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Estresse afeta títulos de dívida de empresas brasileiras 

Alta do CDS está relacionada à aversão ao risco e ao fechamento dos Treasuries 

Ana Paula Ragazzi  

O movimento de venda de ativos financeiros pelo mundo atingiu também os títulos de dívida internacional 

das companhias brasileiras e o apetite para novas emissões. De acordo com executivos de bancos de 

investimentos ouvidos pelo Valor, entre cinco e dez empresas que estavam com emissões externas 

praticamente prontas para ir à rua deverão segurar essas operações. 

“Eram companhias que estavam esperando possíveis janelas de execução, que se tornaram mais distantes 

agora”, diz uma fonte de banco internacional. 

Thiago Giantomassi, sócio da área de mercado de capitais do Demarest, observa que o mercado já vinha 

de dias mais difíceis por conta da dificuldade de compreensão dos impactos do coronavírus e da alta do 

dólar em relação ao real. Agora, as notícias do Oriente Médio criaram um problema mais específico para o 

setor de óleo e gás. 

“A queda acentuada do preço do petróleo cria um problema específico e estrutural para as empresas desse 

setor e também das operações ligadas à infraestrutura”, afirma o advogado. Para empresas de outros setores, 

as emissões deverão ser olhadas caso a caso a depender da sensibilidade de preço de cada uma delas e da 

necessidade de captar os recursos. Giantomassi também lembra que o mercado interno de dívida continua 

ainda em uma fase de acomodação de taxas. E, no mercado de títulos internacionais, as empresas terão de 

refazer as contas, diante dos novos patamares de câmbio e do CDS do Brasil. 

Olhando para o mercado secundário, que é referência para as operações no primário, a melhor medida para 

acompanhar o comportamento dos títulos, diz Alexandre Müller, sócio da JGP, é observar o desempenho do 

CDS brasileiro de 5 anos, rondou ontem os 200 pontos, abrindo mais de 60 pontos no dia. Só o 

comportamento do CDS seria equivalente a uma queda de 3,1% no preço dos bonds. Essa “esticada” do CDS 

está relacionada à aversão ao risco e ao fechamento dos Treasuries. A ressalva que se faz é com relação aos 
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bônus da Petrobras, que estão sentindo mais, com quedas entre 6,5% e 9, 5% no dia, pelo fato de a empresa 

ser diretamente ligada ao comportamento do preço do petróleo. 

Por volta das 16h15, os bônus da Petrobras com vencimento em 2029 era negociados com yield de 4,65%, o 

equivalente ao preço de 108% do valor de face. Na sexta, os títulos estavam com rendimento de 3,6%, a 

116,2% do valor de face. Segundo Muller, os bônus reagiram replicando mais ou menos um terço ou um 

quarto do movimento de desvalorização das ações na bolsa. 
 

 


