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3. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Justificativa e Relevância 

 

A Lei das Sociedades por Ações, desde sua publicação, em 1976, significou uma 

verdadeira revolução no campo contábil, já que estabeleceu parâmetros às transações entre as 

sociedades empresárias. Desde então se faz importante o estudo das relações financeiras 

relativas ao mutualismo empresa-sociedade. Com efeito, a oferta de títulos de crédito torna-se 

relevante, principalmente para a contabilidade. Neste contexto, o presente trabalho justifica-se 

por abordar as Debêntures, posto que, na qualidade de título mobiliário, interrelaciona-se com 

o estudo da Contabilidade Avançada e do Direito Empresarial. Do mesmo modo é inerente 

perceber que o estudo atuário torna-se proeminente quando analisamos tais títulos como 

investimentos, consequentemente, sujeitos a riscos. Condizente ao mesmo, sua gerência 

depende diretamente da regularidade de resultados positivos que se obtém da análise de 

empresas que se valem desses títulos. Para tanto, a análise quantitativa, baseada em estatística, 

ferramenta atuária, permite evidenciar a consistência de tais riscos. Por fim, o tema 

Debêntures torna-se iminente se levarmos em conta sua função como agente de investimento 

e retorno de capital, ou seja, fator de desenvolvimento social.  

 

 

1.2.  Problema 

 

Pode-se ratificar benefícios recíprocos no contexto empresa e sociedade sob a abordagem 

das Debêntures? 

 

1.3. Objetivos 
 
 

1.3.1.  Objetivo geral 
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Compreender e demonstrar a importância das Debêntures, enquanto uma forma direta de 

captação de recursos e instrumento indireto de contribuição para o desenvolvimento social.  

 

1.3.2.  Objetivo específico 

 

Apontar fatores derivativos do investimento em Debêntures, ressaltando não só seu 

aspecto financeiro-econômico, como também seu caráter social. Nesse sentido, é relevante 

conceituar as debêntures, no ponto de vista legal e contábil, como também seu retorno sob a 

ótica do investimento. Concomitante a isso, também se torna foco na abordagem 

interdisciplinar os procedimentos técnicos de contabilidade, tanto para quem compra quanto 

para quem vende esses títulos de crédito. Por fim, para embasar a discussão problemática, se 

torna inerente tipificar as formas de debêntures, seu lançamento no mercado e sua capacidade 

de fomentar o mesmo, levando-se em conta a integração (mercadológica) e a geração de 

renda.  

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.  Perâmbulo 

 

Desde quando os hebreus e árabes deixaram suas aldeias e clãs e partiram para 

fazer escambo [estabeleceu-se uma relação] em que algum crédito foi oferecido 

para os seus compradores ou trocadores de mercadoria. Os hebreus 

compreenderam que voltariam aos locais nos meses ou anos seguintes e novos 

negócios poderiam ser realizados e os antigos créditos recebidos ou concedidos 

novos. [...] E assim nasceu a confiança ou o crédito, sempre depositada ou 

conquistada. Como é até hoje. (PERKTOLD, 2008, p.2). 
  
 
 

A economia global, e seus diversos fatores produtivos têm sofrido uma constante 

mutação nas últimas décadas, fato motivado por processos como a globalização e a 

supremacia da tecnologia da informação. Para tanto, as empresas têm buscado, conforme 

Cardoso (2002), dilatar suas necessidades, intensificando seus interesses, produzindo a custos 
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mínimos (quando possíveis), e gerando resultado financeiro positivo e interessante aos 

acionistas. Nesse sentido, faz-se clara a necessidade de modernização e crescimento dos 

elementos constitutivos das empresas, quer sejam eles, tangíveis ou intangíveis. Para tanto, tal 

alavancagem econômica necessita de recursos iniciais, bem como de manutenção e de 

investimento regular e permanente, fazendo-se necessária a captação de tais recursos por 

meios externos. Dessa forma, o presente trabalho vem abordar a temática das Debêntures, que 

são títulos de crédito que possuem essa natureza. Não obstante, o mesmo busca, na primeira 

parte, explorar a terminologia relacionada ao tema, para, posteriormente, na segunda parte, 

evidenciar fatores relevantes às debêntures e, por fim, na terceira parte, demonstrar a 

aplicabilidade desse instrumento para desenvolvimento não só da empresa, como também da 

sociedade.  

 

 

2.2. Conceitos Básicos 

 

“Debênture é um título mobiliário, que representa empréstimo de longo prazo 

contraído por sociedade anônima, por meio de lançamento público ou particular, junto a 

investidores interessados” (NEVES e VICECONTI, 2004, p. 514). Para Iudícibus, Martins e 

Gelbcke (2007), cabe ressaltar também, que as debêntures são emitidas pelas empresas com 

natureza de garantia de propriedades ou bens ou por adesão do emitente. Os mesmos autores 

completam que “são negociáveis e conferem a seus titulares direito de crédito contra a 

companhia emitente, nas condições constantes na escritura de emissão e do certificado.” 

(IUDÍCIBUS, MARTINS e GELBCKE, 2007, p. 251). Caracteristicamente, é importante 

perceber que, conforme Neves e Viceconti (2004) (as debêntures) apresentam cinco aspectos 

básicos, (i) ser ou não conversíveis em ações, (ii) sofrer amortizações (antecipadas) ou ser 

resgatadas antecipadamente, (iii) possuir prazo de vencimento sujeito a condições de 

determinado evento, (iv) ter garantia, seja real ou flutuante e (v) possuir flexibilidade de 

repactuação, portanto, possibilidade de revenda ao emitente.  

Do ponto de vista jurídico, é interessante ressaltar alguns aspectos do tratamento das 

debêntures, presentes do artigo 52 ao artigo 74 da Lei nº 6.404/76 (BRASIL, 1976). É 

importante relevar: 
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I.  Art. 54, da Lei nº 6.404/76, implicação do princípio contábil do denominador comum 

monetário1: “Art. 54. A debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional, salvo nos 

casos de obrigação que, nos termos da legislação em vigor, possa ter o pagamento estipulado 

em moeda estrangeira.” (BRASIL, 1976) 

 

 

 

II.  Art. 54, da Lei nº 6.404/76 § 2º, diz respeito da forma de liquidação das debêntures: “§2º 

A escritura de debênture poderá assegurar ao debenturista a opção de escolher receber o 

pagamento do principal e acessórios, quando do vencimento, amortização ou resgate, em 

moeda ou em bens [...]” (BRASIL, 1976) 

 
 

III.  Art. 55, da Lei 6.404/76, em redação integral,   

 

Art. 55. A época do vencimento da debênture deverá constar da escritura de 

emissão e do certificado, podendo a companhia estipular amortizações parciais de 

cada série, criar fundos de amortização e reservar-se do direito de resgate 

antecipado, parcial ou total, dos títulos da mesma série. (BRASIL, 1976) 
 

 

IV.  Art. 57, da Lei 6.404/76, trata da conversibilidade das debêntures em ações e suas 

implicações: 

 

Art. 57. A debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes da 

escritura de emissão [...] 

§ 1º Os acionistas terão direito de preferência para subscrever a emissão de 

debêntures com cláusula de conversibilidade em ações [...] 

§ 2º Enquanto puder ser exercido o direito a conversão, dependerá da prévia 

aprovação dos debenturistas em assembléia especial, ou de seu agente fiduciário, a 

alteração para: 

a) mudar o objeto da companhia;  

b) criar ações preferenciais ou modificar as vantagens das existentes, em prejuízo 

das ações em que são conversíveis as debêntures. (BRASIL, 1976) 
 
 

 
V. Artigo 60, da Lei 6.404/76, diz respeito ao valor máximo para emissão de debêntures: 

 

                                                           
1  Conforme Almeida (2000), o Princípio do Denominador Comum Monetário estabelece como critério, na 
quantificação patrimonial, a adoção de uma única moeda corrente.  
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Art. 60. Executados os casos previstos em lei especial, o valor total das emissões de 

debêntures não poderá ultrapassar o capital social da companhia.  

§ 1º Esse limite pode ser excedido até alcançar: 

a) 80% [...] do valor dos bens gravados, próprios e de terceiros, no caso de 

debêntures com garantia real; 

b) 70% [...] do valor contábil do ativo da companhia, diminuído do montante das 

suas dívidas garantidas por direitos reais, no caso de debêntures com garantia 

flutuante. (BRASIL, 1976) 
 
 

 
É interessante ressaltar também, conforme do Art. 60, da Lei 6.404/76 § 3º: “A Comissão de 

Valores Mobiliários [CVM] poderá fixar outros limites para emissões de debêntures 

negociadas em bolsa ou balcão, ou a serem distribuídas no mercado.” (BRASIL, 1976). 

Partindo do preposto descrito no artigo 57 da Lei 6.404/76, obtêm-se dois tipos 

principais de debêntures, que, conforme Kimura (2008) definem-se como simples ou 

conversíveis. Essa diz respeito à capacidade de liquidação das debêntures em ações, que 

representam uma forma de compra de ações (representativas) do capital (próprio) do emissor, 

enquanto aquela se faz contrária a isso, ou seja, não podem ser conversíveis em ações. O 

mesmo autor ainda ressalta outro tipo de debêntures, ditas permutáveis, “que permitem a troca 

do título por ações de outras companhias descritas na escritura da emissão, contendo, 

portanto, uma opção de compra embutida de ações de outras companhias”. (KIMURA, 2008, 

p. 3).  

 

 

2.2.1. Contabilização das debêntures 

 

 

2.2.1.1 Na empresa emitente 

 

 

Quando emitidas, as debêntures representam, de forma genérica, um investimento, se 

levar em conta, uma semântica preposta pela contabilidade de custos. Contudo, essa 

abordagem será vista posteriormente. Entretanto, é interessante analisar a contabilização das 

debêntures na propriedade emissora sobre os seguintes enfoques, conforme Neves e Viceconti 

(2004): 
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(i) Contabilização da emissão do título:  

 D Ativo Circulante – Disponibilidades 
 C Passivo Exigível a Longo Prazo – Debêntures a Pagar 
 

(ii) Contabilização da emissão do título com deságio: para tanto, cabe um cálculo prévio, que 

leva em conta o valor real do título, x, e o valor negociado do mesmo, y, portanto: 

 

 D Ativo Circulante – Disponibilidades (y)  
 D Passivo Exigível a Longo Prazo – Deságio a Amortizar (x-y)2 
 C Passivo Exigível a Longo Prazo – Debêntures a Pagar (x) 
 
 

É interessante perceber que, ocorrendo o fato reverso, ou seja, ao invés de ocorrer 

deságio, a emissão ocorrerá com prêmio, esse prêmio é registrado como uma Receita a 

Apropriar (em Resultado de Exercícios Futuros). Conforme a Lei das Sociedades por Ações 

(Lei 6.404/76), o prêmio deve ser tratado como Reserva de Capital. Sendo z o valor do prêmio 

e w o valor do título, temos, conforme Neves e Viceconti (2004): 

 

(iii) D Ativo Circulante – Disponibilidades (w + z) 
 C Passivo Exigível a Longo Prazo – Debêntures a Pagar (w) 
           C Patrimônio Líquido – Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures (z) 
        

(iv) Contabilização da conversão de debêntures em ações 

 

 D Passivo Exigível a Longo Prazo – Debêntures a Pagar 
 C Patrimônio Líquido – Capital Social 
 

(V) Contabilização de debêntures registrando as remunerações  

 

 Genericamente, as debêntures, conforme Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007) são 

concedentes de juros simples (fixos) ou compostos (variáveis), periodicamente concedidos. 

                                                           
2
  Conta retificadora.  
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Também é importante salientar que as debêntures estão sujeitas a atualização monetária3, 

sendo assim: 

 

[...] a contabilização dessa atualização deve ser feita pelo tempo transcorrido; no 

Balanço deve-se registrar a atualização transcorrida na própria conta do principal 

no passivo. [...] A contrapartida representa um débito em resultado do exercício 

[...] no grupo Encargos Financeiros Líquidos, [...] no subgrupo Variações 

monetárias de obrigações.  (IUDÍCIBUS, MARTINS e GELBCKE, 2007, p. 252) 
 
 

 

2.2.1.2 Na empresa adquirente 

 

 

 Na empresa adquirente as debêntures são classificadas no Ativo Realizável a Longo 

Prazo. Tal verdade é justificada pela natureza desses títulos, de vencimentos previstos no 

contrato de emissão.  

O art. 183, da Lei 6.404/76, incluído pela Lei 11.638/07, fazendo referência aos 

critérios de avaliação do ativo, diz que: 

 

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes 

critérios: [...] 

b) pelo valor de custo da aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme 

disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando 

este for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito. 

(BRASIL, LEI 6.404/76. 15 dez.; REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.638/07) 
 
 
 

Nesse sentido, temos que a contabilização das debêntures será realizada pelo valor 

original de aquisição, obedecendo ao princípio do Custo como base de valor4, sendo 

excludente o deságio e inclusivo o prêmio incidente na transição. Dessa forma, sendo x o 

valor do título, y o valor do prêmio e z o valor do deságio, temos: 

                                                           
3
   Princípio da Atualização Monetária: “a moeda – embora universalmente aceita como medida de valor – não 

representa unidade de constante de poder aquisitivo.” (Almeida, 2000, p.38), ou seja, seguindo o princípio do 
registro pelo valor original do bem, estabelece o ajuste dos valores fixados, visando manter a essência original do 
patrimônio. 

4
  Conforme Silva (2008), o princípio do custo como base de valor diz respeito a refere-se ao fato de que todos os 

registros da escrituração contábil devem relevar o custo histórico (ou seja, o valor da aquisição e/ou fabricação) 
de um bem da empresa. Ele se constrói partindo do princípio da continuidade contábil.  
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(i) Contabilização da aquisição de debênture com prêmio 

 

 D Ativo Realizável a Longo Prazo – Debêntures a Receber (x + y) 
 C Ativo Circulante – Disponibilidades (x + y) 
 

(ii) Contabilização da aquisição de debênture com deságio 

 

 D Ativo Realizável a Longo Prazo – Debêntures a Receber (x - z) 
 C Ativo Circulante – Disponibilidades (x - z) 
  

 

2.3. Debêntures: Captação e Investimento 

 

 

 Saito e Sheng (2005), enumeram duas formas basilares de financiamento (a longo 

prazo) das empresas brasileiras. A primeira seria através do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Contudo, essa figura apresenta embargos 

aos anseios das sociedades empresárias, posto que existam inúmeros mecanismos reguladores 

no que diz respeito ao uso do capital adquirido. A segunda forma seria através de debêntures.  

 

Devido à escassez de recursos do BNDES, à estabilidade econômica após o Plano 

Real e à maior regulamentação do setor, as debêntures têm sido bastante utilizadas 

por grandes corporações brasileiras para financiar projetos de médio e longo 

prazos. Além disso, suas emissões vêm superando as de ações numa razão de 10 

para 1. (SAITO e SHENG, 2004, p. 2) 
 

 

 Para Moreira e Puga (2000), as empresas nacionais dependem da geração de recursos 

em ambiente interno para financiar seu crescimento. Essa relação pode ser evidenciada, 

comparando o Brasil (Figura 1) com outros países em desenvolvimento (Figura 2), do fim dos 

anos 80 até meados da década de 90: 
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Figura 1. Fonte de Financiamento do setor empresarial brasileiro 1985 a 1991. 
Fonte: Moreira e Puga (2000) - Adaptado. 
 
 
 

 
Figura 2. Fonte de Financiamento do setor empresarial dos países em desenvolvimento (décadas de 80 e 90).  
Fonte: Moreira e Puga (2000) - Adaptado. 

 

 

Tomando como ponto de partida a relevância das informações supra mencionadas, 

percebe-se uma linha tênue que une debêntures ao fato de ser uma fonte essencial de 

financiamento das empresas. Nesse sentido, o mesmo se apresenta de duas formas (i) na 

investida (emissor), como captador de recurso, (ii) na investidora, redundantemente como 
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investimento. Posto isso, na qualidade de título de crédito (e investimento), percebe-se as 

debêntures estão sujeitas aos inúmeros fatores de mercado, como inflação, crise financeira, 

entre outros. Sendo assim, as debêntures estão sujeitas aos chamados riscos.  

 

 

2.3.1. Riscos no investimento em debêntures 

 

 

 Segundo Dabul e Rocha (2009), o risco, citando resoluções da Fundação Escola 

Nacional de Seguros (FUNENSEG) pode ser definido de três maneiras:  

 

 - é a variação na possibilidade de ocorrência de um evento, dentro de um período 

específico de tempo, em uma dada situação; é a incerteza quanto à ocorrência de 

uma perda.  

- é o objeto susceptível à perda (aquilo que pode estar em risco).  

- [...] é o próprio evento que pode causar as perdas como “o risco de incêndio em 

uma petroquímica é alto” ou “um escritório tem um risco de acidente baixo”. Nesse 

caso, “risco” é a causa da perda, como incêndio, raio, roubo etc. (DABUL e 
ROCHA, 2009, p.1) 
 
 

Investimento, segundo Martins (2006), pode ser definido como um gasto5 acionado em 

função de fatores como vida útil ou benefícios atribuíveis a um período futuro.  

Quando um investidor adquire debêntures de uma sociedade empresária ele está 

assumindo riscos de investimento. Esse risco é composto por inúmeros outros, tais como, 

conforme Dabul e Rocha (2009), risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez.  

Para demonstrar a influência de tais riscos, tomemos como referência o estudo de Saito e 

Sheng (2005) a cerca dos riscos referentes aos spreads
6 da taxa de juros nas transações de 

debêntures no mercado brasileiro.  Basicamente, um título, de dívida, apresenta uma taxa de 

juros (pré-fixada por contrato) e um spread sujeito a diversos riscos. Saito e Sheng (2005) 

delineam três riscos básicos para essa variável de mercado: 

                                                           
5
  “Gasto: compra de um produto ou serviço qualquer, que gera [...] desembolso, representado por entrega ou 

promessa de entrega de ativos.” (Martins, 2006, p.24) 

6
  Spread: “pode ser definido como uma taxa acima de uma determinada taxa de referência.” (Saito e Sheng, 

2004, p.4) 
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(i) o risco de liquidez: “indica a possibilidade de a organização honrar seus compromissos” 

(DABUL e ROCHA, 2009, p. 4), ou seja, a possibilidade, por parte da emissora de liquidar os 

valores previstos para as debêntures; 

 

(ii) o risco de vencimento: o prazo de vencimento das debêntures influi na variação de seu 

valor, por atualização monetária. 

 

(iii) o risco de inadimplência: é apontado por Saito e Sheng (2005) como o principal fator 

constitutivo do risco em debêntures. Nominalmente é chamado de rating, e é influenciado por 

inúmeras variáveis de mercado.  

 

Os ratings atribuídos pelas agências de avaliação de qualidade de crédito refletem 

a probabilidade de inadimplência das empresas emissoras. Quanto pior a qualidade 

de crédito, tanto maior serão o risco de inadimplência e o prêmio exigido; logo, 

maior a taxa de juros.  (SAITO e SHENG, 2005, p.5) 
 

Conforme constatado nesse estudo, e por conhecimento prévio macroeconômico, as 

debêntures, assim como as ações, e muitos outros títulos de crédito estão sujeitos a esses 

riscos, posto que, as entidades reguladoras da taxa de juros do Brasil pertencem ao Estado.  

 

 

2.4. O Papel da Empresa no Desenvolvimento Social 

 

 

[...] a empresa pode ser tratada como construto social e objeto sociológico, capaz 

de autonomia e criadora do social no sentido literal do termo, isto é, daquilo que 

une os indivíduos e constitui uma sociedade. [...]. (KIRSCHNER, 2008, p.5) 
 
 

 A empresa, conforme, Polanyi, citado por Kirschner (2008), representou o fenômeno 

característico da Revolução Industrial, posto que causou uma ruptura no ordenamento da 

sociedade.O processo de globalização, por sua vez, intensificou a importância da empresa no 

contexto social, já que:  

 

 os efeitos de tal fenômeno [a globalização] tem gerado na vida de todos os países, 

remodelando as relações entre empresas, sociedades, governos, provocando 

reestruturações em níveis produtivos, comerciais, econômicos, tecnológicos e 

sociais. (CARDOSO, 2002, p.210)  
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Nesse sentido, as empresas evoluíram de tal forma que se tornaram pequenos núcleos 

sociais, com filosofias e comportamentos próprios. Não obstante, Branco e Vergara (2001) 

salientam que:  

se entendermos as empresas como construções sociais, sujeito e objeto da realidade 

da qual fazem parte, não é difícil identificar sua participação tanto no agravamento 

quanto na superação dos múltiplos problemas até aqui mencionados. Seja pelo 

poder econômico que possuem, seja pelo conjunto de competências técnicas de que 

dispõem, as empresas são hoje uma das instituições mais influentes nos rumos da 

sociedade. (BRANCO e VERGARA, 2001, p.21) 
  

Quanto a sua função social da empresa: “surge mesclada com ações sociais, inspiradas 

em direitos nobres, como a tutela do meio ambiente, melhoria do ambiente e relações de 

trabalho, projetos e complementares de auxílio a família do trabalhador.” (FERREIRA, 2005, 

p. 79) 

 Contudo, para que a empresa exerça esse papel na sociedade, promovendo 

desenvolvimento humano e sustentável, ela tem que dispor de recursos materiais que 

possibilitem esse investimento. Para tanto, conforme Sá (2008), as mesmas necessitam captar 

recursos para agregar valor ao seu patrimônio, e gerando empregos, por conseguinte, renda. 

Contudo, essa captação depende de recursos externos da empresa, das quais as debêntures 

fazem parte. A emissão de debêntures, conforme Saito e Sheng (2005) têm superado qualquer 

outro tipo de financiamento de crescimento do empresarial, sendo então, dedutivamente, fator 

de desenvolvimento social nas empresas. Esse desenvolvimento é motivado pelo aumento do 

giro do ativo circulante – derivado do crescimento de ativos circulantes, resultado da ‘venda’ 

de títulos de crédito – e pelo próprio crescimento da empresa no mercado. Esse crescimento, 

por sua vez, traz vantagens para todos os envolvidos nessa relação, denominada por Pfeiffer 

(2001) como filantropia empresarial.  

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

Foram selecionadas amostras referentes ao valor da emissão de debêntures e valor 

investimento em projetos sociais da empresa Natura S.A., no período de 2001 a 2004.  
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Baseando-se em seu Balanço Patrimonial e seu Balanço Social, mensurou-se em números a 

quantidade de debêntures lançadas no mercado e a quantidade de investimentos em projetos 

de desenvolvimento em parceria com o governo, patrocínios artísticos e outros. Procura-se 

com esse estudo estabelecer uma relação entre essas variáveis, através de correlação linear, ou 

seja, demonstrar se o fator x – debêntures – possui alguma influência com o fator y – 

investimento em projetos sociais. A correlação linear, por sua vez, busca demonstrar uma 

relação, se existente, entre as variáveis e o alcance dessa interrelação. Para tanto, procura-se 

estabelecer primeiramente o coeficiente de correlação linear, visando indicar a intensidade 

correlativa das variáveis e seu sentido (positivo ou negativo). Seguindo a análise, a mesma é 

mensurada no diagrama de dispersão, que é um gráfico de pontos bidimensional utilizado para 

avaliar o tipo de relação existente entre duas variáveis quantitativas.  

 

 
 
4. ANÁLISE DE DADOS   

 

 

4.1. Dados 

 

 

 A tabela abaixo (Tabela 1) apresenta o valor das debêntures da empresa Natura S/A, 

que representam a diferença entre as debêntures provisionadas no exercício, ou seja, definidas 

em assembléia, e as debêntures circulantes, ou seja, que foram pagas no exercício findo. O 

ano de 2004 apresenta a quantidade de debêntures emitidas igual à zero, fato motivado pela 

decisão, em assembléia, de reversão do capital de debêntures para o capital social da empresa, 

aumentando o número de ações em circulação no mercado.  

 

 

Exercício Debêntures exigíveis a longo prazo Remuneração de Debêntures X

2001 130,656R$                                                           -R$                                                      130,656R$                  

2002 130,656R$                                                           4,080R$                                                  126,576R$                  

2003 130,656R$                                                           102,170R$                                              28,486R$                    

2004 -R$                                                                    -R$                                                      -R$                        

Natura S/A - Milhões

 
Tabela 1. Definição da variável x. 
Fonte: Autores 
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A Natura S/A mantém e patrocina diversos projetos sociais, ligados a gestão de 

desenvolvimento sustentável, valorização de pequenas comunidades, geração de renda e tutela 

ambiental. Nesse sentido, a tabela abaixo (Tabela 2) define a quantidade total investida nesse 

tipo de projetos, em conformidade com os relatórios anuais de desempenho, publicados e 

devidamente auditados.  

 

Natura S/A - Milhões 

Exercício Investimentos em projetos sociais (Y) 

2001  R$                                                  2,3911  

2002  R$                                                  4,4338  

2003  R$                                                  6,3540  

2004  R$                                                  3,1909  
         Tabela 2. Definição da variável y 
                                    Fonte: Autores 
 

É importante ressaltar que a definição da variável y, apresenta arredondamentos, ou 

seja, alguns valores estão ligeiramente expressos com uma margem de erro mínima para cima 

ou para baixo. Portanto, estando estabelecidas as variáveis, podemos calcular o coeficiente de 

correlação (r).  

 

 

4.1.1. Coeficiente de correlação 

 

 

Definimos o grau de correlação r pela equação (Figura 3): 

 
  Figura 3. Coeficiente de correlação. 
  Fonte: Oliveira, 2009 (Adaptado) 
Esse coeficiente, por sua vez, é definido em um intervalo do qual -1 ≤ r ≤ 1, da qual, 

quanto mais próximo de 1 ou -1, mais perfeita é a correlação, e quanto mais perto de 0, o 

inverso ocorre. No exemplo em questão, temos um coeficiente de correlação, negativo,  

r = -0,330132277 
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4.1.2. Diagrama de dispersão 

 

 

 
                   Gráfico 3. Gráfico de dispersão (escala em milhões) 
                   Fonte: Autores 
 
 
 

4.2. Resultados 

 

 

 Com base na análise descritiva dos dados podemos inferir que a correlação entre x e y 

e negativa e fraca, ou seja, a relação entre emissão de debêntures e investimentos em ações 

sociais é mínima. Para tal afirmação o embasamento parte do coeficiente de relação r, que por 

sua vez tende a zero. Concomitante ao mesmo percebemos, através da equação da reta – y = - 

0,008x + 4,699 – a inclinação da reta, estabelecendo uma função linear negativa em que as 

grandezas são inversamente proporcionais. Percebe-se também que a reta suporte da 

correlação não é perfeita, posto que a mesma não possui todos os pontos em sua extensão.  
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4.3. Limitações do Estudo 

 

 

É importante delimitar as conclusões do estudo ao fato de que suas constatações 

sugerem uma relação hipotético-dedutiva acerca das debêntures sua relação com a iniciativa 

filantrópica das empresas. Nesse sentido, a amostra é pequena, posto que foram levados em 

conta apenas quatro exercícios sociais da empresa Natura S/A. Outro fato preponderante e que 

pode inferir na clareza dos resultados é que também deve se levar em conta, que outros 

fatores, não informados claramente nos relatórios e que podem afetar o valor dos 

investimentos, tais como as despesas operacionais para promoção de iniciativas sociais, a 

manutenção de espaços culturais, de aprendizado e outros. Nesse sentido, essas despesas são 

pagas pela empresa filantrópica, no caso a Natura S/A, mas não estão claramente expressos 

em todos os relatórios. Sendo assim existe a possibilidade de um valor estar acrescido ou não 

dessas despesas interferindo na homogeneidade dos dados. Por fim, para melhor 

confiabilidade na pesquisa seria necessário um teste de hipótese, estabelecendo um intervalo 

de confiança para os dados.   

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As debêntures são títulos mobiliários que garantem um retorno significativo para o 

emissor, como também para o investidor. Com efeito, as grandes empresas brasileiras valem-

se de sua emissão para alavancar seu crescimento. Embora as ações sejam o meio de 

investimento mais popular, as debêntures podem ser apreciadas também como uma boa fonte 

de rendimento de capital. Não obstante, como todo título mobiliário, as debêntures estão 

sujeitas aos riscos, impulsionados pelas condições do mercado e por diversos outros fatores 

econômicos. É importante perceber que o tratamento das debêntures exige um rigoroso estudo 

da legislação vigente, principalmente com as alterações inseridas pela Lei 11.638/07 na Lei 

das Sociedades por Ações (6.404/76). É importante também, no âmbito social, perceber que, 

sendo a debênture uma forma de financiamento empresarial, ainda que indiretamente, as 

debêntures se tornam financiadoras do próprio desenvolvimento social, permitindo às 
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empresas que cresçam, gerem empregos e aumentem a arrecadação do governo. Contudo, o 

estudo das debêntures emitidas pela empresa Natura S/A demonstram que, apesar das 

vantagens, as debêntures interferem em pouco na decisão de filantropia das empresas, de 

modo que, se essa ação social for proporcional ao crescimento da entidade o mesmo se dá por 

outros meios, tornando a debênture pouco significativa nesses investimentos.  
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