926.805 

GER PARANA  5.239.646 654.955 0,00 0,00 2.270.347 283.793 

TRAN PAULIS 4.340.316 542.539 6.014.416 751.802 7.669.187 958.648 

ELETROBRAS   4.323.031 540.378 68.412.186 8.551.523 240.370.752 30.046.344 

AMPLA ENER  4.059.360 507.420 4.351.597 543.949 6.569.415 821.176 

CPFL PIRATI 3.583.585 447.948 2.172.578 271.572 4.362.034 545.254 

TERMOPE      3.528.427 441.053 250.404 31.300 2.602.458 325.307 

CEMAR        3.300.878  412.609 4.426.690 553.336 8.180.486 1.022.560 

CELPE        3.296.681 412.085 4.236.182 529.522 7.622.628 952.828 

ENEVA 3.178.088 397.261 17.601.850 2.200.231 37.440.930 4.680.116 

ELEKTRO      3.055.004 381.875 3.262.094 407.761 6.128.239 766.029 

ENERGIS MT 3.017.115 377.139 743.331 92.916 911.1139 1.138.892 

COMGAS 2.736.322 342.040 10.095.086 1.261.885 9.576.433 1.197.054 

COELCE       2.659.718 332.464 2.365.843 295.730 2.278.998 284.874 
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AES SUL 2.639.418 329.927 71.728 8966 3.819.861 477.482 

COELBA       2.563.909 320.488 5370586 671.323 21.408.472 2.676.059 

RIO GDE ENE 2.449.859 306.232, 1.999.911 249.988 6.769.6860 846.210 

SANEPAR   2.359.936 294.992 3.264.703 408.087 5.910.590 738.823 

EBE          2.317.923 289.740 3.966.510 495.813 2.585.812 323.226 

ESCELSA      1.448.289 181.036 1.127.133 140.891 2.465.804 308.225 

CELESC       1.260.635 157.579 38.410 4.801 2.026.238 253.279 

ENERSUL      1.174.924 146.865 804.153 100.519 4.154.945 519.368 

COSERN       1.092.870 136.608 1.125.042 140.630 3.983.272 497.909 

CELPA        994.808 124.351 3.127.210 390.901 12.255.058 1.531.882 

RENOVA       970.799 121.349 10.070.422 1.258.802 8.026.296 1.003.287 

ITAPEBI      832.958 104.119 0,00 0,00 531.050 66.381 

IGUA AS 676.254 84.531 3.028.616 378.577 2.839.573 354.946 

CASAN 504.329 63.041 0,00 0,00 3.605.397 450.674 

SANESALTO 458.573 57.321 1.391.927 173.990 0,00 0,00 

OMEGA GER 256.410 32.051 3.327.141 415.892 2.763.429 345.428 

STATKRAFT 238.710 29.838 3623.439 452.929 2.640.605 330.075 

CEB          196.341 24.542 297463 37.182 4.173.326 521.665 

PROMAN  142.955 17.869 0,00 0,00 0,00 0,00 

AFLUENTE T 70.588 8.823 28652 3.581 22.437 2.804 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Apêndice 6 

Valores captados no BNDES (em milhares de reais) 
 bndes2010 bndes2011 bndes2012 bndes2013 bndes2014 bndes2015 bndes2016 bndes2017 

CPFL ENERGIA 3.588.009 4.997.086 6.078.045 364.871 427.716 3.862.100 4.641.000 4.367.900 

CEMIG        419.336 511.678 303.955 541.740 450.656 0 0 0 

CEMIG GT     0,00 0,00 0,00 96.303 88.667 81.339 73.389  

SABESP 1.830.300 1.268.889 1.717.284 553.224 269.771 7.109 0 2.368.057 

LIGHT        698.487 1.049.528 1.132.724 190.153 190.256 274.563 342.323 1.010.252 

CPFL GERACAO 2.411.570 2.026.961 526.636 3.437.167 414.821 381.142 314.893 0 

LIGHT S/A    819.616 1.352.637 1.491.863 184.265 178.236 1.756.000 1.832.000 975.579 

COPEL        137.496 172.237 214.855 1.083.557 1.474.972 286.403 271.039 1.576.660 

NEOENERGIA   1.675.000 1.673.000 1.527.000 1.430.780 1.673.000 1.789.300 2.573.550 3.433.385 

TAESA        278.561 372.492 534.915 28.821 0 131.836 102.445 368.764 

AES TIETE E 2.987 3.667 3.856 35.775 50.170 0 0 4.887 

CEMIG DIST   0 0 0 13.504 0 11.323 0 0 

ELETROPAULO  3.782 4.029 20.785 3.652 3.256 44.485 59.727 353.286 

ALUPAR 1.565.412 1.247.853 1.749.863 1.642.927 1.612.583 2.077.318 2.220.585 1.455.826 

ENERGIAS BR  26.894 64.890 78.345 56.893 42.897 35.000 26.000 25.502 

ENERGISA     7.934 6.420 5.830 7.893 8.963 10.091 9.428 10.857 

COPASA  374.414 588.047 592.252 59.269 68.600 511.330 447.787 381.520 

EQUATORIAL   161.589 319.553 368.922 462.848 383.833 132.320 1.402.320 1.674.816 

PAUL F LUZ   419.903 443.129 651.854 648.009 545.116 1.450 27.075 405.764 

REDE ENERGIA 490.361 578.121 483.050 482.013 521.840 467.230 579.032 490.395 

ENGIE BRASIL 2.428.906 1.426.092 1.562.877 1.617.466 1.652.611 2.116.540 2.004.206 274.094 

CPFL RENOVAV 419.381 2.052.197 1.401.143 1.087.676 868.674 3.596.574 3.596.207 3.782.309 

GER PARANAP  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRAN PAULIST 583.987 1.104.743 1.439.800 501.837 572.630 556.309 462.007 793.103 

ELETROBRAS   8.738.290 9.559.066 12.856.069 2500.000 6.708.276 8.562.551 10.051.239 9.436.695 

AMPLA ENERG  106.523 389.640 278.491 759.978 682.193 664.007 540.914 929.851 
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CPFL PIRATIN 276.650 238.650 250.870 291.774 231.216 321.830 358.843 202.745 

TERMOPE      139.643 110.761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CEMAR        248.118 319.548 367.025 643.039 683.704 621.278 806.623 737.355 

CELPE        183.385 261.945 330.535 854.177 574.888 707.203 678.615 645.434 

ENEVA 2.378.670 2.409.405 2.747.033 2.957.738 1.675.445 2.123.874 1.698.032 1.611.653 

ELEKTRO      307.305 239.300 299.263 298.414 450.954 612.426 596.485 457.947 

ENERGISA MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.853 230.176 299.302 

COMGAS 1.160.832 1.047.628 1.094.768 1.396.774 1.212.246 1.284.818 1.101.896 1.796.124 

COELCE       246.497 177.580 100.540 415.043 336.504 379.177 400.521 309.981 

AES SUL 15.236 12.458 10.248 16.523 17.263 0,00 0,00 0,00 

COELBA       278.586 741.778 521.548 0,00 249.534 1.400.579 1.223.534 955.027 

RIO GDE ENER 221.060 210.400 290.658 0,00 8.354 430.151 421.394 417.894 

SANEPAR   129.884 144.012 177.011 30.106 54.860 1.141.325 1.264.589 322.916 

EBE          177.309 1.973.402 278.940 0,00 298.785 446.753 439.329 351.992 

ESCELSA      6.735 7.841 7.490 8.250 270.924 240.000 278.600 307.293 

CELESC       17.474 4.008 706 0,00 0,00 9.285 6.937 0,00 

ENERSUL      6.675 2.208 0,00 100.300 112.311 216.372 232.162 134.125 

COSERN       43.898 114.258 147.363 59.397 57.79 4 297.992 225.663 236.471 

CELPA        240.896 241.306 0,00 0,00 383833 590.161 733.553 937.461 

RENOVA       0,00 739.440 1227678 1.656.685 2.015.895 1.883.161 1.661.777 885.786 

ITAPEBI      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IGUA AS 270.716 279.372 258.949 304.295 490.527 480.673 473.045 471.039 

CASAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SANESALTO 0,00 0,00 0,00 101.204 129.386 93.592 82.418 985.327 

OMEGA GER 0,00 136.723 258.239 258.239 363.575 345.510 319.122 1.645.732 

STATKRAFT 362.589 424.466 456.077 640.236 601.554 512.147 473.868 152.502 

CEB          34.103 31.435 28.737 0,00 34.498 36.489 71.926 60.275 

PROMAN  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AFLUENTE T 3.541 4.249 3.998 3.472 4.563 3.426 2.699 2.704 
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Apêndice 7: 

Dívidas bancárias (em milhares de reais) 
 Div Banc 10 Div Banc 11 Div Banc 12 Div Banc 13 Div Banc 14 Div Banc 15 Div Banc 16 Div Banc 17 

CPFL ENERGIA 5.566.380 8.444.398 10.798.902 9.229.996 10.678.376 14.662.787 13.044.041 43.296.056 

CEMIG        7.659.987 9.609.294 9.284.485 4.617.025 2.888.532 6.920.529 3.754.160 5.368.610 

CEMIG GT     4.421.768 8.003.289 5.345.435 1.475.076 2.964.854 3.022.422 2.163.802 4.131.786 

SABESP 5.539.313 5.563.813 5.583.291 5.511.827 6.202.199 8.505.986 7.880.472 15.501.763 

LIGHT        1.320.013 1.837.270 2.039.254 2.156.125 2.606.526 3.369.461 2.944.125 2.845.378 

CPFL GERACAO 3.164.811 3.025.698 2.806.727 4.880.664 49.241.393 5.306.757 6.408.132 5.654.178 

LIGHT S/A    3.209.884 3.795.763 4.287.382 241.4967 3.211.497 4.177.142 3.438.739 3.115.691 

COPEL        1.364.077 2.174.472 3.261.555 3.323.784 3.468.950 4.077.060 4.046.293 3.759.505 

NEOENERGIA   4.035.956 4.921.790 6.059.640 6.683.438 6.056.286 10.668.992 9.573.795 13.239.154 

TAESA        382.129 2.228.599 1.574.890 796.335 595.251 796.335 595.251 359.599 

AES TIETE E 848.682 803.884 588.537 568.146 1.026.771 0,00 0,00 3.589.621 

CEMIG DIST   2.220.024 2.635.877 3.677.983 1.920.834 2.974.395 3.875.503 1.511.520 1.194.651 

ELETROPAULO  848.682 803.855 588.506 568.146 525.751 513.238 0,00 934.605 

ALUPAR 1.897.904 1.749.986 1.568.398 1.813.858 1.756.113 2077.318 1.941.745 1.851.735 

ENERGIAS BR  2.516.583 2.645.026 2.792.660 1.182.417 1.120.947 3.783.249 2.489.076 5.194.626 

ENERGISA     1.065.305 1.537.583 1.385.471 2.092.558 4.074.572 5.417.419 5.336.279 5.534.406 

COPASA  1.381.873 1.619.595 1.311.039 1.390.161 1.592.290 1.528.517 1.399.923 1.407.261 

EQUATORIAL   1.021.621 1.204.869 2.643.763 2.925.578 3.857.609 3.887.835 4.715.591 3.963.243 

PAUL F LUZ   1.332.484 2.297.920 2.676.813 2.325.001 2.815.947 4.369.316 3.478.045 2.207.079 

REDE ENERGIA 3.966.138 5.903.241 1.389.295 1.450.673 2645.880 3.609.099 2.926.219 2.982.127 

ENGIE BRASIL 2.756.559 3.157.806 3.205.955 3.322.488 3.889.516 4.065.758 2.300.824 3.815.941 

CPFL RENOVAV 0,00 1.475.143 3.199.001 3.631.885 3.900.976 3.885.596 4.310.557 4.205.239 

GER PARANAP  746.104 721.094 604.024 0,00 0,00 199.125 0,00 0,00 

TRAN PAULIST 872.445 1.991.937 2.539.152 501.837 572.630 556.309 504.151 959.129 

ELETROBRAS   33.138.436 42.413.678 49.651.200 32.476.287 39.539.125 46.398.260 45.620.428 45.121.791 

AMPLA ENERG  603.153 638.499 455.448 4.789.267 347.891 402.389 2.252.087 2.500.708 
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CPFL PIRATIN 371.797 830.317 916.016 561.130 935.449 1.709.420 1.321.198 1.167.937 

TERMOPE      451.586 81.591 209.204 137.903 3.478.901 563.909 582.706 418.571 

CEMAR        981.011 1.142.313 1.158.829 1.391.268 1.607.425 1.986.823 1.404.760 2.752.959 

CELPE        741.940 728.095 676.911 850.287 1.023.577 1.705.355 47.878.921 2.294.137 

ENEVA 2.589.981 4.341.750 6.067.460 6.210.520 5.163.697 4.514.811 4.850.251 3.702.460 

ELEKTRO      576.847 607.981 664.590 586.763 1.158.055 2.160.459 1.849.179 2.278.146 

ENERGISA MT 1.167.710 1.160.857 917.524 957.988 801.069 974.648 1.347.215 1.784.128 

COMGAS 1.348.568 1.812.291 2.451.909 2.258.947 2.554.731 2.624.877 2.122.163 1.796.134 

COELCE       579.507 506.769 401.137 484.605 798.138 844.438 795.570 649.645 

AES SUL 655.687 666.389 735.034 666.183 993.254 125.016 67.028 51.098 

COELBA       1.866.691 2.287.568 2.902.660 447.050 3.811.637 5.186.562 4.341.338 5.707.116 

RIO GDE ENER 551.663 638.434 859.265 1.010.213 982.446 1.525.259 1.150.701 998.782 

SANEPAR   901.206 904.890 924.657 964.675 1.168.022 1.141.325 1.223.481 1.711.304 

EBE          231.028 234.001 230.937 199.213 186.154 529.313 524.290 785.979 

ESCELSA      413.068 453.852 556.337 599.713 682.626 639.251 544.328 490.463 

CELESC       320.341 371.098 388.819 378.639 556.465 542.174 333.031 130.466 

ENERSUL      639.619 651.392 610.863 518.109 448.639 617.821 756.612 739.735 

COSERN       330.290 483.243 486.611 624.565 691.885 1.183.495 920.895 1.400.653 

CELPA        1.590.823 1.930.456 1.890.345 1.896.734 1.907.432 2.438.904 3.278.564 4.694.724 

RENOVA       131.935 909.215 1.503.522 2.054.019 2.272.493 2.372.256 2.808.882 300.486 

ITAPEBI      96.292 0,00 0,00 0,00 0,00 180.805 155.864 253.953 

IGUA AS 695.045 434.735 372.697 659.840 862.163 866.976 940.742 725.798 

CASAN 237.861 258.622 208.701 330.143 489.636 758.373 939.076 1.162.261 

SANESALTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OMEGA GER 0,00 0,00 134.521 255.918 359.454 342.084 316.307 1.626.319 

STATKRAFT 351.092 0 849.924 823.454 733.927 512.280 473.868 383.795 

CEB          488.553 425.483 421.826 1.039.443 1.198.693 278.944 218.986 380.342 

PROMAN  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AFLUENTE T 0,00 4.249 3.998 3.472 4.563 4.036 3.434 2.705 
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