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Resumo 

 

 

O crescimento econômico está intimamente ligado com o crescimento das empresas. Existe 

uma grande expectativa que os países do  BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China apresentem um 

crescimento vigoroso nas próximas décadas. A estrutura de capital dessas empresas terá um 

papel fundamental na oferta de mais recursos financeiros para o aumento da atividade, 

necessário a esse crescimento esperado. O presente estudo investigou a estrutura de capital das 

empresas desse suposto bloco econômico, buscando identificar suas determinantes, a 

influência das políticas governamentais na sua formação e o alinhamento com as principais 

teorias de estrutura de capital discutidas atualmente na literatura: custos de agência, trade-off, 

assimetria de informação e pecking order. Efetuou uma comparação com empresas dos EUA, 

país líder da economia mundial, além de calcular o nível de folga de endividamento das 

empresas da amostra. Os resultados identificaram diversas variáveis como determinantes da 

estrutura de capital das empresas da amostra, com predominância para as variáveis no nível da 

empresa, e em menor grau no nível macro-econômico. Corroboraram fortemente as premissas 

das teorias discutidas, e forneceram indícios robustos de estarem alinhadas com as empresas 

dos EUA. Mostraram também uma folga de endividamento razoável para os países da amostra, 

que pode ser aplicada no aumento da atividade das empresas, com exceção da Rússia.  

 

Palavras-chave: Estrutura de Capital. BRIC. Brasil. Rússia. Índia. China. EUA. Determinantes. 

Custos de Agência. Trade-off. Pecking order. Assimetria de Informação. Folga de 

Endividamento. 
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Abstract 

 

 

The economic growth is close linked with the growth of the companies. There is a great 

expectation that the countries of the supposed block BRIC: Brazil, Russia, India and China 

presented a vigorous growth in the coming decades. The capital structure of these companies 

will have a key role in providing more financial resources for the increased activity, necessary 

for this expected growth. The present study investigated the capital structure of the companies 

in this supposed economic block, in order to identify its determinants, the influence of 

governmental policies in their training and the alignment with the main theories of capital 

structure currently discussed in the literature: agency costs, trade-off, asymmetric information 

and pecking order. Made a comparison with U.S. companies, the leading country in the world 

economy, and calculate the level of debt off of the sample. The results identified several 

variables as determinants of capital structure of companies of the sample, with predominance 

for the variables at the firm level, and to a lesser degree in the macro-economic level. Strongly 

corroborated the assumptions of the theories discussed, and provided robust evidence of being 

aligned with U.S. companies. They also showed a reasonable debt off for countries in the 

sample, which can be applied to increase de activity of enterprises, except Russia.    

 

Keywords: Capital structure. BRIC. Brazil. Russia. India. China. USA. Determinants. Agency 

costs. Trade-off. Pecking order. Asymmetric information. Debt off.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

Lista de Gráficos 

 

 

Gráfico 01: Extensão Territorial dos Países: Brasil, Rússia, Índia e China...............................52    

Gráfico 02: População Total dos Países: Brasil, Rússia, Índia e China.....................................53    

Gráfico 03: Crescimento do PIB dos Países: Brasil, Rússia, Índia e China...............................54    

Gráfico 04: Valores de PIB em Bilhões de Dólares dos Países: Brasil, Rússia, Índia e China..54    

Gráfico 05: Evolução do PIB per-capita dos países: Brasil, Rússia, Índia e China...................55    

Gráfico 06: Evolução do Nível de Poupança Interna (% do PIB) dos países: Brasil, Rússia, 

Índia e China...............................................................................................................................55    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

Lista de Figuras 

 

 

Figura 01: Índices de Alavancagem Total Contábil e Folga de Endividamento para os Países da 

Amostra e Consolidado BRIC..................................................................................................117 

Figura 02: Índices de Alavancagem Líquida Contábil e Folga de Endividamento para os Países 

da Amostra e Consolidado BRIC.............................................................................................119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Lista de Tabelas 

 

 

Tabela 01: Quantidade de Empresas Componentes da Amostra por País..................................67  

Tabela 02: Variáveis Dependentes -  Endividamento das Empresas..........................................70  

Tabela 03: Variáveis Independentes no Nível das Empresas.....................................................71  

Tabela 04: Variáveis Independentes Macro-Econômicas de Políticas Públicas........................71 

Tabela 05: Variáveis Independentes Macro-Econômicas de Controle.......................................72 

Tabela 06: Relação de Sinal Esperada Entre as Variáveis da Empresa e as Teorias Alternativas 

de Estrutura de Capital...............................................................................................................72 

Tabela 07: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas – Brasil...........87  

Tabela 08: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: Brasil.......................................88  

Tabela 09: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: Brasil.......................................91  

Tabela 10: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas – Rússia...........92 

Tabela 11: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: Rússia......................................93  

Tabela 12: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: Rússia......................................95  

Tabela 13: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas – Índia.............96 

Tabela 14: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: Índia.........................................97  

Tabela 15: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: Índia.........................................99  

Tabela 16: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas – China..........100 

Tabela 17: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: China.....................................101  

Tabela 18: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: China.....................................103  

Tabela 19: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas – BRIC..........104 

Tabela 20: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: BRIC......................................105  

Tabela 21: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: BRIC......................................107 

Tabela 22: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas – EUA...........108 

Tabela 23: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: EUA.......................................109 

Tabela 24: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: EUA.......................................111 

Tabela 25: Sinal dos Coeficientes e Significância Estatística dos Resultados – período de dez  

anos...........................................................................................................................................112 

Tabela 26: Sinal dos Coeficientes e Significância Estatística dos Resultados – Período de cinco  

anos...........................................................................................................................................114 

Tabela 27: Índices de Alavancagem e Folga de Endividamento para os Países da Amostra e 

Consolidado BRIC....................................................................................................................116 

 



 13 

 

Sumário 

 

 

1  Introdução.............................................................................................................................17 

1.1  Problema de Pesquisa........................................................................................................19 

1.2  Justificativa do Estudo......................................................................................................19 

1.3  Objetivo Geral....................................................................................................................20 

1.3.1  Objetivos Específicos......................................................................................................21 

1.4  Hipóteses de Pesquisa........................................................................................................21 

1.5  Estrutura do Trabalho......................................................................................................22 

2  Fundamentação Teórica.......................................................................................................23 

2.1  Considerações Iniciais.......................................................................................................23 

2.2  Teorias Clássicas sobre Estrutura de Capital.................................................................25 

2.3  Teorias Alternativas..........................................................................................................27 

2.3.1  Teoria dos Custos de Agência........................................................................................27 

2.3.2  Teoria do Trade-off.........................................................................................................28 

2.3.3  Teoria da Assimetria de Informações...........................................................................29 

2.3.4  Teoria do Pecking Order.................................................................................................31 

2.3.5  Estrutura Ótima de Capital...........................................................................................32 

2.3.5.1  O Método do Lucro Operacional...............................................................................33 

2.4  Aspectos Econômicos dos Países da Amostra.................................................................35 

2.4.1  Introdução.......................................................................................................................35 

2.4.2  Aspectos Econômicos Recentes do Brasil.....................................................................35   

2.4.3  Aspectos Econômicos Recentes da Rússia....................................................................40   

2.4.4  Aspectos Econômicos Recentes da Índia......................................................................43   

2.4.5  Aspectos Econômicos Recentes da China.....................................................................46   

2.4.6  A Questão da Formação do “Bloco Econômico BRIC”..............................................49  

2.5  Determinantes da Estrutura de Capital..........................................................................57 

2.5.1  Determinantes Significantes Obtidas em Estudos de Diversos Países.......................57  

2.5.2  Determinantes Significantes Obtidas em Estudos de Empresas no Brasil...............59 

2.5.3  Determinantes Utilizadas no Estudo de Titman e Wessels (1988)........................60  

2.5.3.1  Estrutura dos Ativos....................................................................................................60 

2.5.3.2  Outros Benefícios Fiscais Além dos Gerados pelo Endividamento.........................60 



 14 

2.5.3.3  Oportunidades de Crescimento..................................................................................61 

2.5.3.4  Singularidade...............................................................................................................61 

2.5.3.5  Tamanho das Empresas..............................................................................................61 

2.5.3.6  Volatilidade..................................................................................................................61 

2.5.3.7  Lucratividade...............................................................................................................62 

2.5.4  Outras Determinantes Utilizadas nos Estudos.............................................................62  

2.5.4.1  Liquidez Corrente........................................................................................................62 

2.5.4.2  Índice Market-to-Book.................................................................................................62 

2.5.4.3  Idade das Empresas.....................................................................................................63 

2.5.4.4  Retorno Sobre Ativos..................................................................................................63 

2.5.5  Variáveis Macro-Econômicas de Controle...................................................................63 

2.5.5.1  Inflação ao Consumidor..............................................................................................64 

2.5.5.2  Poupança Bruta...........................................................................................................64 

2.5.5.3  Produto Interno Bruto................................................................................................64 

2.5.6  Variáveis de Políticas Econômicas dos Governos........................................................64 

2.5.6.1  Taxa de Juros Real......................................................................................................64 

2.5.6.2  Spread de Taxa de Juros.............................................................................................65 

2.5.6.3  Carga Fiscal.................................................................................................................65 

2.5.6.4  Oferta de Crédito Doméstico......................................................................................65 

2.5.6.5  Taxa de Câmbio...........................................................................................................65 

3  Aspectos Metodológicos.......................................................................................................66 

3.1  Introdução..........................................................................................................................66 

3.2  Método de Pesquisa...........................................................................................................66 

3.3  Amostra..............................................................................................................................67 

3.4  Coleta de Dados.................................................................................................................67 

3.5  Variáveis de Pesquisa........................................................................................................68 

3.5.1  Variáveis Dependentes...................................................................................................68 

3.5.2  Variáveis Independentes................................................................................................68 

3.5.3  Definição Operacional das Variáveis............................................................................69 

3.5.3.1  Variáveis Dependentes – Níveis de Alavancagem.....................................................69 

3.5.3.2  Variáveis Independentes, Determinantes da Estrutura de Capital......................70 

3.5.4  Relação de Consistência entre as Variáveis do Nível das Empresas e as Teorias 

Alternativas de Estrutura de Capital.....................................................................................72 

3.5.4.1  Relação com a Teoria dos Custos de Agência...........................................................73 



 15 

3.5.4.2  Relação com a Teoria do Trade-Off...........................................................................73 

3.5.4.3  Relação com as Teorias da Assimetria de Informação e Pecking Order.................74 

3.6  Tratamento dos Outliers....................................................................................................75 

3.7  Métodos Estatísticos de Análise........................................................................................76 

3.7.1  Modelo Econométrico de Análise – Dados em Painel.................................................76 

3.7.2  Principais Abordagens da Análise de Dados em Painel..............................................78 

3.7.2.1  Abordagem POLS........................................................................................................78 

3.7.2.2  Abordagem de Efeitos Fixos.......................................................................................79 

3.7.2.3  Abordagem de Efeitos Aleatórios...............................................................................80 

3.7.3  Testes de Especificação do Modelo...............................................................................82 

3.7.3.1  Correlação Entre as Variáveis....................................................................................82 

3.7.3.2  Multicolinearidade.......................................................................................................83 

3.7.3.3  Teste de Chow..............................................................................................................83 

3.7.3.4  Teste de Breusch-Pagan..............................................................................................84 

3.7.3.5  Teste de Hausman........................................................................................................84 

3.7.3.6  Heterocedasticidade.....................................................................................................84 

4  Análise dos Resultados.........................................................................................................86 

4.1  Análise dos Resultados para o Brasil...............................................................................87 

4.1.1  Resultados para o período de 2000 a 2009...................................................................87 

4.1.1.1  Variáveis a Nível das Empresas.................................................................................88 

4.1.1.2  Variáveis Macro-Econômicas.....................................................................................89 

4.1.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009...................................................................91 

4.1.2.1  Variáveis a Nível das Empresas.................................................................................92 

4.1.2.2  Variáveis Macro-Econômicas.....................................................................................92 

4.2  Análise dos Resultados para o Rússia..............................................................................92 

4.2.1  Resultados para o Período de 2000 a 2009...................................................................92 

4.2.1.1  Variáveis a Nível das Empresas.................................................................................93 

4.2.1.2  Variáveis Macro-Econômicas....................................................................................94 

4.2.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009...................................................................94 

4.2.2.1  Variáveis a Nível das Empresas.................................................................................95 

4.2.2.2  Variáveis Macro-econômicas...................................................................................96 

4.3  Análise dos Resultados para a Índia..........................................................................96 

4.3.1  Resultados para o Período de 2000 a 2009...................................................................96 

4.3.1.1  Variáveis a Nível das Empresas.................................................................................97 



 16 

4.3.1.2  Variáveis Macro-econômicas.....................................................................................98 

4.3.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009...................................................................98 

4.3.2.1  Variáveis a Nível das Empresas.................................................................................99 

4.3.2.2  Variáveis Macro-Econômicas.....................................................................................99 

4.4  Análise dos Resultados para a China.............................................................................100 

4.4.1  Resultados para o Período de 2000 a 2009.................................................................100 

4.4.1.1  Variáveis a Nível das Empresas...............................................................................101 

4.4.1.2  Variáveis Macro-Econômicas...................................................................................102 

4.4.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009.................................................................102 

4.4.2.1  Variáveis a Nível das Empresas...............................................................................103 

4.4.2.2  Variáveis Macro-Econômicas...................................................................................103 

4.5  Análise dos Resultados para o Conjunto dos Países: Brasil, Rússia, Índia e China – 

BRIC........................................................................................................................................104 

4.5.1  Resultados para o Período de 2000 a 2009.................................................................104 

4.5.1.1  Variáveis a Nível das Empresas...............................................................................105 

4.5.1.2  Variáveis Macro-Econômicas...................................................................................106 

4.5.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009.................................................................106 

4.5.2.1  Variáveis a Nível das Empresas...............................................................................107 

4.5.2.2  Variáveis Macro-Econômicas...................................................................................107 

4.6  Análise dos Resultados para os Estados Unidos da América – EUA..........................108 

4.6.1  Resultados para o Período de 2000 a 2009.................................................................108 

4.6.1.1  Variáveis a Nível das Empresas...............................................................................109 

4.6.1.2  Variáveis Macro-Econômicas...................................................................................110 

4.6.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009.................................................................110 

4.6.2.1  Variáveis a Nível das Empresas...............................................................................111 

4.6.2.2  Variáveis Macro-Econômicas...................................................................................111 

4.7  Comparativo de Sinais e Significância...........................................................................112 

4.8  Análise do Endividamento pelo Método do Lucro Operacional.................................114 

4.8.1  Análise do Endividamento Baseado na Alavancagem Total Contábil.....................116 

4.8.2  Análise do Endividamento Baseado na Alavancagem Líquida Contábil................118 

5  Conclusões...........................................................................................................................120 

Referências Bibliográficas.....................................................................................................123 

Apêndices.................................................................................................................................130 

 



 17 

 

 

1  Introdução 

 

 

Entendendo que o “fazer” em finanças corporativas se resume em três principais 

decisões: decisões de investimento, decisões de financiamento e decisões de dividendos (essa 

última com forte ligação com as decisões de financiamento) este estudo se concentrou nas 

chamadas decisões de financiamento, e consequentemente na estrutura de capital formada a 

partir dessas decisões.  

Inúmeros trabalhos ao longo das últimas décadas tiveram por objetivo estudar 

relevantes aspectos ligados a esse tema, consagrando diversos autores e pesquisadores e 

proporcionando o surgimento de várias teorias ligadas a questão da estrutura de capital das 

empresas, ou seja, o grau de endividamento com o qual as empresas operam, envolvendo a 

relevância ou não de sua composição, fontes, limites etc. 

Estas teorias podem ser observadas em trabalhos seminais de autores como Durand 

(1952) e Modigliani e Miller (1958) que estudaram a relevância ou não de sua composição 

para o valor da empresa, seguidos de diversos outros estudos que resultaram em algumas 

teorias alternativas de estrutura de capital. 

Dentre as teorias alternativas destacam-se: Jensen e Meckling (1976) que 

estabeleceram as bases para o estudo dos custos de agência oriundos do conflito de interesses 

entre principais e agentes nas empresas, o que também deu lugar a uma determinada estrutura  

de capital, cuja teoria, mais abrangente, é conhecida como teoria da agência, onde os custos de 

agência estão inseridos.   

Myers (1984) que estudou a elevação do risco de dificuldades financeiras ligadas ao 

aumento do endividamento como fator limitante de sua adoção na estrutura de capital, teoria 

essa que ficou conhecida como teoria do trade-off.  

O mesmo autor também cogitou a existência do fenômeno da assimetria de 

informações entre os gestores das empresas e o mercado, resultando em outra teoria discutida 

em Myers e Majluf (1984) que indicava ser a estrutura de capital das empresas resultante de 

uma hierarquia de fontes de captação, que ficou conhecida como teoria do pecking order. 

Na amostra de empresas escolhida para essa pesquisa esses fatores foram estudados 

procurando-se obter, através da busca de relações significantes entre as variáveis dependentes  
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e independentes escolhidas,  a confirmação ou não das teorias citadas, através principalmente 

do estudo do sinal de seus coeficientes frente as premissas defendidas em cada teoria.  

Outra preocupação sempre latente tanto no nível acadêmico quanto no âmbito das 

empresas é a influência que as políticas governamentais dos países têm sobre a administração 

interna das empresas e, notadamente neste estudo, sobre a escolha ou formação de sua 

estrutura de capital. A hipótese aqui levantada é que as alternativas de financiamento das 

empresas podem ser afetadas pelas políticas macro-econômicas e monetárias instituídas pelos 

governos. Implementadas por atos legislativos e administrativos, esses atos visam 

principalmente introduzir políticas públicas e de controle econômico ou monetário, as quais 

acabam por facilitar ou dificultar determinadas alternativas de captação de recursos pelas 

empresas, influenciando dessa forma a sua estrutura de capital.  

Este estudo também analisou a significância desses fatores, através de proxys 

específicas, quando as mesmas apresentaram-se significantes frente às variáveis dependentes 

representativas do nível de alavancagem das empresas, as quais também contribuíram para 

determinar a estrutura de capital das empresas da amostra. 

Outro aspecto relevante são os países escolhidos para a pesquisa: Brasil, Rússia, Índia 

e China são atualmente citados como países emergentes com grande potencial de crescimento 

de suas economias, situação na qual as empresas desses países precisarão estar aptas a 

aumentar significativamente suas fontes de recursos, afim de promover esse crescimento 

esperado pela comunidade global. 

Nesse sentido, o presente estudo escolheu também para fazer parte da pesquisa o país 

Estados Unidos da América – EUA, para fazer uma comparação entre os resultados obtidos 

dos países emergentes citados e um economia desenvolvida, notadamente a economia líder a 

nível global na atualidade. 

Visando ainda a necessidade de crescimento, foi efetuado, através do método do lucro 

operacional, um cálculo de folga de endividamento das empresas da amostra, procurando 

verificar se essas empresas possuem disponibilidade para aumentar suas fontes de recursos via 

aumento do nível de endividamento.  

A expectativa do presente estudo é obter indícios que corroborem ou refutem a 

adequação das estruturas de capital das empresas citadas, no sentido de proporcionar condições 

dessas mesmas empresas e seus países de origem promoverem o crescimento econômico 

esperado e largamente noticiado tanto nos meios acadêmicos quanto empresariais a nível 

global. 
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1.1  Problema de Pesquisa 

Entende-se que a estrutura de capital das empresas ocupa papel importante no sentido 

de proporcionar a origem de novos recursos, necessários ao crescimento de seus negócios, 

refletindo em última análise no crescimento das economias dos países onde estão inseridas. 

Considerando que os países do BRIC encontram-se atualmente cotados a serem proeminentes 

economias mundiais, estruturas adequadas de capital das empresas desses países passam a ter 

lugar de destaque nesse cenário. 

Nessa linha, o presente estudo visa: (i) oferecer uma contribuição sobre a adequação 

das estruturas de capital das empresas da amostra através do estudo de suas determinantes, 

acrescentando inclusive novos resultados aos estudos empíricos já realizados sobre o tema, (ii) 

buscar a confirmação ou não de algumas teorias de estrutura de capital surgidas nas últimas 

décadas e que também procuram explicar o comportamento das empresas frente a este 

fenômeno, (iii) verificar se os governos dos países têm influencia significativa na formação da 

estrutura de capital das empresas de cada economia, (iv) comparar a estrutura de capital das 

empresas da amostra frente a uma economia desenvolvida, e (v) apresentar um cálculo de 

estrutura ótima de capital que indique o nível de folga de financiamento que as empresas da 

amostra possuem. 

Desse modo, a questão central que o estudo  pretende responder é:  

 

Estão as estruturas de capital das empresas dos países Brasil, Rússia, Índia e China atualmente 

adequadas no sentido de proporcionar às mesmas novas e robustas fontes de financiamento, 

necessárias para fazer frente aos desafios de crescimento que suas economias poderão  

experimentar nos próximos anos? 

 

1.2  Justificativa do Estudo 

Em que pese as mais de cinco décadas de estudos acadêmicos á cerca da estrutura de 

capital das empresas, muitas lacunas ainda encontram-se sem uma explicação definitiva e 

irrefutável. A própria relevância ou não de sua composição como influenciadora do valor das 

empresas é ainda hoje objeto de inúmeros estudos, não havendo ainda uma solução de 

consenso. 

O presente estudo justifica-se por contribuir no sentido de tentar elucidar algumas 

dessas lacunas, testando os resultados obtidos à luz de algumas das teorias surgidas nesse 

período, onde fatores como estrutura dos ativos, benefícios fiscais, oportunidades de 
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crescimento, volatilidade, tamanho, retorno sobre os ativos, lucratividade e liquidez procuram 

confirmar os preceitos contidos nestas teorias.  

Procura também o estudo determinar fatores macro-econômicos que sejam relevantes 

na formação da estrutura de capital das empresas da amostra, mostrando a influência do fator 

país na composição do seu endividamento. São utilizadas variáveis do tipo: taxa de juros, carga 

fiscal, oferta de crédito, taxa de câmbio; variáveis estas notadamente utilizadas como 

instrumentos de condução das políticas macro-econômicas dos países, além de variáveis de 

controle que incluem: poupança interna, crescimento do PIB e inflação.  

A composição dos países teve como base diversos estudos que colocam Brasil, 

Rússia, Índia e China em posição de destaque no cenário atual do bloco dos países emergentes, 

e com grande potencial de crescimento econômico a nível global, seja pela  relevância de suas 

reservas de recursos naturais, tamanho da população, extensão territorial, posição geográfica, 

ou grau de desenvolvimento de suas economias, sendo que não foram encontrados até o 

momento trabalhos empíricos sobre o tema estrutura de capital com essa composição de 

amostra, na literatura consultada.  

Justifica-se também este estudo por investigar, através da confirmação ou refutação 

das teorias de estrutura de capital discutidas atualmente, e também pela comparação de seus 

resultados com os resultados de uma economia desenvolvida, se as empresas dos países da 

amostra possuem estruturas de capitais adequadas ao cenário internacional atual.  

Levando em conta que esses países figuram hoje como importantes participantes da 

economia mundial, e são apontados como possuidores de grande potencial de crescimento 

econômico, recai sobre as empresas desses países a missão de proporcionar novas e robustas 

fontes de capital, a fim de fazer frente a esses novos desafios de crescimento.  

Neste cenário, entende-se que  uma estrutura de capital adequada e sintonizada com o 

mercado global é condição capital para que esse crescimento possa ocorrer. 

 

1.3  Objetivo Geral 

Este estudo tem o objetivo geral de explorar diversos aspectos ligados a formação ou 

escolha da estrutura de capital das empresas da amostra, procurando variáveis que apresentem-

se significantes ao explicar o comportamento do nível de alavancagem das empresas da 

amostra.  

Fundamenta-se nas teorias existentes e atualmente discutidas pela comunidade 

acadêmica, e vale-se dos dados financeiros divulgados pelas empresas no período investigado, 

bem como dados macro-econômicos dos países escolhidos para o estudo. 
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 Entende-se que as estruturas de capital das empresas da amostra terão papel 

importante caso os países do BRIC venham a protagonizar as estimativas de crescimento 

propostas pela comunidade acadêmica e pelo mercado, no sentido de se tornarem participantes 

proeminentes da economia mundial nas próximas décadas.   

 

1.3.1  Objetivos Específicos 

A primeira investigação do presente estudo busca fatores significativamente 

determinantes da estrutura de capital das empresas da amostra, efetuando-se procedimentos 

estatísticos de regressão do tipo painel de dados, entre os índices calculados (determinantes) e 

as estruturas de capital apresentadas pelas empresas, representadas por alguns índices de 

endividamento utilizados alternativamente, no período compreendido entre 2000 e 2009, na 

forma anual. Também serão utilizados índices macro-econômicos para verificar a influência 

das políticas públicas dos governos na formação dessas estruturas. 

A segunda investigação confronta os índices que resultarem significativos com 

algumas das teorias sobre formação da estrutura de capital discutidas neste estudo, procurando 

verificar a existência de tendências quanto a essas estruturas, frente as teorias discutidas. Esse 

trabalho será feito valendo-se do conjunto de empresas de cada país, onde se pretende observar 

se algumas das teorias prevalecem em determinadas economias, dentre as que serão objeto do 

estudo, através do grau de significância estatística e do sinal dos coeficientes calculados.  

A terceira investigação diz respeito a comparação dos resultados obtidos entre as 

empresas dos países Brasil, Rússia, Índia e China e os resultados das empresas dos EUA, afim 

de verificar se há um alinhamento entre as estruturas de capital desses países.  

A quarta investigação específica do estudo testa o grau de endividamento das 

empresas da amostra frente ao modelo de determinação do mix ótimo de financiamentos 

denominado método do lucro operacional (DAMODARAN, 2004, p. 470), que calcula qual o 

limite ótimo de endividamento de uma empresa, levando em consideração alguns de seus 

indicadores financeiros, principalmente volatilidade nos resultados operacionais, e uma 

estimativa de probabilidade de default. Desse método será extraído um índice denominado 

folga de endividamento, que representará a quantidade percentual adicional de dívida que as 

empresas ainda têm condições de captar, consolidado no nível de cada país.   

 

1.4  Hipóteses de Pesquisa 

Considerando os objetivos propostos para este estudo, são elaboradas as seguintes 

hipóteses de pesquisa, a serem testadas: 
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H1: As proxys determinantes escolhidas para o estudo explicam significativamente os 

tipos de estruturas de capital apresentadas pelas empresas da amostra, em seus respectivos 

países; 

 

H2: As teorias: assimetria de informação, pecking order, trade-off e custos de agência 

explicam satisfatoriamente os tipos de estruturas de capital apresentadas pelas empresas da 

amostra, em seus respectivos países;       

 

H3: Os governos dos países, através de suas políticas macro-econômicas, têm 

influência significativa na formação das estruturas de capital apresentadas pelas empresas da 

amostra de cada país. 

 

H4: A estrutura de capital apresentada pelas empresas da amostra dos países Brasil, 

Rússia, Índia e China são similares à estrutura de capital das empresas dos Estados Unidos da 

América. 

 

H5: O nível de endividamento e o nível de folga de endividamento calculado pelo 

método do lucro operacional habilitam as empresas do BRIC a buscar novos recursos para 

fazer frente aos desafios do crescimento econômico esperado pelo mercado.  

 

1.5  Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está dividido da seguinte forma: após este item 1 introdutório, o item 2 

discute o referencial teórico da pesquisa, o item 3 apresenta os procedimentos metodológicos 

utilizados nos cálculos e análises efetuadas, o item 4 trás os resultados que são então 

analisados a luz do referencial teórico citado, e o item 5 faz as considerações finais na forma 

de conclusão do trabalho. Após, está indicado o referencial bibliográfico utilizado no texto, 

seguido dos apêndices contendo principalmente os resultados dos cálculos econométricos 

efetuados.  
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2  Fundamentação Teórica 

 

 

2.1  Considerações Iniciais 

Uma das bases da discussão deste estudo reside na necessidade de financiamento 

constante que as empresas têm parar girar suas atividades, e principalmente para crescer o seu 

negócio, seja organicamente através de aumentos discretos mas constantes de sua atividade, 

seja através de uma expansão mais pronunciada, muitas vezes adquirindo outras empresas 

cujos ativos e passivos irão se somar aos já existentes, aumentando significativamente a 

participação da empresa em  seu(s) mercado(s) de atuação, ou abrangendo outros mercados.  

Também servem os novos financiamentos para sanar dificuldades financeiras 

apresentadas pelas empresas, originados principalmente de problemas operacionais causados 

por margens inadequadas, despesas extraordinárias ou mesmo pelo resultado negativo de 

operações financeiras mal conduzidas.  

Além desses fatores, também as tentativas das empresas em alongar o perfil de sua 

dívida podem gerar novas operações de financiamentos, trocando dívidas de curto prazo por 

outras de prazo mais longo. Tais movimentações servem como sinalização ao mercado da 

situação financeira da empresa, bem como da forma como ela está sendo administrada pelos 

seus gestores e acionistas. 

Outro fator diz respeito a ser o nível de crescimento da atividade das empresas o 

principal fator a ser medido quando se procura determinar o nível de atividade da economia, 

pois é principalmente através da medição dessa atividade que o crescimento econômico dos 

países surge, resultando no produto interno bruto (PIB). Ocorre que, para que as empresas 

possam aumentar o nível de atividade, novos recursos financeiros são necessários, 

modificando o volume e a estrutura de capital das empresas.  

Considerando que as três principais fontes de financiamentos das empresas são: 

retenção de lucros, dívidas com terceiros ou aportes de capital pelos sócios, esses movimentos 

irão de alguma forma alterar a composição entre o total de dívida e capital próprio das 

empresas, podendo alterar também a maneira como o mercado irá enxergar a empresa e suas 

perspectivas futuras, refletindo no seu valor.    
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A decorrência natural das decisões de financiamentos tomadas pelas empresas resulta 

muitas vezes na sua estrutura de capital (BAKER, RUBACK e WURGLER, 2006), estrutura 

essa que é o objetivo principal deste estudo.  

Essa estrutura compõe-se basicamente de: 

 capital de terceiros, entendido como as diversas formas de empréstimos 

obtidos junto a instituições financeiras e títulos de dívida emitidos pelas 

empresas, e  

 capital próprio, na qualidade dos investimentos diretos efetuados pelos sócios 

na empresa, integralizados como capital social, ou através do reinvestimento 

dos lucros obtidos no negócio e que compõe as contas de reservas de lucros 

dos balanços patrimoniais. 

Completando o “lado direito do balanço patrimonial”, estão outras obrigações da empresa para 

com seus fornecedores, funcionários e governo, que de um certo ponto de vista também 

constituem dívidas com terceiros, mas geralmente são tratadas dentro do âmbito do  

relacionamento comercial da empresa, originados diretamente no giro do seu negócio, e com 

muito pouco ou nenhum encargo financeiro associado. 

Copeland, Weston e Shastri (2005) consideram a estrutura de capital das empresas e o 

seu custo de capital intrinsecamente ligados, provendo diversas equações que podem ser 

aplicadas para solucionar a questão do custo médio ponderado de capital. Porém, nenhuma 

teoria completamente satisfatória foi ainda encontrada que explique a existência de uma 

estrutura ótima de capital, em que pese as empresas se comportarem como se tal estrutura 

existisse. Os autores comentam que as técnicas sugeridas para cálculo do custo médio 

ponderado de capital usualmente assumem que cada empresa tem um objetivo de estrutura de 

capital, aplicado através da equação desse modelo
1
. 

As maneiras como as empresas se financiam, seja retendo lucros, contraindo dívida ou 

emitindo ações e/ou novas quotas, irão moldar essa estrutura de capital, a qual é determinada 

contabilmente pelas contas demonstradas do lado direito (Passivo) do Balanço Patrimonial. 

Uma das preocupações tanto dos teóricos e pesquisadores acadêmicos quanto dos 

administradores financeiros das empresas, é determinar até que ponto uma ou outra estrutura 

de capital da empresa, traduzida pelo seu grau de endividamento, pode interferir na maneira 

como o mercado enxerga esta empresa, e consequentemente no valor atribuído a empresa por 

esse mesmo mercado. 

                                                 
1
 O custo médio ponderado de capital é calculado de acordo com a equação: ((CP / ( CP+D)) * Kcp) + ((D / 

(CP+D)) * Kd), onde: CP representa o capital próprio da empresa, D representa a dívida, Kcp o custo de capital 

próprio e Kd o custo da dívida (ROSS, WESTERFIELD, JAFFEE, 2002, p. 268) 
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Os governos dos países também têm participação efetiva nesse processo, pois que 

através de políticas macro econômicas trabalham no sentido de incentivar ou mesmo frear a 

obtenção de novos financiamentos por parte das empresas, sendo essas medidas parte de um 

contexto macro-econômico maior, que leva em conta as necessidades de crescimento 

econômico, controle da inflação, desenvolvimento social etc.  

 

2.2  Teorias Clássicas sobre Estrutura de Capital 

 Há mais de cinco décadas a comunidade acadêmica debruça-se sobre esse tema, o 

qual já foi objeto de inúmeros trabalhos acadêmicos, que tanto cunharam teorias e modelos 

explicativos quanto testaram essas mesmas teorias e modelos.  

Durand (1952) já alertava para o declínio na emissão de ações por parte das empresas, 

interessadas em outros meios de financiamento. A pergunta feita, já aquela época, era se os 

custos de obtenção de equity eram comparáveis aos custos dos empréstimos (levando em conta 

a estrutura tributária), ou aos custos de reter lucros. Em economias como a brasileira, o alto 

custo de estruturação de uma emissão primária de ações torna essa discussão bastante relevante 

para a tomada de decisão de financiamento da empresa. 

Em 1958, o trabalho seminal de Franco Modigliani e Merton H. Miller ( 

MODIGLIANI e MILLER, 1958) estabeleceu as diretrizes básicas dessa discussão, ao 

apresentar três proposições concernentes a estrutura de capital, e sua relação com o valor de 

mercado da empresa. A proposição I : “the market value of the firm is independent of its 

capital structure and is given by capitalizing its expected return at the rate pk appropriate to 

its class” e “the average cost of capital to any firm is completely independent of its capital 

structure and is equal to the capitalization rate of a pure equity stream of  its  class”. Afirmava 

essa proposição que tanto o valor da empresa como o seu custo médio eram independentes de 

sua estrutura de capital.  

A proposição II : “the expected yield of a share of stock is equal to the appropriate 

capitalization rate pk for a pure equity stream in the class, plus a premium related to financial 

risk equal to the debt-to-equity ratio times the spread between pk and r”,  afirmava que o lucro 

esperado por uma ação era igual a taxa de capitalização apropriada para o puro equity corrente 

desta classe de ação, mais um prêmio de risco financeiro igual a taxa debt-to-equity, no tempo.  

Já a proposição III : “the cut-off point for investment in the firm will in all cases be pk 

and will be completely unaffected by the type of secutiry used to finance the investment”, diz 

respeito ao fato do ponto de corte dos investimentos da empresa ser uma constante, e ser 
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completamente independente do tipo de secutiry utilizado para financiar os investimentos 

(ações, dívidas ou títulos híbridos). 

Essas três proposições continham um entendimento de que a estrutura de capital das 

empresas era irrelevante do ponto de vista de influenciar o valor da empresa, e da forma como 

a empresa financiaria suas necessidades de recursos.  

Outro legado deixado pela proposição I de Modigliani e Miller (1958) diz respeito a 

questão do entendimento que quaisquer políticas de financiamento que visem maximizar o 

valor da empresa, terão o mesmo reflexo se implementadas pelos acionistas ou investidores. 

Pois, considerando a premissa de mercados perfeitos, onde o mesmo investimento, levando em 

conta o risco, proporciona rendimento equivalente, e também a possibilidade dos investidores 

poderem captar recursos ao mesmo custo das empresas, sem custos adicionais ou impostos, 

estes poderão “desfazer” ou “duplicar” o efeito de quaisquer alterações na estrutura de capital 

da empresa.  

Essas assertivas tornaram-se um dos principais pilares dos estudos em finanças 

corporativas desde então, sendo exaustivamente discutidas e testadas. 

Uma das premissas levantada pelos autores foi a de que, em condições de mercados 

perfeitos, não importa como a empresa se financie, o investidor pode duplicar ou modificar a 

estrutura de capital implementada pela empresa e obter o mesmo rendimento final, esteja a  

empresa endividada ou não.  

Como o rendimento futuro proporcionado pela empresa é a base do cálculo do seu 

valor, Modigliani e Miller (1958) provaram a irrelevância da estrutura de capital para a 

determinação do valor da empresa, dentro das condições impostas pelo modelo.  

Entretanto esse modelo, ao prescindir das condições da existência de um mercado 

perfeito, provou ser pouco viável nas condições de mercado reais, imperfeitos, não trazendo 

dessa forma o efeito descrito no desempenho real das empresas, e por conseguinte na 

rentabilidade aos acionistas e investidores.  

Em Modigliani e Miller (1963), os autores reconheceram que a estrutura tributária das 

empresas lucrativas tem uma conexão benéfica com o custo de capital, sendo dessa forma 

relevante para a escolha do tipo de financiamento a ser adotado pela empresa, influenciando 

sua estrutura de capital. Afirmaram os autores que tomar dívida pode gerar uma significativa 

economia fiscal na medida em que os encargos financeiros pagos podem ser abatidos do lucro 

tributável, proporcionando consequentemente um maior nível de lucro após o imposto de 

renda, base da remuneração dos acionistas da empresa e do cálculo de sua rentabilidade. 
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Na esteira dessa discussão sobre a relevância ou não da estrutura de capital nas 

empresas, surgiram diversas teorias que se esforçam em demonstrar a relevância do tipo de 

estrutura de capital das empresas na determinação de seu valor.  

Brealey, Myers e Allen (2008) apresentam uma lista de imperfeições de mercado, que 

seriam responsáveis por tornar a estrutura de capital relevante nas empresas:  

 impostos,  

 custos de falência,  

 dificuldades financeiras,  

 custos de formalização e aplicação de contratos de empréstimos,  

 informação imperfeita, e  

 incentivos á gestão. 

Essas imperfeições fariam com que as empresas procurassem compor os respectivos 

montantes de dívida e capital próprio de modo a obterem uma estrutura ótima de capital. 

 

2.3  Teorias Alternativas 

 

2.3.1  Teoria dos Custos de Agência 

Em Jensen e Meckling (1976) foram lançadas as bases para o estudo do fenômeno 

conhecido como custos de agência, que baseou-se na discussão dos autores envolvendo 

principalmente a teoria dos direitos de propriedade, enfatizando o relacionamento entre 

separação e controle na estrutura das empresas, com uma destacada preocupação na 

maximização do seu valor.  

A definição clássica dos autores é de que “o relacionamento de agência atua como um 

contrato sob o qual uma ou mais pessoas, os principais, engajam outra pessoa, o agente, para 

executar algum serviço no interesse daqueles, o qual envolve a delegação de algumas decisões, 

proporcionando autoridade ao agente”. Este tipo de contrato, entretanto, implica em boas 

razões para que o agente, maximizador de sua utilidade, não haja sempre no melhor interesse 

dos principais, e sim no seu melhor interesse.  

Nesse contexto, diversas ferramentas podem ser utilizadas pelos principais para 

mitigar esse conflito de interesses, tanto concedendo aos agentes incentivos apropriados, como 

monitorando os custos ligados as suas decisões, a fim de limitar suas atuações. Os autores 

definem os custos de agência como a soma de:  

 gastos de monitoração pelo principal,  

 gastos com bonificação aos agentes, e  
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 perdas residuais.   

Jensen e Meckling (1976) discutem também a questão dos custos de agência 

associados a venda por parte do acionista-gestor de parte do controle da empresa, até então 

100% de sua propriedade, a investidores externos, pois o acionista-gestor irá tomar decisões 

que maximizem a sua utilidade, decisões estas que nem sempre serão no sentido de maximizar 

os aspectos pecuniários, mas muitas vezes ligados a posição do gestor na empresa, incluindo o  

relacionamento com empregados e parceiros, ambiente físico de trabalho, regalias ligadas ao 

cargo ocupado, aspectos políticos etc.   

Os custos de agência da dívida também são discutidos pelos autores, colocando a 

questão do por que nas grandes corporações não ocorre de apenas uma pequena parcela da 

origem de recursos serem proporcionadas pelos acionistas, enquanto que a maior parte seria 

originada de dívidas, ao que se enumeram três principais razões:  

(i) os efeitos de incentivos associados a uma empresa altamente alavancada, cujos 

acionistas teriam um grande incentivo em se engajar em projetos com promessa de altos 

retornos (com respectivo risco associado) mesmo com pequena probabilidade de sucesso, onde 

na hipótese de sucesso o bônus seria todo dos acionistas, e na hipótese de fracasso a maioria do 

ônus seria assumida pelos credores;  

(ii) os custos de monitoramento dessa situação, exigidos pelos credores normalmente 

na forma de covenants existentes nos contratos,  os quais limitam a atuação dos gestores da 

empresa, cobrindo alguns aspectos operacionais, incluindo a limitação do risco a ser assumido 

em novos projetos, e  

(iii) os custos de falência e reorganização financeira associados a alta alavancagem da 

empresa, em que pese os autores admitirem que na prática os custos diretos de falência são 

desprezíveis se apurados, mas podem representar a perda de significativa parcela do valor da 

empresa, e de seus ativos, durante o processo judicial ou extra-judicial decorrente de sua 

liquidação. 

 

2.3.2  Teoria do Trade-off 

Myers (1984) discute em seu trabalho seminal duas maneiras de pensar a respeito da 

estrutura de capital das empresas: (i) a trade-off framework, onde as empresas buscam uma 

relação dívida-valor ótima, movendo-se gradualmente nesta direção, e (ii) a pecking order 

framework, onde as empresas preferem financiamentos internos aos externos, e dívida a 

emissão de capital próprio na emissão de novos securities, sendo que na pura acepção desta 

teoria não há um alvo definido em relação a dívida e capital próprio.  
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Com relação a teoria do trade-off, o autor define como sendo um ponto de equilíbrio 

entre os custos e benefícios de captar empréstimos, mantendo constantes tanto os ativos quanto 

os seus planos de investimentos.  

As empresas são levadas a balancear o valor dos benefícios fiscais obtidos através do 

volume de juros pagos nos empréstimos contra os vários custos que envolvem as dificuldades 

financeiras e custos de falência.  

Myers (1984) supõe que as empresas podem substituir dívida por capital próprio e 

capital próprio por dívida até que a empresa tenha seu valor maximizado.   

Em outras palavras, a teoria do trade-off postula a existência de uma estrutura ótima 

de capital, considerando que o benefício fiscal incentiva as empresas a se endividarem, até o 

ponto em que o aumento do risco potencial de dificuldades financeiras, traduzido por maiores 

custos de captação de recursos, se equivale ao benefício fiscal do endividamento. A partir deste 

ponto, o contrabalanço deixa de ser compensador, e a empresa deve então recorrer a outras 

fontes de financiamento.  

Brealey, Myers e Allen (2008) comentam a questão do valor presente dos benefícios 

fiscais futuros influenciando o valor da empresa, desde que a empresa tenha perspectiva de 

lucros regulares e dívida constante, assim como o valor presente das tensões financeiras, 

representadas pelas dificuldades financeiras (risco de inadimplência) e também pelos eventuais 

custos de falência. Esses autores propõem a seguinte equação para o valor da empresa:  

“Valor da empresa = valor se for totalmente financiada por capital próprio + o VP dos 

benefícios fiscais  - VP dos custos das tensões financeiras”.  

Myers (1984) postula ainda a não existência de custos de ajuste, para se chegar ao 

equilíbrio entre o benefício fiscal da dívida versus os custos envolvidos no risco de 

inadimplência ou falência. Porém, afirma o autor que estes custos estão presentes nas 

transações das empresas, e devem ser considerados no cálculo do ponto ótimo. 

 

2.3.3  Teoria da Assimetria de Informações 

Em Myers e Majluf (1984), os autores postulam a possibilidade de as empresas 

emitirem ações afim de aumentar o seu caixa para fazer frente as oportunidades de 

investimento, considerando porém que não exista impostos envolvidos, custos de transação ou 

outras imperfeições do mercado de capitais.  

Nesse trabalho os autores colocam em foco a questão da assimetria de informações 

entre os administradores da empresa e o mercado em geral, afirmando que os primeiros têm 

mais informações a respeito da empresa, podendo melhor precificá-la e consequentemente 
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fazer uma melhor estimativa do preço de suas ações. Myers e Majluf (1984) postulam que, se 

os administradores têm informações internas privilegiadas, então deverão existir alguns casos 

em que estas informações serão muito favoráveis a gestão. Se essa gestão for do interesse dos 

acionistas atuais, os administradores irão recusar emitir novas ações mesmo que isso signifique 

deixar passar boas oportunidades de investimento.  

Dessa forma, o custo para os acionistas atuais de emitir ações em uma barganha de 

preços pode ser maior que o valor presente líquido dos projetos. Os investidores, sabedores de 

sua relativa ignorância, irão considerar que a decisão de não emitir ações sinaliza “boas 

notícias”, levando isso em conta na precificação da empresa.  

Já as notícias de emissão de ações são ruins ou não tão boas, provocando reação 

inversa dos investidores. Isto afeta inclusive o preço que o investidor aceita pagar na emissão 

de novas ações, tornando dessa forma a decisão de emissão para investimento uma decisão 

mais difícil.  

Brealey, Myers e Allen (2008, p. 511, 512) descrevem essa situação da seguinte 

forma: do ponto de vista do administrador, este somente emitirá novas ações (inclusive 

diluindo o capital dos acionistas existentes) se entender que o preço de mercado das ações está 

sobrevalorizado, e que uma eventual “volta” nos preços não seria de fato prejudicial aos 

acionistas, do ponto de vista do valor de mercado real da empresa.  

Do lado dos investidores, duas principais conjecturas influenciam seu 

comportamento:  

(i) entendem a atitude dos administradores da empresa em lançar novas ações como 

um indício de que estes, os administradores, acreditam que o preço das ações está 

sobrevalorizado, e 

(ii) acreditam que se a empresa está lançando mão desse tipo de expediente, é porque 

não consegue levantar recursos de outras fontes, sinalizando um nível de risco elevado no 

negócio.  

Estas duas conjecturas provocam uma reação adversa dos investidores, que depreciam 

o preço das ações da empresa, inclusive quando do advento de nova emissão. Dessa forma, 

segundo os autores, os administradores das empresas sempre irão preferir emitir novos títulos 

de dívida ao invés de novas ações, pois o mercado irá sempre interpretar uma nova emissão de 

ações como ponto negativo e irá depreciar o preço atual das ações, prejudicando inclusive os 

acionistas atuais.  
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2.3.4  Teoria do Pecking Order 

A partir da idéia postulada no item 2.3.3, Myers (1984) discute a questão da pecking 

order, ou hierarquia das fontes de financiamento, contrastando a teoria do trade-off, presente 

no mesmo texto.   

Afirma o autor que nesta situação as empresas preferem se financiar internamente, 

adaptando suas políticas de dividendos em função das oportunidades de investimento. A 

complexidade da política de dividendos, aliada a flutuações naturais tanto nas rendas quanto 

nas oportunidades de investimento, farão, de acordo com o autor, com que o fluxo de caixa 

flutue acima ou abaixo dos gastos correntes e gastos com os investimentos, obrigando a 

empresa a contrair recursos de fontes externas caso o fluxo de caixa esteja abaixo das 

necessidades de fundos assumidos.  

Quando estas fontes externas são necessárias, Myers (1984) afirma que as empresas 

optam por emitir títulos de dívida, começando pelos títulos de dívida simples, alterando 

possivelmente para títulos híbridos com alternativa (opção) de conversão em capital próprio, e 

talvez emissão de mais capital próprio como um último recurso, levando sempre em conta os 

preceitos discutidos no item anterior a respeito da questão da assimetria de informações entre 

os administradores das empresas e os investidores (credores) do mercado.  

Formalmente, a pecking order theory, ou teoria da hierarquia das fontes de capital, se 

apresenta da forma a seguir: 

opção prioritária: retenção de lucros; 

opção secundária: captação de recursos via dívida; 

opção final: emissão de novas ações da empresa. 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p. 365) comentam que as empresas preferem usar 

financiamento interno devido as elevadas comissões cobradas pelos bancos nas operações de 

financiamento, e pela dificuldade que os investidores enfrentam para avaliar de forma precisa 

novas emissões de ações que, devido ao fenômeno da assimetria de informação, podem 

conduzir a uma relutância por parte dos investidores a aceitar essas novas emissões. 

Os autores comentam outras duas implicações da teoria da pecking order: (i) a teoria 

da hierarquia das fontes não conduz a um quociente de dívida ótima, variando esse quociente 

com os gastos de capital e os lucros retidos, e (ii) as empresas tendem a acumular saldos de 

caixa em períodos favoráveis para diminuir a necessidade de financiamento externo em épocas 

adversas, e também podem utilizar pouco capital de terceiros em períodos favoráveis, deixando 

essa opção para períodos adversos ou quando surgirem oportunidades ótimas, quando então 

teriam condições de tomar novos financiamentos.  
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Segundo os autores, esse fenômeno é referenciado pelos economistas como folga 

financeira, sendo que os autores também citam o termo capacidade ociosa de endividamento 

como referência de folga financeira.  

O presente estudo investigou, através do método do lucro operacional descrito a 

seguir, a capacidade ociosa de endividamento das empresas componentes da amostra, chamada 

aqui de folga de endividamento, comparando-a inclusive com duas medidas de endividamento 

contábeis que diferenciam-se por conter ou não o valor do disponível em seu cálculo. 

 

2.3.5  Estrutura Ótima de Capital 

A discussão sobre a existência ou não de uma estrutura ótima de capital é também 

tema de estudos no meio acadêmico, onde os pesquisadores procuram mensuram qual seria o 

nível ótimo da relação dívida versus capital próprio das empresas.  

Nessa linha, Brealey e Myers (2008, p. 428) utilizam os princípios comentados na 

teoria do trade-off para postular a chamada teoria do equilíbrio da estrutura de capital, que 

basicamente resultaria de um equilíbrio entre os benefícios fiscais da dívida e os custos das 

tensões financeiras. Os autores afirmam que os objetivos para os índices de endividamento 

variam entre as empresas, onde as empresas com ativos tangíveis e com elevados rendimentos 

tributáveis deveriam estabelecer objetivos elevados, enquanto que empresas não rentáveis, com 

ativos intangíveis arriscados deveriam se basear principalmente no financiamento com capital 

próprio. Os autores salientam, entretanto, que os custos de ajustamento podem atrasar o 

direcionamento da estrutura para o ponto ideal, além da ocorrência de acontecimentos 

aleatórios que desviam as empresas dos seus objetivos de estrutura de capital almejados. 

Já Gitman (2010, p. 491) trabalha com a idéia de que a estrutura de capital ótima é 

aquela que minimiza o custo de capital da empresa, que quando utilizada no cálculo do seu 

valor, maximizaria então o valor da empresa, maximizando dessa forma também a riqueza dos 

acionistas, objetivo financeiro máximo da existência de uma empresa.  

Já Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p. 361) afirmam que a estrutura ótima de capital 

seria o resultado de uma combinação de impostos com custo de capital de terceiros, porém 

afirmam que não há fórmula exata disponível para determinar o quociente ótimo entre capital 

de terceiros e capital dos sócios. Os autores consideram que existem algumas regularidades 

empíricas quando se formulam políticas a esse respeito, notadamente: as empresas geralmente 

apresentam quocientes baixos entre capital de terceiros e ativo
2
, as alterações no nível de 

                                                 
2
 Esta assertiva foi confirmada quando da análise de resultados a respeito do cálculo da folga de endividamento 

das empresas, representada na tabela 27 e figuras 01 e 02. 
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endividamento afetam o valor da empresa, e setores distintos apresentarem diferentes 

estruturas de capital, sendo mais baixos em setores com altas taxas de crescimento e com 

amplas oportunidades futuras de investimento.  Entretanto, Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p. 

363) consideram que “as evidencias de diferenças persistentes de grau de endividamento entre 

setores são compatíveis com a idéia de que há um endividamento ótimo, envolvendo uma 

combinação de benefícios fiscais com custos de dificuldades financeiras”. 

 

2.3.5.1  O Método do Lucro Operacional 

Considerado por Damodaran (2004, p. 470) como “uma forma simples e intuitiva de 

determinar quanto uma empresa tem condições de tomar emprestado”, este método leva em 

conta a capacidade de endividamento de uma empresa em função de: (i) seu histórico de 

lucratividade operacional com sua volatilidade associada, (ii) uma estimativa do lucro 

operacional do período atual ou próximo período, (iii) o nível atual de encargos financeiros a 

que a empresa está sujeita, e (iv) uma estimativa da probabilidade de não pagamento máxima 

aceitável de suas dívidas, conhecida no mercado como probabilidade de defaut.    

De acordo com o autor, o cálculo deste nível ótimo de endividamento depende 

basicamente do desvio padrão da distribuição de resultados operacionais da empresa ao longo 

de um período recente, da escolha de uma probabilidade de não pagamento das dívidas, além 

do nível atual de despesas com juros da empresa, conforme a equação abaixo: 

 

Estatística t = (Lucro Operacional  – Pagamento de Juros) / (σ . Lucro Operacional) 

 

A equação acima irá determinar, através da interpretação da estatística t resultante, o 

nível de risco de default a que a empresa está sujeita. 

O volume ótimo de dívida pode ser, então, estimado em duas etapas.  

Calcula-se primeiramente o volume de juros suportável pela empresa, derivando a 

equação acima, assumindo-se uma probabilidade de default de 1%, representado pela equação 

(1), a seguir:  

                          

volume de juros  =  estat. t    .   (σ   .    L. Oper.) – L. Oper.                              (1)   

     

onde: estat. t corresponde ao coeficiente de probabilidade de default da empresa. Para um nível de 5%, o 

coeficiente é 1,645; para 1% de probabilidade de default, o coeficiente é 2,33; 

σ corresponde ao desvio padrão dos resultados operacionais da empresa ao longo de uma período; e  

Res. Oper. corresponde ao valor estimado do Resultado Operacional da empresa para o período atual 

ou estimado para o próximo período. 
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O resultado é então aplicado na equação (2) para se obter o volume de dívida ótimo: 

 

                                                           volume de juros 

Nível ótimo de endividamento  =                                                                           (2) 

                                                         Taxa de juros atual 

 

onde: taxa de juros atual corresponde ao nível atual de remuneração que o mercado exige nas operações de 

empréstimos da empresa. 

 

Dessa forma, é possível estimar o nível ótimo de endividamento das empresas, que 

pode ser então confrontado com o nível atual de endividamento, obtendo-se dessa diferença 

uma estimativa de folga de endividamento.  

Damodaran (2004, p. 472) comenta que este método apresenta algumas limitações, 

principalmente devido ao cálculo do desvio padrão poder ser prejudicado em empresas de 

setores muito voláteis, ou que experimentaram momentos muito diferentes de rentabilidade nos 

anos recentes, os quais podem não se repetir nos próximos períodos. Também é considerado 

pelo autor como um método extremamente conservador de estabelecer políticas de 

endividamento, pois é fundamentado apenas na sua geração interna de rentabilidade para 

pagamento dos encargos a serem assumidos. Outra limitação é na escolha da probabilidade de 

não pagamento, que pode refletir mais as preocupações dos gestores do que os interesses dos 

acionistas da empresa. Este método foi testado em Varoli (2006) em empresas brasileiras, 

obtendo resultados que apontaram para níveis muito conservadores de endividamento, 

denotando endividamento excessivo nas empresas testadas.  

Esta medida de folga de endividamento calculada para as empresas da amostra, pode 

ser entendida como um dos componentes da folga financeira, definida por Brealey e Myers 

(2008, p. 433) como “... ter caixa, títulos negociáveis, ativos reais prontamente negociáveis e 

acesso rápido aos mercados de dívida ou ao financiamento bancário”, acrescentando que “o 

acesso rápido requer, basicamente, um financiamento conservador, de modo que os credores 

potenciais encarem o endividamento da empresa como um investimento seguro”.     

No presente estudo esse método foi aplicado ás empresas da amostra, com a intenção 

de obter uma medida de folga de endividamento, consolidado a nível do país. Procurou-se 

dessa forma verificar se as empresas têm condições de aumentar o seu grau de endividamento, 

condição entendida por esse pesquisador como essencial para que as empresas possam 

aumentar os seus níveis de atividade e consequentemente promover o crescimento econômico 

dos países objetos desse estudo. 
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2.4  Aspectos Econômicos dos Países da Amostra 

 

2.4.1  Introdução 

A escolha de Brasil, Rússia, Índia e China como base para o presente estudo teve 

como premissa inicial a suposta possibilidade dos mesmos se reunirem em um bloco 

econômico de países emergentes denominado BRIC, possibilidade essa que vem sendo 

discutida largamente tanto pelos meios acadêmicos quanto pelos formadores de opinião do 

mercado, e divulgada em vários meios jornalísticos.  

Com o intuito de auxiliar na compreensão desse cenário, e também devido ao uso de 

alguns indicadores macroeconômicos nos testes estatísticos realizados que procuraram 

determinar até que ponto as políticas públicas influenciam na formação da estrutura de capital 

das empresas pesquisadas, este item discutirá alguns aspectos do desenvolvimento econômico 

e político dos países componentes da amostra, procurando traçar uma perspectiva  histórica 

recente de cada um deles.  

Na visão de Bresser-Pereira (2006) “o desenvolvimento econômico é um processo 

histórico de acumulação de capital e de aumento da produtividade por que passa a economia de 

um país levando ao crescimento sustentado da renda por habitante e a melhoria dos padrões de 

vida da população dos países”.  Este fenômeno é chamado pelo autor de revolução capitalista, 

pois vem acompanhado de um quadro político que formam modernos estados-nação, e um 

quadro cultural denotado como de transição para a modernidade.   

Já Furtado (2006) observa que:  

“ o processo de formação econômica do mundo moderno pode ser observado de três 

ângulos: (i) a intensificação do esforço acumulativo mediante a elevação da poupança de certas 

coletividades; (ii) a ampliação do horizonte de possibilidades técnicas; e (iii) o aumento da parcela da 

população com acesso a novos padrões de consumo”.  

Acrescentando o autor que não se trata de três pontos distintos, mas de três faces em 

interação de um só processo histórico.   

Os sub-itens a seguir procuram destacar aspectos históricos importantes da evolução e 

crescimento econômicos recentes dos países da amostra, muitas vezes não destacados do 

campo político, para auxiliar na compreensão dos rumos de suas economias atuais e futuras. 

 

2.4.2  Aspectos Econômicos Recentes do Brasil   

O Brasil é considerado pela comunidade acadêmica e também pelos participantes do 

mercado como um dos países com grande potencial de crescimento econômico nesta primeira 

metade do século XXI. Possui dimensões continentais, cerca de 197 milhões de habitantes e 
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um grande número de reservas de recursos naturais, algumas dos quais já largamente 

exploradas. Tem como principais itens de exportação minério de ferro, petróleo e derivados, 

soja e materiais de transporte, e conta também com uma agricultura e pecuária robustas, parque 

industrial e setor de serviços em franco desenvolvimento. 

 Em termos históricos recentes, Furtado (2006, p. 18 e seguintes) afirma que nos anos 

1930 o modelo econômico essencialmente agrícola brasileiro, defendido pela classe 

dominante, começou a ser questionado, sendo o “agrarismo” a causa principal do atraso 

econômico até então verificado, onde 90% das exportações brasileiras eram constituídas de 

produtos primários agrícolas.  

Esta situação era apoiada fortemente por organismos externos, denotando um certo 

imperialismo velado. Nas duas décadas seguintes, houve grande empenho na industrialização 

do país, principalmente a nível político, surgindo inicialmente como sub produto da política 

cambial, que visava a proteção dos preços do café no mercado internacional. Foi estabelecido 

um controle seletivo das importações para evitar ou limitar o déficit da balança comercial, o 

que privilegiou amplamente as atividades industriais com a redução dos preços relativos dos 

equipamentos importados.  

O autor afirma que: “em síntese, as possibilidades da atividade industrial eram tão 

grandes, no Brasil, que mesmo medidas precárias nessa direção produziram resultados 

apreciáveis”.  

Da mesma forma, Gremaud, Saes e Toneto Júnior (1997, p. 98) afirmam que em 1930 

a sociedade brasileira era de predominância agrária, onde as exportações de produtos primários 

ocupavam o primeiro plano nas economias das diversas regiões do país, sendo que a partir da 

década de 1930 o processo de industrialização implementado tornou a economia 

predominantemente industrial e urbana, já na década de 1960.    

Bresser-Pereira (2007) comenta que o Brasil experimentou um forte processo de 

industrialização e crescimento econômico entre 1930 e 1980, iniciado pelo então presidente 

Getúlio Vargas e, depois de uma crise nos anos 1960, pelos militares no poder. Tiveram  

papel-chave nesse processo a burocracia pública e a burguesia industrial, esta associada aos 

trabalhadores, que formaram uma aliança, promovendo o que o autor chama de Revolução 

Industrial Brasileira, com uma política nacionalista e desenvolvimentista.  

Na década de 1980 o país passou por uma grave crise da dívida externa, que rompeu 

essa aliança, o que levou o Brasil a adotar, nos anos 1990, o neoliberalismo vindo do 

hemisfério Norte.  
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Nos anos 2000, segundo o autor, o neoliberalismo perdeu força devido ao fracasso em 

promover o desenvolvimento econômico, o que acabou restabelecendo novas perspectivas 

republicanas para o país, e para a burocracia pública, que juntamente com a burguesia 

industrial, passaram a ensaiar uma nova aliança visando a retomada do desenvolvimento 

econômico.    

Já Rodrigues e Teixeira (2010) destacam que o Brasil apresentou uma rápida e 

extensa transformação de estrutura produtiva no período de 1950 a 1980, uma vez que o 

Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a uma taxa média anual de 7,4%, com 4,5% de 

crescimento médio do PIB per capita.  No período de 1968 a 1973 o país passou por uma fase 

conhecida como “milagre econômico brasileiro” (VELOSO, VILLELE e GIAMBIAGI, 2008) 

em função das altas taxas de crescimento do PIB, com médias superiores a 10% anuais, que 

vieram acompanhadas de inflação declinante, relativamente baixa para os padrões brasileiros, 

além de superávits no balanço de pagamentos.  

Politicamente o país estava sob um regime de controle militar desde 1964, cujos 

presidentes eram escolhidos entre generais do exército.  

Os autores relacionam três principais determinantes possivelmente responsáveis por 

esta fase positiva da economia brasileira: ênfase na política econômica com destaque para as 

políticas monetária e creditícia expansionistas e os incentivos as exportações, um ambiente 

externo favorável pela grande expansão da economia internacional com melhoria nos termos 

de troca e crédito externo farto e barato, ou ainda devido as reformas institucionais do 

Programa de Ação Econômica do Governo, na gestão do então presidente General Castello 

Branco – 1964 a 1967 – notadamente no que se refere as reformas fiscais, tributárias e 

financeiras.  

Entretanto, Rodrigues e Teixeira (2010) argumentam que a partir das décadas de 1980 

e 1990 os números foram muito diferentes, com crescimento do PIB a uma taxa média anual 

de 2,1% e PIB per capital médio de apenas 0,28%, com baixos investimentos públicos e 

crescimento nos gastos governamentais. A inflação neste período também alcançou patamares 

muito elevados, atingindo 2 dígitos mensais, e sendo continuamente combatida por diversos 

planos econômicos, mas que acabaram por fracassar no objetivo de diminuir seu ímpeto.  

Na mesma linha, Nakatani e Oliveira (2010, p.21) citam que na década de 1980 o país 

sofreu um esgotamento do processo de substituição de importações e exaustão das fontes de 

financiamento do Estado, com a eclosão da crise da dívida pública provocada por um aumento 

brutal das taxas de juros. Politicamente, a gravidade da crise alimentou a insatisfação da 

população com o regime militar, fortalecendo os movimentos populares pela restauração das 



 38 

eleições diretas (e civis) para presidente da República. Essa mudança ocorreu em duas fases, 

primeiramente nas eleições de 1985 foi eleito um presidente civil
3
 mas por colégio eleitoral, e 

nas eleições de 1989
4
 finalmente o país voltou a eleger diretamente o presidente da República.  

Estes dois primeiros governos após a redemocratização do país atuaram fortemente no 

combate a inflação, utilizando instrumentos um tanto quanto heterodoxos, mas sem conseguir 

êxito. No governo Collor, houve um grande avanço na implantação de políticas neoliberais 

com a reforma do comércio exterior, novas políticas industriais e implantação do Plano 

Nacional de Desestatização, iniciando o processo de privatização de diversas empresas estatais 

(NAKATANI e OLIVEIRA, 2010 p. 25).   

Em uma outra perspectiva, Sicsú (2006) aponta o final da década de 1980 como sendo 

o período em que houve o início da liberalização financeira da economia brasileira, 

implementada pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional; pois que até 

então vigorava uma legislação de controles sobre o movimento de capitais que podia ser 

considerada extremamente rígida. A esta fase de implementação seguiu-se uma fase de 

consolidação que atravessa os anos 2000, onde se destacam: a unificação dos dois mercados 

cambiais, o livre e o flutuante, a simplificação de procedimentos de remessas de recursos para 

o exterior, bem como a dilatação de prazos para a cobertura cambial nas exportações do país.  

Vieira e Veríssimo (2009) comentam que após a fase de instabilidade monetária, 

arrocho salarial, elevada dívida pública e baixo crescimento verificados até o início da década 

de 1990, a segunda metade da década foi marcada pela implementação de reformas 

econômicas de caráter liberal. Houve a abertura comercial e financeira, desregulamentação de 

alguns mercados, privatizações, redução do papel do estado e principalmente a estabilização 

inflacionária obtida através de um plano econômico denominado Plano Real, iniciado em 

1994
5
.   

Porém, afirma o autor, este plano de estabilização inflacionária foi fundamentado em 

uma reforma monetária baseada na sobrevalorização cambial e elevadas taxas de juros, não 

conseguindo portanto alavancar o crescimento do país. 

Já Nakatani e Oliveira (2010, p. 27) destacam que o governo de Fernando Henrique 

Cardoso consolidou no país diversas alianças neoliberais, promovendo a estabilização 

                                                 
3
Foi eleito como presidente o Sr. Tancredo de Almeida Neves, que não assumiu o cargo por motivo de doença, 

sendo então empossado como presidente o vice, José Sarney. 
4
 Fernando Collor de Mello foi eleito presidente nesta eleição. Porém, renunciou ao mandato durante um processo 

de impeachment e foi substituído, em 2002, pelo vice Itamar Franco. 
5
 Neste mesmo ano – 1994 - novas eleições presidenciais elegeram Fernando Henrique Cardoso, então ministro da 

Fazenda do governo Itamar Franco, como novo presidente do país, sendo reeleito para novo mandato em 1998. 
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monetária
6
, aprofundamento da abertura comercial e financeira, aceleração do processo de 

privatização, entre outras medidas.  

Em 2002 novas eleições presidenciais
7
 levaram ao poder o principal partido de 

oposição ao então governo, onde a promessa de mudanças nas políticas sociais formaram sua 

principal plataforma eleitoral. Após um início turbulento em 2003, o país passou a “navegar 

em águas tranqüilas” com a ajuda de um cenário externo favorável, obtendo índices de 

crescimento econômico acima de 5%, contra um índice médio de 1,7% obtido no triênio 

2001/2003 (NAKATANI e OLIVEIRA, 2010 p.39 e seguintes).  

Afirmam ainda os autores que esses índices foram alcançados sem quaisquer 

mudanças significativas na política macroeconômica implementada desde o governo Collor, de 

caráter claramente neoliberal. Cabe salientar ainda o enorme apoio popular conseguido por este 

governo, notadamente devido a programas sociais como o bolsa família
8
, apesar deste governo 

ter sido alvo de diversas acusações de escândalos, distribuição de dinheiro ilícito, corrupção 

passiva e ativa etc.   

Em um cenário futuro de planejamento econômico, Sicsú (2009) desenvolve um 

projeto para o Brasil composto de três partes (perguntas): (i) para onde se deseja levar a 

sociedade brasileira?; (ii) qual a trajetória macro-econômica para se chegar ao ponto 

desejado?; e (iii) quais políticas públicas implementar, as quais devem ter o objetivo de fazer 

justiça social ao mesmo tempo que alimentem, de forma vigorosa, o projeto de 

desenvolvimento em curso? 

Argumenta ainda o autor que o objetivo final de uma estratégia de desenvolvimento 

deve considerar a construção de um país cuja sociedade esteja com uma política organizada,  

eficaz e saudável de empregos, além de democrática, tecnologicamente avançada,  

ambientalmente organizada, possuidora de um sistema de gastos e sistema tributário 

progressivo e solidário, além de um sistema distributivo de renda e de riqueza. Sicsú (2009) 

conclui que para levar esse projeto de desenvolvimento a efeito no Brasil, são necessários: uma 

ampla participação política da população, avanços tecnológicos, rendas com diferenças 

socialmente justas, e ênfase na busca pelo pleno emprego.   

 

 

 

                                                 
6
 Através do Plano Real, implementado ainda no governo anterior, de Itamar Franco. 

7
 Foi eleito como presidente Luis Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, sendo também reeleito para 

um segundo mandato em 2006.  
8
 Auxílio em dinheiro entregue mensalmente a famílias de baixa renda, principalmente das regiões pobres do 

Norte e Nordeste do país. 
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2.4.3  Aspectos Econômicos Recentes da Rússia   

A Rússia ocupa lugar de destaque na economia mundial, seja pelas suas enormes 

reservas energéticas, vasto território, poderio militar ou grande potencial de crescimento 

econômico.  

Após sete décadas de regime político totalitário e economia planificada durante o 

século XX, A atual fase econômica da Rússia, ou Federação Russa, teve início no final dos 

anos 1980 quando Mikhail Gorbachev, eleito presidente em 1985, empreendeu o 

ressurgimento da economia de mercado com uma série de políticas denominadas perestroika 

(DESAI, 2005).  

Este período foi descrito por Zhebit (2003) como um dramático período de 

desintegração e um complexo e traumático processo de transição do Estado unitário e da 

economia centralizada para uma sociedade democrática e economia de mercado.  

As políticas de Mikhail Gorbachev visavam remover o controle econômico 

governamental, arrendando terras e fazendas, permitindo alguns pequenos negócios privados, 

privatizando as empresas estatais e fechando fábricas deficitárias, afirma Desai (2005). A 

autora cita que a separação oficial da União Soviética ocorreu em dezembro de 1991, e em 

janeiro de 1992 Boris Yeltsin assumiu o poder na Federação Russa, cujos objetivos primários 

eram encerrar os planos econômicos comunistas.  

Em poucos anos as empresas russas passaram a ser não estatais, podendo o povo 

possuir propriedades e empresas, negociar seus produtos e serviços livremente e também com 

o mercado exterior.  

Destaque para o processo de privatização das empresas estatais, que  contemplou a 

distribuição de vouchers a cada um dos habitantes
9
 do país para serem utilizados na aquisição 

dessas empresas. Puntillo, Schneiderman e Keehn (1996) descrevem esse processo, onde as 

empresas foram classificadas em três tamanhos: pequenas empresas com  até 200 empregados 

e valor de ativos de até 1 milhão de Rublos poderiam ser adquiridas em dinheiro, empresas 

com mais de 1.000 empregados e valor de ativos de 50 milhões de Rublos deveriam se 

transformar necessariamente em empresas de capital aberto com suas ações vendidas  

publicamente em bolsa e adquiridas com no mínimo 80% de seu valor em vouchers, enquanto 

as empresas entre essas duas faixas poderiam escolher a forma de privatização, sendo que em 

todos os casos a preferência pela aquisição seria dos atuais empregados.  

                                                 
9
 Valor de face de 10 Mil Rublos, cerca de 50 dólares americanos ao câmbio da época. 
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Os autores afirmam que apesar do efeito político dos vouchers ter sido positivo, 

economicamente o processo de privatização acabou gerando várias milhares de novas 

empresas em estado de dificuldades financeiras.  

Desai (2005) afirma que enormes controvérsias surgiram a respeito do real benefício 

desse processo aos cidadãos, pelo fato de ao final as empresas estatais terem ficado na mão de 

um grupo relativamente pequeno de acionistas. Essas mudanças econômicas resultaram que em 

1997 dois terços de todos os trabalhadores russos atuavam em empresas privadas.  

A autora afirma ainda que a política do governo de Boris Yeltsin foi marcada por uma 

postura de reformas liberais, e pela adoção de uma nova constituição em 1993 através de 

referendo que implementou eleições parlamentaristas. O governo adotou a figura do orçamento 

e fez várias reformas administrativas e legislativas.  

Em 1998 a Rússia passou pela sua pior crise financeira, Boris Yeltsin havia sido re-

eleito em 1996 e continuava com sua política liberal, atraindo investidores estrangeiros que 

compravam títulos do governo no mercado primário, ajudando a uma elevação do mercado de 

ações em 142% no ano de 1996 e 184% nos oito primeiros meses de 1997, de acordo com 

Steinherr (2006). Após a crise nos mercados asiáticos, os investidores institucionais 

estrangeiros realocaram seus ativos em favor de maior qualidade, levando a Rússia a enfrentar 

dificuldades em renovar sua dívida e suportar sua taxa de câmbio, provocando uma profunda 

crise financeira no país, e revelando uma enorme falha estrutural no setor bancário, 

principalmente com relação ao inadequado gerenciamento de risco e liquidez.   

Vladimir Putin foi eleito em 2000 para suceder Boris Yeltsin, cuja postura mostrou 

após alguns anos de governo uma certa dose de autoritarismo com promessas de posterior 

estabilidade e ganhos econômicos, diferentemente da postura liberal de Boris Yeltsin que 

aguçou as expectativas do povo mas os excluiu largamente dos benefícios esperados.  

Na visão de Zhebit (2003)  

“ o objetivo óbvio perseguido pelo presidente russo consiste em fortificar e 

solidificar o Estado cujo poder determine uma economia estável, fortaleça a coesão da 

Federação Russa, assegure um controle eficaz sobre lavagem de dinheiro e corrupção, 

previna a oligarquização e a cartelização e iniba as atividades terroristas e de crime 

organizado”. 

Em 2008 Dmitri Medvedev sucedeu a Vladimir Putin na presidência da Rússia, a passo 

que Putin tornou-se o primeiro-ministro do país.  

Esta eleição trouxe uma nova abordagem dos temas econômicos, expressa numa política 

de diversificação de investimentos, e o desenvolvimento de outras áreas setoriais, não 

energéticas (FREIRE, 2009). A autora afirma que essa dependência de um só setor econômico 
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havia tornado a economia russa extremamente vulnerável, cujas flutuações em seus preços 

tiveram consequências diretas no desempenho e resultados econômicos.    

Grigoriev (2005) faz uma análise econômica da Rússia, procurando posicionar o país 

no contexto mundial. Destaca o autor que o país possuía uma taxa de poupança interna muito 

baixa, 21% do PIB em 2004, que é menor que a de todos os seus vizinhos e muito menor que a 

de outros países pós-comunistas. Outro destaque é para a distribuição da renda per capita, que 

no caso da Rússia é considerada de país pobre, cuja distribuição pela população é semelhante a 

países da América Latina.  

Considera o autor que uma distribuição do tipo 40:40:20, onde os 20% mais ricos da 

população recebem 40% da renda, a classe média de 40% recebe 40% da renda e os restantes 

40% da população pobre recebem 20% da renda representam uma distribuição de países 

desenvolvidos, sendo que na Rússia essa distribuição é de 50:35:15, não sendo obviamente a 

melhor estrutura possível.  

A Rússia localiza-se na Europa, tem o status de grande potência armada nuclear, 

pertence ao grupo das oito nações mais industrializadas e é membro permanente do conselho 

de segurança das Nações Unidas, porém tem uma estrutura de distribuição de renda muito 

parecida com países da América Latina, principalmente o Brasil, segundo o autor, que afirma 

ainda que o Brasil é um país muito similar a Rússia: “ tome qualquer dado no Brasil, mude o 

nome para Rússia, e não haverá quase diferença” (GRIGORIEV, 2005). O autor afirma ainda 

que a lacuna de desenvolvimento entre as regiões da Rússia está entre 40 e 60 anos, mesma 

lacuna verificada entre os países ricos e pobres.  

Estas lacunas no país são em grande parte atribuídas ao regime soviético que durante 

mais de setenta anos concentrou os esforços industriais na fabricação de armamentos em 

antecipação a um confronto global, treinou e deu assistência a muitos outros países como 

China, Vietnam, alguns países da África e até mesmo da América latina, os quais compravam 

equipamentos soviéticos subsidiados por Moscow. Após o desaparecimento da União 

Soviética, a Rússia se tornou um bloco mais compacto, mas ainda com 80% do antigo 

território e a maior parte dos recursos naturais. 

Com relação a inserção da Rússia na economia global, afirma Grigoriev (2005) que a 

Rússia se encontra na segunda posição na exportação de armamentos, mas está perdendo 

terreno em outros itens como produção de reatores nucleares e usinas elétricas. Afirma o autor 

que o país também é um grande exportador de mão-de-obra, onde cerca de dois milhões de 

imigrantes da antiga União Soviética foram para a Alemanha e um milhão para os Estados 
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Unidos, principalmente nas áreas da mecânica, física, biologia e matemática. A diferença 

salarial, cerca de dez vezes maior que na Rússia, é o principal incentivo.  

Outro aspecto do envolvimento da Rússia na economia mundial diz respeito ao setor 

energético, baseado principalmente no petróleo e gás natural, além de também exportar 

alumínio e químicos, fertilizantes, materiais ferrosos e não ferrosos. Conclui o autor que os 

programas econômicos da Rússia não estão se mostrando suficientes para solucionar as 

dificuldades futuras do desenvolvimento, sendo necessário que a geração atual encontre uma 

maneira de reinvestir seus ganhos na produção e exportação de materiais básicos e energia, 

máquinas para construção civil, e produtos com alto valor científico e agregado. 

Nesta mesma linha, Zhebit (2003) considera que a Rússia alcançou um patamar de 

estabilidade política e há uma avaliação otimista da recuperação econômica no curto e médio 

prazo. Entretanto, o país ainda não conseguiu traçar uma perspectiva política de longo prazo, 

pois que seu desempenho se mostra imediatista e com relativa incerteza a respeito da inserção 

política global e em termos de seu crescimento e desenvolvimento econômico.  

O autor afirma que as relações com os Estados Unidos e OTAN melhoraram bastante, 

o processo de entrada na OMC recebeu incentivos por parte de importantes líderes ocidentais 

de comércio internacional, a desmilitarização e modernização do exército, que diminui de 1,9 

milhão para 0,9 milhão de homens, sinalizando a não intenção de implementar um novo ciclo 

de rivalidade pelo poder mundial, ajudaram a compor um cenário futuro bastante satisfatório, 

mas que para obter sucesso depende da manutenção da estabilidade econômica, política, e da 

continuidade de suas reformas internas.   

  

2.4.4  Aspectos Econômicos Recentes da Índia   

Segundo país mais populoso do planeta, com cerca de 1,2 bilhão de habitantes, a Índia 

permaneceu dois séculos sob domínio colonial britânico, conseguindo sua independência em 

1947, de acordo com Vieira e Veríssimo (2009).  

Adotou deste o início o regime democrático, tendo como líder do governo o primeiro 

ministro, baseado em sua maioria no parlamento, contando ainda com a figura do presidente 

como Chefe de Estado, cuja atuação política é limitada. Economicamente caracterizou-se 

inicialmente por um contexto de desenvolvimento quase autárquico, de ascendência soviética, 

com elevado nível de proteção na política comercial doméstica e externa, na forma de 

concessão de licenças.  

Aggarwal (2009) comenta que à época da independência, todos os seus líderes eram 

treinados na Inglaterra, e foram os responsáveis por estabelecer a máquina estatal do país, que 
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foi desenhada para exercer um forte controle burocrático da economia indiana, cenário que 

essencialmente não mudou até os anos 1980.  

Todo esse controle tinha sua principal justificativa no fato da alta taxa de crescimento 

populacional exigir recursos crescentes para alimentação e moradia, ao mesmo tempo em que 

o governo indiano tentava reduzir o número de pessoas vivendo na pobreza. O autor afirma 

que o governo indiano tentava redistribuir parte da riqueza do país através dos impostos e leis 

regulatórias, que inevitavelmente aumentaram a ponto de provocar uma queda no crescimento 

econômico.  

De outro lado, Satija (2009) afirma que a estratégia do governo indiano pós 

independência baseou-se na busca da substituição das importações combinada com uma 

estratégia de incentivos as exportações, ocorrendo um período de crescimento industrial 

principalmente entre os anos 1950 e 1965, caracterizado pelo estímulo governamental na 

forma de investimentos públicos. Na década de 1980 houve a aceleração desse crescimento, 

que foi suportada principalmente pelo consumo público na forma de gastos governamentais.  

 No final dos anos 1980 o país havia se endividado muito para financiar seu 

crescimento, chegando a uma situação crítica em termos de seu balanço de pagamentos 

(AGGARWAL, 2009; SATIJA, 2009), correndo risco de default externo pela primeira vez 

desde sua independência em 1947.  

No início de década de 1990, o governo indiano iniciou um processo de 

desregulamentação da economia, visando a retomada do crescimento. 

A desregulamentação foi impulsionada, entre outros fatores, pela queda do muro de 

Berlin, que fez com que diversas economias pós soviéticas vizinhas a Índia aumentassem 

muito sua movimentação nos mercados regionais, o fato da China estar tendo muito sucesso 

com a sua desregulamentação econômica iniciada nos anos 1980, e um grande aumento nos 

negócios indianos em geral, por muito tempo atuando em mercado protegidos e que agora 

buscavam novas oportunidades de crescimento. “Este sucesso inicial pavimentou a estrada 

para subsequentes movimentos de desregulamentação, os quais também foram na maior parte 

bem sucedidos”, afirma Aggarwal (2009).  

Wolpert (2011) cita que a partir de 1991 a Índia deu boas vindas aos investimentos 

globais e iniciou a remoção de burocracias regulatórias que tinham inibido seu 

desenvolvimento econômico, avançando dramaticamente em todas as frentes. Esta visão 

também é compartilhada por Sett e Sarkhel (2010) quando afirmam que as reformas 

econômicas introduzidas em julho de 1991 tinham a intenção de libertar a economia indiana do 
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controle burocrático, tornando-a mais eficiente, competitiva e integrada com a economia 

global.  

Da mesma forma, o sistema financeiro tornou-se mais vibrante, eficiente, competitivo, 

orientado ao mercado e integrado com o sistema financeiro global. 

Já Rajan (2006) divide o desenvolvimento econômico da Índia em três períodos. O 

primeiro período foi entre as décadas de 1950 a 1970, caracterizado por uma forte intervenção 

política, especialização da indústria e crescimento confinado, com ênfase na substituição de 

importações e no setor público. Devido ao dramático desenvolvimento da então União 

Soviética, o setor privado vivia em uma certa ambivalência, ora sendo incentivado, ora 

desencorajado. O governo controlava o setor financeiro e decidia quem iria obter crédito, 

licenças, e as oportunidades de investimento. As pequenas empresas eram consideradas a 

essência da economia, críticas na geração de emprego, e preferidas portanto naquele contexto. 

 O segundo período, abrangendo as décadas de 1980 e 1990, caracterizou-se por 

convenientes reformas no comércio e nos negócios (RAJAN, 2006). A liberalização da 

economia ocorreu no inicio dos anos 1990, após a crise cambial, abrindo as portas para o 

investimento estrangeiro e o aumento do nível de competitividade, onde o setor de serviços, 

notadamente de outsourcing, liderou essa nova fase econômica.  

A terceira fase, a partir dos anos 2000, é caracterizada, segundo o autor, por três 

pilares: outsourcing, indústria da informática (computadores) e setor de serviços. Além destes, 

a Índia também está alcançando níveis de primeira classe nos setores de manufatura e 

infraestrutura.  

O Autor destaca ainda que a educação de nível superior é um aspecto muito 

importante no contexto do desenvolvimento econômico indiano, capacitando tecnicamente o 

trabalhador, sendo que o governo gasta muito mais recursos nesta área do que na educação 

básica, conseguindo estabelecer inclusive instituições de classe mundial, incluindo institutos de 

tecnologia e gestão.  Outro aspecto destacado por Rajan (2006), que considera o maior desafio 

para o desenvolvimento futuro da Índia, é a geração de empregos para a população, 

principalmente das regiões populosas do interior do país. Isso se deve principalmente as 

diferenças de infra estrutura entre estas regiões para criar atividades com trabalho intensivo, 

tanto na manufatura quanto no setor de serviços.  

Vieira e Veríssimo (2009) destacam que a economia da Índia continua marcada pela 

forte presença do setor público, com alto grau de ineficiência. Citam os autores que o comércio 

exterior do país vem sendo marcado nos últimos anos pela elevação do déficit, devido a uma 

conjuntura internacional caracterizada pela elevação dos preços internacionais do petróleo e 
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dos alimentos, além de insumos industriais e bens de consumo. A partir de 2007, a China 

passou a ser o principal parceiro comercial da Índia, posição antes ocupada pelos Estados 

Unidos da América.  

 

 

 

2.4.5  Aspectos Econômicos Recentes da China   

É consenso na comunidade econômica que a China, país mais populoso do planeta, 

com cerca de 1,3 bilhão de habitantes, está emergindo como uma grande super potência 

econômica mundial neste século XXI (PETRAS, 2006; WONG, 2008; LI, 2005; TROILO e 

SUN, 2010; YANSHENG, 2011).  

Do ponto de vista histórico, Wong (2008) afirma que entre a queda da dinastia Qing 

em 1911 até 1949 não houve no país um efetivo governo central na maior parte do período, 

quando então foi estabelecida a República Popular da China, de caráter comunista. 

De acordo com Pomar (2003, p. 15 e seguintes), a China passou os primeiros 

cinquenta anos do século XX envolvida em conflitos, guerras e revoluções, e que mesmo nos 

primeiros 30 anos após o estabelecimento da República Popular, a China pareceu perder-se em 

buscas desesperadas para encontrar seu caminho. As Leis de aço da economia, impostas pelo 

regime, resultaram em um forte processo de industrialização e coletivização agrícola, elevando 

a capacidade produtiva do país, mas reduzindo a renda dos operários e camponeses.  

Já Petras (2006) cita que a partir da Revolução Comunista de 1949, foram criadas 

então as condições básicas, tanto políticas quanto econômicas, para sustentar e 

consequentemente desenvolver a economia da China. O autor afirma que essa revolução 

consolidou o Estado unitário chinês, encerrou um processo inflacionário “estratosférico”, 

combateu a monumental corrupção e a pilhagem do dinheiro público, colocando assim as bases 

para uma moeda estável, disciplina fiscal e uma economia capaz de reconstruir um país 

devastado pela guerra.  

Na mesma linha, Wong (2008) afirma que esse novo governo teve que solucionar 

crises imediatas e construir uma base durável de regras, embarcando em um grande programa 

de transformações econômicas, impondo novas estruturas e processos de desenvolvimento. 

Sob a liderança de Mao Zedong (Mao Tsé-Tung), o Partido Comunista construiu um forte 

Estado centralizado, com a autoridade e as decisões concentradas na mão de poucos líderes 

revolucionários.  
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Essa estrutura de Estado nacional soberano, livre da tutela do imperialismo 

estrangeiro, trouxe várias reformas estratégicas no campo dos transportes, irrigação, controle 

de inundações, abastecimento de água e geração de energia, que constituíram as bases do 

crescimento a longo prazo do país. A revolução socialista atuou também promovendo 

campanhas de saúde, educando uma saudável força de trabalho, convertendo massas de 

trabalhadores rurais em capacitados e produtivos trabalhadores urbanos, além de um grande 

processo de mecanização no campo, disponibilizando aos camponeses serviços sociais em 

forma de cooperativas, e mais tarde como grandes unidades coletivas (PETRAS, 2006). 

Entretanto, o autor afirma que esse processo não foi totalmente linear, devido 

principalmente a objetivos muito ambiciosos, que acabaram gerando alguns retrocessos, 

especialmente no campo. Apesar das radicais mudanças na estrutura da propriedade, estrutura 

de classes e normas igualitárias, a sociedade continha ainda muitas sementes do passado 

precedente, da sociedade colonial e semi feudal, resultando o regime numa mescla de 

feudalismo e socialismo, que gerou muita tensão nas massas. 

Esse conflito de classes entre os líderes do partido e a massa operária, eventualmente 

conduziu o país a chamada Revolução Cultural, no período entre 1966 a 1974.  

Esse movimento desafiou o excesso do feudalismo rural, o estilo soviético de 

hierarquia e o abuso de autoridade das organizações de trabalho “tayloristas”. Deste esforço foi 

reafirmado a primazia do papel dos trabalhadores na sociedade, impossibilitados de quaisquer 

aberturas para o mercado durante décadas (PETRAS, 2006). As mobilizações urbanas, 

principalmente da nova geração, apontaram e acabaram com o abuso das autoridades do poder 

público que monopolizavam a educação pública, saúde, ciência e cultura, tornando o sistema 

mais igualitário.  

A partir da década de 1970 esse regime, comunista em sua definição, passou a dar 

lugar a um tipo de capitalismo estatal, ajudado pela elite burocrática favorável e pela abertura 

dos mercados, além de ser reforçado pelos capitalistas latentes presentes no regime, afirma 

Petras (2006).  

Pomar (2003) destaca que a economia chinesa ingressou em um desenvolvimento 

surpreendente a partir de 1980. Os programas de reajustamento após a revolução cultural 

promovida nas décadas de 1960 e 1970 foram oficialmente desencadeados neste ano, após 2 

anos de debates internos, passando a transformar profundamente a China tanto do ponto de 

vista econômico, como social, político, ideológico e cultural. 

Entretanto, Petras (2006) afirma que essa nova configuração de poder fez surgir os 

tecnocratas, os líderes comunistas com orientação de mercado e inspirou empreendedores 
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privados. Esse “capitalismo estatal” tornou-se o regime de transição entre o socialismo e o 

capitalismo neo-liberal que começou a se desenhar a partir do final da década de 1980 e início 

dos anos 1990, sendo a chave para essa transição uma re-socialização de toda a política interna 

e da elite consultiva.  

Economicamente, foram adotados critérios capitalistas quanto aos métodos, fatores 

motivacionais e estruturas organizacionais, abolindo todas as limitações para as formas mais 

selvagens de exploração capitalista do trabalho, extirpando os custos laborais e criando uma 

massa entre 400 e 500 milhões de trabalhadores que foram deslocados para posições mal  

remuneradas, incluindo construção civil e em serviços domésticos.  

De outro lado, Wong (2008) refere-se a reorganização econômica da China a partir do 

final da década de 1970 como tendo a sua principal base na maneira e o no grau em que os 

princípios de mercado foram efetivamente desenvolvidos. Os preços de mercado passaram a 

determinar o movimento dos materiais básicos, produtos e serviços, muito mais do que as 

decisões dos burocratas do governo central ou dos governantes locais. Esse crescimento dos 

mercados suportou o surgimento de uma enorme diversificação de formas de negócios, 

gerando diversos tipos de organizações empresariais: privadas, coletivas e estatais.  

Pomar (2003) afirma ainda que as mudanças implementadas a partir do início da 

década de 1980 provocaram um grande crescimento econômico, mas também alimentaram 

tensões inflacionárias, polarizações de renda e escassez de insumos. Nos cinco últimos anos do 

século XX os chineses passaram a administrar esse crescimento, entrando no século XXI com 

mudanças que visavam controlar o ritmo de crescimento e centralizando suas unidades fabris 

mais no centro e oeste do país, locais mais populosos.  

Foram adotadas medidas anti-crise, aumentando a renda e estimulando o consumo 

interno, transformando seu mercado doméstico no principal indutor do desenvolvimento, mas 

mantendo sua competitividade internacional e suas reformas. Na visão do autor, a China deve 

se equiparar aos Estados Unidos em termos econômicos entre 2015 e 2020, no cenário mais 

cético.  

Na opinião de Yansheng (2011), desde o início das reformas de mercado em 1979, a 

China construiu um rápido progresso social e econômico através do aproveitamento de 

oportunidades estratégicas surgidas com o advento da globalização e o rápido desenvolvimento 

científico e também tecnológico. Em 2010 a China teve um crescimento muito significativo, 

tornando-se a segunda maior economia do planeta, cujo PIB superou o do Japão. Para 2011 a 

China parece estar procurando rearranjar algumas de suas prioridades, traduzidos no seu 

ambicioso 12º Plano Econômico quinquenal, que inclui a aceleração da reestruturação, 
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reformas tecnológicas e institucionais, segurança e melhoria no bem estar e meios de 

subsistência da população, redução do consumo de energia e proteção ao meio ambiente.   

Outra visão, proporcionada por Vieira (2006), aponta como principais determinantes 

do crescimento econômico chinês das últimas décadas o papel desempenhado pela condução 

da política cambial, o desempenho das exportações e o fluxo de entradas de capitais, em 

especial sob a forma de investimento direto estrangeiro. 

Troilo e Sun (2010) afirmam que apesar de a maioria das economias mundiais estarem 

na mira da recessão, a economia da China continua crescendo, em que pese a queda verificada 

de 13% em 2007 para 9% em 2008, com a situação econômica se estabilizando rapidamente no 

primeiro trimestre de 2009. Este crescimento estrondoso faz muitos observadores concluírem 

que a China irá certamente liderar o resto do mundo para fora da crise, tornando-se a economia 

predominante do planeta. 

Uma pergunta colocada por Li (2005) parece resumir bem esta questão: “se o século 

XX foi chamado de o século Americano, será o século XXI conhecido como o século chinês?” 

 

2.4.6  A Questão da Formação do termo BRIC  

A terminologia BRIC vem sendo utilizada largamente em estudos acadêmicos, no 

mercado financeiro e também nos meios jornalísticos para representar um suposto bloco 

econômico de países emergentes composto por: Brasil, Rússia, Índia e China.  

Segundo esses estudos, tais países teriam a possibilidade de convergir suas agendas no 

sentido de fortalecer suas economias e de certa forma dominar o cenário econômico mundial 

ainda na primeira metade do século XXI, na medida inclusive que estes quatro países somados 

representam cerca de 25% do território do planeta e 40% da população mundial (TU, LIN e 

CHANG, 2011). 

Uma das primeiras citações nesse sentido foi feita pelo Banco de Investimentos 

Goldman Sachs (2003) que em seu relatório anual indicava que as economias destes quatro 

países somadas poderiam, até 2050, se tornar maior do que a soma dos seis países 

denominados de G-6: Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, França e Itália.  

Bajaj e Srivastava (2009) afirmam que: “se olharmos para o desenvolvimento 

histórico das nações do BRIC, nós constataremos que essas nações não são muito 

desenvolvidas”.  Mesmo assim, esses países obtiveram um grande crescimento durante as 

últimas duas décadas, notadamente entre 1980 e 2003, onde o PIB per capita ajustado pelo 

poder de compra cresceu doze vezes na China, mais de quatro vezes na Índia, mais de duas 

vezes no Brasil e quase a metade na Rússia. Os autores afirmam, entretanto, que apesar do 
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grande desenvolvimento, a relação entre abertura comercial e convergência ainda não foi 

respondida, não havendo hoje uma teoria que tenha sido proposta para estabelecer um 

relacionamento (econômico) entre esses países.      

Já Fiori (2007) afirma que Rússia, China, Índia e Brasil (além da África do sul) são 

países que ocupam posição de destaque nas suas respectivas regiões, devido ao tamanho de seu 

território, população, e de sua economia. Mas, entende o autor, são países completamente 

diferentes do ponto de vista de sua inserção internacional, interesses geopolíticos e de sua 

capacidade de implementação autônoma de decisões estratégicas. A construção de uma agenda 

comum entre eles, que justifique uma aliança estratégica, deve partir do reconhecimento das 

diferenças existentes entre suas distintas inserções e interesses, no âmbito da economia 

mundial.  

Bhargava, Dania e Malhotra (2011) estudaram a extensão da integração dos mercados 

financeiros dos países: Brasil, Rússia, Índia e China, com seu maior parceiro comercial, os 

E.U.A., através da relação de paridade das taxas de juros de cada mercado no período de 2004 

a 2008. Os resultados sugerem que as condições de equilíbrio de mercado não estão presentes, 

havendo portanto oportunidades de ganhos de arbitragem, mas que podem ser limitados devido 

aos custos de transação e de regulação, além de riscos políticos. Afirmam ainda os autores que 

devido ao contínuo processo de regulação e liberalização nesses países, essas oportunidades 

podem diminuir ainda mais, sinalizando que os mercados monetários destas economias estão 

dando sinais de aumento de sua eficiência.  

O estudo de Bhar e Nikolova (2007) analisou o grau de integração econômica entre os 

quatro países, utilizando como proxy o comportamento das médias e volatilidade dos índices 

de ações das respectivas bolsas, tanto regional quanto globalmente, encontrando um alto grau 

de integração a nível regional, e menor a nível global, significando que estes países já 

iniciaram um processo de integração regional de seus mercados, mas que é muito menor a 

nível global. Encontraram também os autores uma forte influência emanada do mercado dos 

E.U.A., no comportamento da volatilidade dos índices dos países da amostra. 

Um interessante estudo levado a efeito por Tu, Lin e Chang (2011) fez uma 

comparação entre as culturas dos países da amostra, procurando observar a orientação cultural 

de cada população, utilizando características individualistas / coletivistas como a variável 

dependente e quatro regiões distintas geograficamente (os quatro países da amostra) como 

variáveis independentes. O estudo, cuja coleta de dados foi feita através de questionários 

enviados a executivos de empresas dos países, possibilitou um entendimento das diferenças e 
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similaridades dessas culturas, onde os resultados mostraram diferenças estatisticamente 

significativas nas atitudes desses executivos entre as culturas de Brasil, Rússia, Índia e China. 

Do ponto de vista de Investimento Direto no Exterior (IDE), Sauvant (2005) considera 

que os quatro países têm uma participação até agora primariamente interna, ou seja, estes 

países estão atraindo substanciais volumes de recursos para seus territórios por empresas 

estrangeiras, sendo que particularmente a China está se transformando na oficina do planeta, 

enquanto que a Índia está começando a se transformar no escritório.  

Porém, afirma o autor que estes mesmos países também já se tornaram fontes de IDE, 

com suas empresas fazendo investimentos diretos em outros países, que representaram em 

2003 18% desse tipo de investimento a nível global e 30% a nível dos países emergentes, mas 

que tem menor representatividade quando comparados com o PIB somado desses países, que 

foi de 38% a nível global em 2003. 

Com relação aos regimes contábeis adotados pelas economias dos países pesquisados, 

destaca-se o trabalho da IFRS (2011), que tem como objetivo: “desenvolver, no interesse 

público, um único conjunto de alta qualidade, compreensível, executável, e globalmente aceita 

padronização de demonstrativos financeiros baseados em princípios articulados claramente”.  

A fundação registra o estágio atual de cada país da amostra, todos signatários do 

processo, no sentido da convergência de seus relatórios financeiros, conforme segue: 

 Brasil: exigido para as demonstrações financeiras consolidadas dos bancos e 

companhias listadas em bolsa desde 31 de dezembro de 2010 e 

progressivamente para a contabilidade das companhias individuais desde 

janeiro de 2008; 

 Rússia: exigido para instituições bancárias e alguns outros emissores de ativos; 

permitido para outras companhias; 

 Índia: estará convergindo para o IFRS em uma data ainda não confirmada; 

 China: convergindo substancialmente os padrões nacionais. 

Devido a estar sendo utilizado neste estudo, para fins de comparação, os dados 

financeiros das empresas dos Estados Unidos da América, segue abaixo o estágio atual do 

processo de adoção das normas IFRS neste país (IFRS, 2011): 

 EUA: permitido para emissores estrangeiros nos EUA desde 2007. Data alvo 

para substancial convergência com o IFRS é 2011, e a decisão obre possível 

adaptação das companhias dos Estados Unidos é esperada em 2011.  

Conforme já citado, uma das características que aproximam os países da amostra é a 

vasta extensão territorial de cada um deles.  
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No gráfico a seguir são apresentados os dados dos países citados: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Extensão Territorial dos Países: Brasil, Rússia, Índia e China    
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              Fonte: United Nations (2011) 

 

Onde a Federação Russa, com seus 17,1 milhões de quilômetros quadrados é o maior país em 

extensão territorial do planeta, China é o terceiro maior país com 9,6 milhões, Brasil é o quinto 

maior com 8,5 milhões enquanto que a Índia ocupa a sétima posição com extensão territorial 

de 3,3 milhões de quilômetros quadrados. 

Com relação a população, os destaques são para os países: China, mais populoso do 

mundo com 1,3 bilhão de habitantes, e Índia, com 1,2 bilhão. Brasil e Rússia ocupam posições 

intermediárias no cenário mundial, conforme gráfico a seguir:   

 

 

 

 

 

 

 

(KM² x 1000) 



 53 

Gráfico 02: População Total dos Países: Brasil, Rússia, Índia e China 
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              Fonte: International Monetary Fund (2011) 

 

Já com relação ao Produto Interno Bruto – PIB, a análise dos indicadores dos países a 

preços de mercado e em moeda constante local, apresentou nos últimos anos índices de 

crescimento positivos e robustos, com algumas exceções.  

No período de 2000 a 2009, mesmo período da amostra de dados da pesquisa, o Brasil 

apresentou crescimento médio de 3,3% do PIB, com maior índice em 2007 de 6,1%, e menor 

em 2009, de – 0,6%.  

A Federação Russa  apresentou crescimento médio de seu PIB de 5,5%, tendo como 

maior crescimento no período 10,0% em 2000, e menor de –7,8% em 2009.  

Já com relação á Índia, o crescimento médio verificado foi de 7,2% no período 

analisado, com maior índice em 2007,  9,8%, e menor em 2002, de 3,8%.  

A China é o país que obteve os maiores índices da amostra, com média de 10,3%, 

sendo seu menor desempenho 8,3% em 2001 e o melhor em 2007 com 14,2% de crescimento 

anual do PIB. 

 Salienta-se que todas as economias citadas tiveram seus desempenhos afetados 

negativamente no ano de 2008 e principalmente no ano de 2009 devido a crise financeira 

internacional eclodida no segundo semestre de 2008, que levou os mercados a experimentarem 

enormes perdas em seus ativos, além de grandes restrições de linhas de crédito a nível 

mundial.  

O gráfico a seguir ilustra o desempenho desses índices ao longo do período: 
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Gráfico 03: Crescimento do PIB dos Países: Brasil, Rússia, Índia e China    
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              Fonte: World Bank (2011) 

 

Em termos de valores nominais, o gráfico abaixo apresenta os valores em dólares 

americanos do PIB do ano de 2009 dos países da amostra:   

 

Gráfico 04: Valores de PIB em Bilhões de Dólares dos Países: Brasil, Rússia, Índia e China  
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              Fonte: World Bank (2011) 

 

Os números mostram uma certa equivalência entre os países, com exceção da China que 

obteve um  vigoroso desempenho em 2009, colocando sua economia em terceiro lugar a nível 

mundial, atrás apenas de Estados Unidos com 14.043,9 Bilhões de dólares e Japão com 5.032,9 

Bilhões de dólares, enquanto que as economias de Brasil, Índia e Rússia ocupavam 

respectivamente o oitavo, décimo e décimo-segundo lugares. 

(%) 

(US$ Bilhões) 
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Já com relação ao PIB per-capita, apresentado a seguir, a situação é mais favorável a 

Brasil e Rússia, que apresentam praticamente o mesmo valor em dólares no ano de 2009, cerca 

de 8,5 mil, enquanto que os demais países ainda apresentam valores muito baixos, alcançando 

a China 3,7 mil dólares e a Índia apenas 1,1 mil dólares, em 2009: 

 

Gráfico 05: Evolução do PIB per-capita dos países: Brasil, Rússia, Índia e China 
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              Fonte: International Monetary Fund (2011) 

 

Completando esta breve análise de indicadores econômicos dos países da amostra, 

tem-se o indicador nível de poupança interna representado no gráfico a seguir, pelo período de 

tempo escolhido para a pesquisa: 

 

Gráfico 06: Evolução do Nível de Poupança Interna (% do PIB) dos países: Brasil, Rússia, 

Índia e China 
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(%) 

(US$ Mil) 



 56 

Esta evolução apresenta a China como destaque em termos de geração de poupança 

interna, apresentando índices superiores a 50% do PIB. A Índia está em posição intermediária 

com cerca de 35% do PIB, enquanto que Rússia e Brasil têm índices bem menores, 

respectivamente 20%  e 15%, no ano de 2009.  

Tanto as análises efetuadas através dos indicadores econômicos, quanto os aspectos 

históricos apresentados, além dos comentários de diversos pesquisadores citados, não levam a 

concluir que exista na prática a possibilidade de uma forte convergência de agendas e 

interesses que façam com que Brasil, Rússia, Índia e China venham em um futuro próximo 

efetivamente compor um bloco econômico que sustente agendas e objetivos econômicos 

comuns, na opinião deste pesquisador.  

As diferenças tanto a nível de indicadores econômicos, fatores políticos e culturais, 

mostram uma distância razoável entre esses países, sendo que seria preciso um esforço muito 

grande e concentrado dos governos centrais no sentido dessa convergência, o que também não 

se verifica atualmente.   

Obviamente, estes comentários não têm o objetivo de esgotar o assunto, sendo a 

intenção apenas procurar ambientar a pesquisa com relação a alguns destaques econômicos e 

políticos ocorridos no período histórico recente desses países, podendo em alguns casos 

surgirem mais perguntas do que respostas a respeito dos temas tratados. 

Ao analisar a estrutura de capital das empresas dos países citados, comparando-as 

entre si, esta pesquisa pretende contribuir com esse cenário, no sentido de determinar os fatores 

que influenciam significativamente a formação ou escolha das estruturas de capital das 

empresas de cada país.  

Procura-se também observar similaridades que possam indicar alguma convergência 

no modo como as empresas administram seus níveis de endividamento, e a possibilidade de 

que essas estruturas venham a proporcionar a obtenção de novos capitais necessários ao 

crescimento das empresas, e de suas economias. 

Também o fato de terem sido utilizados índices macro-econômicos e de políticas 

monetárias e creditícias governamentais no estudo vão no mesmo sentido, onde fatores 

significantes podem também indicar alguma similaridade na condução das políticas públicas 

dos países no sentido de influenciar a estrutura de capital das empresas. 

Mas acredita-se que o aspecto mais importante da investigação seja verificar se as 

estruturas de capital das empresas da amostra dos países estão adequadas frente ás teorias 

estudadas, e também quando comparadas com uma economia desenvolvida. Pois, para que as 

economias desses países possam se desenvolver no nível esperado, suas empresas precisarão 
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necessariamente de novas e volumosas injeções de capital, as quais irão acabar por delinear 

suas estruturas de capital futuras.  

 

2.5  Determinantes da Estrutura de Capital 

Grande parte dos estudos desenvolvidos sob o tema estrutura de capital procura 

investigar os fatores que determinam certas estruturas apresentadas pelas empresas. A maioria 

desses estudos utiliza-se de proxys representativas de alguns fatores que possam explicar o 

porquê algumas empresas escolhem certos tipos de estrutura de capital e qual a influência 

relativa desses fatores na formação dessas mesmas estruturas.  

Esses fatores são normalmente extraídos das demonstrações financeiras das empresas, 

frequentemente calculados na forma de índices, e geralmente compõe o conjunto de variáveis 

independentes desses estudos, sendo este o caso também do presente estudo. 

 

2.5.1  Determinantes Significantes Obtidas em Estudos de Diversos Países  

Inúmeros foram os estudos levados a efeito principalmente na última década, onde 

foram obtidas proxys significantes estatisticamente, destacando: Titman e Wessels (1988) que, 

das oito variáveis estudadas (descritas no item 2.5.3), obtiveram significância estatística nas 

seguintes: singularidade, tamanho, lucratividade e classificação setorial (custos de transação) 

em empresas dos E.U.A. no período de 1974 a 1982. 

Bhabra, Liu e Tirtiroglu (2008) obtiveram significância estatística nas proxys: 

tangibilidade, tamanho da empresa, oportunidades de crescimento e lucratividade em estudos 

em empresas da China no período de 1992 a 2001. Barakat (2008) obteve: crescimento, 

controle gerencial, taxa marginal de impostos, política de dividendos, garantias, tamanho, 

volatilidade e lucratividade em estudos de empresas Árabes do Oriente Médio no período de 

1996 a 2003.  

Bancel e Mittoo (2004) obtiveram: tamanho, oportunidades de crescimento, setor de 

atividade, ações negociadas em outros países, % de exportações e % de dívida de curto prazo 

em empresas de 16 países da Europa no ano de 2001. Bhaduri (2002) que obteve: estrutura de 

ativos, dificuldades financeiras, benefícios fiscais, tamanho, idade, oportunidades de 

crescimento, lucratividade em empresas da Índia no período de 1990 a 1995.   

Frank e Goyal (2009) obtiveram: alavancagem média da indústria, índice market-to-

book, tangibilidade, rendas, logaritmo dos ativos e expectativa de inflação em empresas dos 

E.U.A. no período de 1950 a 2003. Gracia e Sogorb-Mira (2008) obtiveram: benefício fiscal, 
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oportunidades de crescimento, recursos internos, tamanho e idade em empresas da Espanha no 

período de 1995 a 2004.  

Ni e Yu (2008) obtiveram: tamanho, oportunidades de crescimento, política de 

dividendos e retorno sobre ativos (ROA) em empresas da China no ano de 2004. Mazur (2007) 

obteve: estrutura de ativos, lucratividade, oportunidades de crescimento, liquidez, tamanho, 

produtos únicos, volatilidade, benefício fiscal, política de dividendos e taxa efetiva de 

impostos em empresas da Polônia no período de 2000 a 2004.  

Michaelas, Chittenden e Poutziouris (1999) obtiveram: tamanho, idade, lucratividade, 

oportunidades de crescimento, risco operacional e  estrutura de ativos em empresas do Reino 

Unido no período de 1986 a 1995. Panno (2003) obteve:  tamanho, lucratividade, liquidez e 

risco de falência em empresas do Reino Unido e Itália no período de 1992 a 1996. Majumdar 

(2010) trabalhou com empresas da Índia no período de 2003 a 2007 obtendo significância 

estatística nas determinantes: ativos colaterais, tamanho e qualidade das empresas. Rajan e 

Zingales (1995) obtiveram: tamanho, tangibilidade, market-to-book e retorno sobre ativos nas 

empresas dos países: E.U.A., Alemanha, Japão, França, Itália, Reino Unido e Canadá no 

período de 1982 a 1991.  

Sett e Sarkhel (2010) utilizaram empresas do setor privado indiano no período de 

1981 a 2007, obtendo como determinantes significativas: desenvolvimento do setor bancário, 

taxa de inflação, taxa efetiva de impostos corporativos e desenvolvimento do mercado de 

ações. Mallikarjunappa e Goveas (2007) obtiveram significância estatística para as 

determinantes: capacidade de endividamento, outros benefícios fiscais, liquidez e risco do 

negócio em empresas do ramo farmacêutico na Índia no período de 1993 a 2002.   

Terra (2007) obteve: tangibilidade, rentabilidade, tamanho, opções de crescimento, 

alíquota média de IR e risco empresarial em empresas de países da América Latina, e 

constatou que fatores macroeconômicos como: estrutura institucional, práticas legais e 

contábeis, infraestrutura financeira e o ambiente macroeconômico não são determinantes na 

estrutura de capital das empresas nos países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru 

e Venezuela no período de 1986 a 2000.  

Copat e Terra (2009) obtiveram: tangibilidade, lucratividade, oportunidades de 

crescimento, risco, concentração no segmento, ciclo de vida e variação cambial em empresas 

latino-americanas e dos EUA no período de 1996 a 2006. 

Perobelli e Famá (2003) analisaram empresas dos países: México, Argentina e Chile, 

obtendo significância estatística principalmente para: tamanho, lucratividade e estrutura dos 

ativos no período de 1995 a 2000. Bhole e Mahakud (2004) trabalharam com empresas da 
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Índia no período de 1984 a 1999, obtendo significância nas determinantes: custo dos 

empréstimos, custo do capital próprio, tamanho, valor colateral dos ativos e liquidez. Bastos, 

Nakamura e Basso (2009) obtiveram significância estatística nos fatores: liquidez corrente, 

rentabilidade dos ativos, market-to-book e tamanho em empresas dos seguintes países Latino-

Americanos: México, Brasil, Argentina, Chile e Peru no período de 2001 a 2006.  

 

 

2.5.2  Determinantes Significantes Obtidas em Estudos de Empresas no Brasil 

No Brasil, a exemplo do que ocorre em diversos outros países, a busca de 

determinantes de estrutura de capital está também presente em diversos trabalhos, os quais 

também trazem resultados significantes em termos de proxys, para as empresas no país, com 

destaque para: Albanez e Valle (2009) obtiveram: tangibilidade, lucratividade, risco, liquidez 

em bolsa e intensidade do negócio no período de 1997 a 2007. Medeiros e Daher (2008) 

obtiveram: tangibilidade, tamanho e lucratividade no período de 1995 a 2002. Severo, Zani e 

Diehl (2009) obtiveram: tangibilidade, integração vertical, oportunidade de crescimento e risco 

no período de 1996 a 2007.  

Kayo e Kimura (2009) testaram o modelo linear hierárquico em empresas brasileiras 

constatando que entre os fatores tempo, empresa e setor, o fator empresa foi o mais 

significativo em termos de influenciar a estrutura de capital, e obtiveram as seguintes 

determinantes significativas: tangibilidade, oportunidades de crescimento, lucratividade, 

distância da falência, tamanho e munificência (índice setorial) no período de 1999 a 2007. 

Rocha (2009) obteve: oportunidades de investimento, tangibilidade, singularidade, 

dividendos pagos, volatilidade e lucratividade no período de 2000 a 2005.  

Valle (2008) obteve: tamanho, tangibilidade, intangibilidade, lucratividade e risco no 

período de 1997 a 2006. Laureano (2008) obteve: tamanho, composição dos ativos e liquidez  

no período de 2001 a 2005. Ceretta et al (2009) obtiveram: tangibilidade, tamanho, liquidez, 

lucratividade, market-to-book e risco do negócio no período de 1995 a 2007. Kayo et al (2004) 

obtiveram crescimento, lucratividade, benefício fiscal e alavancagem operacional no período 

de 1996 a 2001.  

Laureano (2008a) obteve: composição dos ativos, liquidez, tamanho, volatilidade e 

crescimento em operadoras e seguradoras de saúde suplementar no Brasil no período de 1996 a 

2006, quando comparadas com o endividamento de longo prazo das empresas. Nakamura et al 

(2007) trabalharam com empresas brasileiras no período de 1999 a 2003, encontrando 
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significância estatística nas variáveis: liquidez corrente, tamanho, rentabilidade, índice market-

to-book, risco e crescimento das vendas. 

Iquiapaza, Amaral e Borges de Araújo (2008) obtiveram: tamanho, lucratividade e 

crescimento em empresas brasileiras no período de 2000 a 2005.  

 

2.5.3  Determinantes Utilizadas no Estudo de Titman e Wessels (1988)  

Para selecionar as variáveis explicativas  utilizadas neste estudo, o ponto de partida 

foi o trabalho seminal de Titman e Wessels (1988), onde são citadas as seguintes proxys de 

fatores determinantes de estrutura de capital: estrutura de ativos, outros benefícios fiscais além 

do endividamento, crescimento, singularidade, classificação na indústria, tamanho, volatilidade 

de retornos e lucratividade.  

Os fatores acima foram adaptados as condições atuais de coletas de dados e cálculos, 

resultando em um conjunto de variáveis não coincidentes com as citadas acima, além de 

também terem sido calculadas outras variáveis que foram acrescentadas ao estudo, escolhidas a 

partir de outros trabalhos, de modo a obter um conjunto satisfatório de fatores possivelmente 

determinantes, que estão descritos na tabela 03. 

Com relação as variáveis utilizadas no trabalho de Titman e Wessels (1988), as 

mesmas tiveram a seguinte definição pelos autores: 

 

2.5.3.1  Estrutura dos Ativos 

Titman e Wessels (1988) afirmam que existe uma relação direta entre o volume de 

ativos que possam ser dados como garantia e o nível de endividamento das empresas, em 

virtude desses colaterais ajudarem a minimizar os efeitos da assimetria de informação existente 

entre os administradores e os credores da empresa. Os autores indicam duas formas de calcular 

esta variável: ativos intangíveis divididos pelo total de ativos da empresa, ou total de estoques 

mais ativos imobilizados divididos pelo total de ativos.  

 

2.5.3.2  Outros Benefícios Fiscais Além dos Gerados pelo Endividamento 

Os autores afirmam que empresas com significativas taxas de outros benefícios fiscais 

em relação ao seu esperado fluxo de caixa incluem menos dívida em suas estruturas de capital.  

Os indicadores para cálculo desta variável são: proporção de subsídios obtidos 

dividido pelo total de ativos, depreciação dividido pelo total de ativos, e demais benefícios 

fiscais na aquisição de equipamentos divididos pelo total de ativos. 
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2.5.3.3  Oportunidades de Crescimento 

Entendendo que as oportunidades de crescimento representam ativos de capital que 

acrescentam valor nas empresas mas não são geralmente aceitos como colateral em dívidas, 

Titman e Wessels (1988) argumentam que estes indicadores sugerem uma relação negativa 

entre endividamento e oportunidades de crescimento. Os indicadores de crescimento das 

empresas sugeridos pelos autores são: investimentos de capital dividido por ativos totais, 

mudança percentual no volume de ativos totais, e gastos com pesquisa e desenvolvimento 

dividido por total de vendas. 

 

2.5.3.4  Singularidade 

Empresas com produtos singulares no mercado irão provocar custos mais elevados 

aos seus clientes, fornecedores e colaboradores caso decidam liquidar suas operações, devido a 

singularidade dos seus componentes e produtos e a especialização de seus colaboradores. 

Titman e Wessels (1988) afirmam que esta situação indica uma relação negativa entre 

singularidade e endividamento. Esta variável pode ser calculada através de: gastos com 

pesquisa e desenvolvimento dividido por vendas.  

Esta variável não foi utilizada no estudo devido a estes dados não estarem disponíveis 

na base de dados utilizada para coleta, na maioria das empresas da amostra. 

 

2.5.3.5  Tamanho das Empresas 

Titman e Wessels (1988) afirmam que empresas relativamente grandes tendem a 

serem mais diversificadas e portanto menos suscetíveis a dificuldades financeiras, além de 

terem seus custos de emissão de dívida e equity também relacionados ao seu tamanho, onde as 

empresas menores gastam muito mais que as grandes para emitirem novas dívidas.  

Esses argumentos sugerem que essas empresas tendem a ter um nível de 

endividamento mais elevado. A principal variável indicada para esta determinante é: logaritmo 

das vendas. 

 

2.5.3.6  Volatilidade 

O indicador sugerido para esta variável é o desvio padrão das variações na taxa de 

lucratividade operacional.  

Sugerem os autores que essa taxa tem uma relação decrescente com o nível ótimo de 

endividamento, onde empresas com maiores índices de volatilidade na rentabilidade 

operacional teriam menos acesso a captação de recursos via dívida. 
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2.5.3.7  Lucratividade 

No caso da lucratividade, os indicadores sugeridos por Titman e Wessels (1988) são: 

proporção dos lucros operacionais sobre as vendas, e lucro operacional sobre total de ativos 

(conhecido na literatura como ROA – Return on Assets). Os autores citam Myers (1984) e 

Myers e Majluf (1984) e a teoria do pecking order (já discutido no presente estudo) para 

argumentar que pela hierarquia das fontes, as empresas com maior rentabilidade tendem a reter 

seus lucros para fazer frente as suas necessidades de capital, tendo portanto menos tendência 

ao endividamento.  

 

2.5.4  Outras Determinantes Utilizadas nos Estudos  

Além das variáveis explicativas citadas no item anterior, diversos trabalhos utilizaram 

outras variáveis que também se mostraram significativas nos estudos, entre as quais: 

 

2.5.4.1  Liquidez Corrente 

A literatura estudada sugere que empresas com maior liquidez tendem a ser menos 

endividadas, inclusive corroborando as afirmações da teoria do pecking order (MYERS,1984;  

MYERS e MAJLUF, 1984), pois possuem maior capacidade de liquidar seus compromissos 

sem a necessidade de lançar mão de instrumentos de dívida. O indicador calculado para esse 

fator é: ativos correntes (circulantes) dividido pelos passivos correntes, ou de curto prazo, 

presente em: Mazur (2007), Panno (2003), Laureano (2008), Ceretta, Vieira, Fonseca e 

Trindade (2009), Bastos, David e  Bergmann (2008), Laureano (2008a) e Bastos, Nakamura e 

Basso (2009), entre outros. 

 

2.5.4.2  Índice Market-to-Book 

Outros estudos utilizaram a relação market-to-book, representado pelo coeficiente 

resultante entre o valor de mercado das empresas e seu “valor de livro” (registro no Balanço 

Patrimonial), como fator determinante da estrutura de capital das empresas.  

Esta variável é considerada por Rajan e Zingales (1995) como uma proxy para 

oportunidades de investimento. Empresas com maiores graus de oportunidades de 

investimento evitam níveis elevados de endividamento, que podem levar a tensões financeiras 

indesejáveis (BASTOS, NAKAMURA E BASSO, 2009). Esta determinante está presente nos 

trabalhos de: Frank e Goyal (2009), Ceretta, Vieira, Fonseca e Trindade (2009), Bastos, David 

e  Bergmann (2008), Bastos, Nakamura e Basso (2009) e Rajan e Zingales (1995). 
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2.5.4.3  Idade das Empresas 

Gracia e Sogorb-Mira (2008) afirmam que as empresas mais antigas podem reter mais 

lucros e irão portanto ter menos necessidade de endividar-se no futuro. Estes autores calculam 

a idade da empresa através do logaritmo da idade em anos. A relação esperada é negativa com 

o nível de endividamento das empresas. A variável idade das empresas resultou significante  

estatisticamente como determinante da estrutura de capital das empresas nos trabalhos de: 

Bhaduri (2002), Gracia e Sogorb-Mira (2008) e Michaelas, Chittenden e Poutziouris (1999), 

entre outros.  

Entretanto, quando analisada a luz das teorias de estruturas de capital discutidas neste 

estudo, entende-se que o fator idade das empresas, calculados a partir da data da oferta pública 

inicial de suas ações, contribui para que a empresa tenha melhores condições de captação de 

recursos via dívida devido as empresas mais antigas terem em geral uma situação de mercado 

mais definida, ativos já consolidados e já serem conhecidas pelo mercado creditício, razão pela 

qual o sinal esperado neste estudo é positivo em relação ao endividamento. 

 

2.5.4.4  Retorno Sobre Ativos 

Esta variável mede a eficácia com que uma empresa é administrada em termos de 

gerar lucro com os ativos disponibilizados (GITMAN, 2010, p. 60). 

Seu cálculo é dado pelo resultado do lucro disponível aos acionistas dividido pelo 

ativo total.  

Já Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p.49) afirmam que este índice pode ser calculado 

tanto utilizando-se o lucro líquido quanto o lucro operacional, ou seja, o lucro antes dos juros e 

dos impostos. Nesta pesquisa o retorno sobre os ativos foi calculado como o resultado da  

divisão entre o lucro antes dos juros e impostos (LAJIR) e o ativo total. Esta variável foi 

utilizada nos trabalhos de Bastos, David e Bergmann (2009), Ni e Yu (2008) e Rajan e 

Zingales (1995).  

 

2.5.5  Variáveis Macro-Econômicas de Controle 

Além das variáveis acima, calculadas a partir dos dados financeiros das empresas, este 

estudo também utilizou alguns índices indicativos do comportamento macro-econômico dos 

países da amostra, utilizados na pesquisa como variáveis de controle, que quando significantes 

estatisticamente ajudaram a explicar o fenômeno em estudo.  
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Estes índices foram escolhidos a partir de dados divulgados por orgãos internacionais 

de estudos e acompanhamento econômico: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e 

Organização das Nações unidas, através de consultas em seus sítios eletrônicos.  

Foram escolhidos os seguintes índices: 

 

 

2.5.5.1  Inflação ao Consumidor 

Mensurada como um índice de preços ao consumidor que reflete o custo de uma cesta 

de produtos e serviços adquiridos pelo consumidor médio, e apresentado em termos de sua 

mudança percentual anual. 

  

 

2.5.5.2  Poupança Bruta 

É calculada como a renda nacional bruta menos o consumo total, líquido das 

transferências. 

 

2.5.5.3  Produto Interno Bruto 

É a soma do valor bruto adicionado por todos os produtores residentes na economia, 

mais todos os impostos produtivos, menos quaisquer subsídios não incluídos nos preços dos 

produtos, cotados em US$ corrente. O dado utilizado foi a variação anual desse índice, no 

período estudado. 

 

2.5.6  Variáveis de Políticas Econômicas dos Governos 

No intuito de verificar qual a influência das políticas públicas na estrutura de capital 

das empresas, um dos objetivos do presente estudo, foram escolhidos alguns índices que se 

pretende sejam capazes de influenciar as empresas no momento da decisão de aumento ou 

diminuição de seu endividamento, indicando a presença ou não do Estado nessas decisões.  

Estes índices também foram coletados nos sítios eletrônicos dos orgãos citados no 

item anterior, sendo escolhidos os seguintes: 

 

2.5.6.1  Taxa de Juros Real 

A taxa de juros real é a taxa de juros dos empréstimos ajustada pela inflação. 

   

 



 65 

2.5.6.2  Spread de Taxa de Juros 

Este índice é calculado como a taxa de juros cobrada dos bancos nos empréstimos aos 

clientes de primeira linha, menos a taxa de juros paga pelos bancos comerciais nas sua 

captações de recursos e depósitos de poupança. 

 

2.5.6.3  Carga Fiscal 

Incluem as taxas adicionadas nas vendas em geral, impostos seletivos em produtos e 

serviços, impostos no uso de bens e propriedade, na extração e produção e minerais, e rendas 

de monopólios fiscais. 

 

2.5.6.4  Oferta de Crédito Doméstico 

Ofertados pelo setor bancário, incluem todos os créditos dos vários setores 

econômicos em bases brutas, com exceção dos créditos ao governo. 

 

2.5.6.5  Taxa de Câmbio 

Variação da taxa de conversão da moeda corrente dos países frente ao dólar dos 

Estados Unidos, em bases anuais.  

Para o país EUA foi utilizada a paridade do dólar dos EUA com a moeda Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

 

3  Aspectos Metodológicos 

 

 

3.1  Introdução 

Um caminho importante para o conhecimento é a observação do mundo através dos 

sentidos, que recebem e interpretam as informações que são enviadas de fora. Mas a que se 

tomar cuidado acerca da absorção plena da informação recebida, também oriunda da 

autoridade, não se podendo acreditar em tudo que dizem os demagogos (KERLINGER, 2007, 

p. 2 e seguintes).   

O autor afirma que nenhum acontecimento é tão simples quanto aparenta, e também 

que os observadores interagem com o acontecimento e afetam o que observam. A ciência se 

desenvolveu, em parte, devido a necessidade de se obter conhecimento de maneira mais 

segura, a sua necessidade de trabalhar com informações válidas e fidedignas sobre fenômenos 

complexos, superando explicações absolutistas, metafísicas e mitológicas de fenômenos 

naturais.   

A busca pelos cientistas do conhecimento dos fenômenos, se traduz pela busca da 

compreensão da maneira como se relacionam os fenômenos psicológicos, sociológicos e 

educacionais, sendo o presente texto uma tentativa, ainda que por demais simplificada, de se 

compreender parte de fenômenos e acontecimentos de nossa sociedade. 

 

3.2  Método de Pesquisa 

Considerando o objetivo geral do presente estudo, de explorar os dados financeiros 

publicados pelas empresas de capital aberto dos países componentes da amostra escolhida, 

procurando identificar fatores determinantes das estruturas de capital, comparando os 

resultados frente as teorias apresentadas, e utilizando-se de ferramental estatístico de análise,  

reveste-se esta pesquisa de um caráter quantitativo muito evidente, caracterizando portanto o 

método de pesquisa utilizado neste estudo como método quantitativo, por conta inclusive do 

caráter empírico pelo qual será conduzido: a partir de um plano pré-estabelecido, com 

hipóteses já especificadas e variáveis operacionais definidas, tendo a preocupação de medir e 

quantificar objetivamente os resultados (GODOY, 1995). 
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3.3  Amostra 

A amostra escolhida para esta pesquisa refere-se ás empresas de capital aberto, com 

ações negociadas publicamente, e presentes na base de dados Compustat Global Vantage - 

versão 2010, sendo que foram excluídas da amostra as instituições financeiras e empresas 

correlatas, por apresentaram características de endividamento específicas, não condizentes com 

os objetivos do estudo.  

Foram coletados dados referentes nas demonstrações financeiras: Balanço Patrimonial 

e Demonstração de Resultados, dos exercícios do período compreendido entre 2000 e 2009, 

além do valor de mercado a cada ano e a data da oferta pública inicial de ações (IPO). 

As quantidades de empresas e países componentes da pesquisa que tiveram seus 

dados coletados da forma acima, estão representadas na tabela a seguir: 

 

Tabela 01: Quantidade de Empresas Componentes da Amostra por País  

  

País Quantidade de Empresas

Brasil 236

Rússia 112

Índia 1433

China 1783

E.U.A 2530

Total 6094
 

  

Esta amostra é caracterizada como não probabilística, pois foi escolhida 

intencionalmente, em linha com os objetivos do estudo. 

As empresas da amostra foram escolhidas a partir de uma base de dados que 

contempla somente empresas de capital aberto, com ações negociadas publicamente, tendo 

sido excluídas da amostra as empresas financeiras, além de pertencerem a países específicos de 

interesse deste estudo. 

 

3.4  Coleta de Dados 

Esta pesquisa foi baseada principalmente em dados coletados eletronicamente na base 

de dados Compustat Global Vantage - versão 2010, e em sítios de organizações internacionais 

de caráter público, tais como: Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização 
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das Nações Unidas e Banco Central do Brasil, onde foram buscados os indicadores macro-

econômicos necessários ao estudo.  

Devido a natureza desses dados, os mesmos são caracterizados como dados 

secundários. 

  

3.5  Variáveis de Pesquisa 

Kerlinger (2007, p. 46) define variáveis como um símbolo ao qual são atribuídos 

algarismos, podendo assumir infinitos valores, e em alguns casos apenas dois, denotando a 

ausência ou presença de determinado fator. O autor apresenta dois tipos de definição: 

constitutivas, que é a definição que lhes atribui nomes, e operacional, que sugere uma ponte 

entre os conceitos e as observações, de tal modo que as hipóteses possam ser testadas. A 

definição operacional atribui significado ao constructo ou variável, especificando as operações 

necessárias para medir ou manipular esta variável.  

 

3.5.1  Variáveis Dependentes 

De acordo com Hair et al (2006, p. 25) as variáveis dependentes constituem-se na 

resposta, ou efeito presumido, a uma mudança observada nas variáveis independentes de um 

estudo.  Maconi e Lakatos (2003) entendem que as variáveis dependentes consistem naqueles 

valores, fenômenos ou atributos a serem explicados ou descobertos, sendo influenciados, 

determinados ou afetados pela variável ou variáveis independentes. 

Considerando que a ênfase do estudo será a busca de determinantes da estrutura de 

capital significativas estatisticamente, prevalência das teorias discutidas no estudo, influência 

das políticas públicas na sua escolha ou formação, comparação dos resultados com uma 

economia desenvolvida e o nível e folga de endividamento das empresas, as variáveis 

dependentes foram calculadas de forma a representar diversos níveis de endividamento 

escolhidos para o estudo. 

 Estas variáveis representativas do endividamento das empresas serão utilizadas de 

forma alternativa frente as variáveis independentes, procurando determinar a estrutura de 

capital das empresas de cada país da amostra. 

 

3.5.2  Variáveis Independentes 

Variável independente é um fator determinante, influenciando ou afetando outra 

variável, sendo portanto condição ou causa para determinado resultado, efeito ou 

consequência, e geralmente manipulado pelo pesquisador na sua tentativa de assegurar a 
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relação do fator com um fenômeno observado ou a ser descoberto (MARCONI e LAKATOS, 

2003). Já Hair et al (2006, p. 25) considera as variáveis independentes como a causa presumida 

nas mudanças observadas na variável dependente.  

Neste estudo foram utilizadas diversas variáveis explicativas com origem 

principalmente em índices calculados a partir de dados presentes nas demonstrações 

financeiras das empresas da amostra, sendo as mesmas tratadas por procedimentos estatísticos 

que as confrontaram com as variáveis ditas dependentes. Além dessas, também foram 

utilizadas variáveis representativas de aspectos macro-econômicos e de políticas públicas, a 

fim de melhorar o nível de explicação do modelo, bem como investigar a influência de 

políticas governamentais na formação da estrutura de capital das empresas da amostra.  

Procurou-se dessa forma obter relações significativas que indicassem possíveis 

influências na formação das estruturas de capital apresentadas pelas empresas, em suas 

diversas modalidades de endividamento.  

 

3.5.3  Definição Operacional das Variáveis 

O conjunto de variáveis operacionais utilizado neste estudo será composto de quatro  

grupos específicos:  

 dependentes: composta por  diversos modalidades de cálculo da relação entre  

dívida e capital próprio nas empresas; 

 independentes a nível da empresa: composta por índices extraídos das 

demonstrações financeiras das empresas e que pretendem servir como proxys 

das  determinantes da estrutura de capital; 

 independentes a nível macro-econômico: índices que tem o objetivo de 

investigar a influência dos atos e políticas governamentais na formação da 

estrutura de capital das empresas. 

 independentes de controle: indicadores da evolução econômica e monetária da 

economia de cada país da amostra.  

 

3.5.3.1.  Variáveis Dependentes – Níveis de Alavancagem 

Por tratar-se de um estudo referente a estrutura de capital das empresas, as variáveis 

dependentes refletem o nível de endividamento das empresas durante o período da amostra, 

calculadas de diferentes formas, e utilizadas alternativamente, sendo representadas pelas 

proxys citadas na tabela 02 a seguir.  
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A utilização dessas variáveis com dependentes no estudo foi feita de forma 

alternativa, ou seja, cada variável foi analisada individualmente frente ás variáveis explicativas 

do modelo:  

 

Tabela 02: Variáveis Dependentes -  Endividamento das Empresas  

Sigla Variável Equação Utilizada em:

ATC Alavancagem Total Contábil
(Dívida Curto Prazo + Dívida Longo Prazo)  

/  Total Ativos (Valor Contábil)
Rajan e Zingales (1995),

Gracia e Sogorb-Mira (2008)

ATM Alavancagem Total de Mercado
(Dívida Curto Prazo + Dívida Longo Prazo)  

/  Total Ativos (Valor Mercado)

Bradley, Jarrell e Kin (1984),

Kayo, Famá, Nakamura e Martins (2004),

Terra (2007), Frank e Goyal (2009), Kayo e 

ALC Alavancagem de Dívida Líquida Contábil
(Dívida Curto Prazo + Longo Prazo - Disponibilidades)

/  Total Ativos (Valor Contábil)
Sugestão do orientador

ALM Alavancagem de Dívida Líquida de Mercado
(Dívida Curto Prazo + Longo Prazo - Disponibilidades)

/  Total Ativos (Valor Mercado)
Sugestão do orientador

APC Alavancagem de Longo Prazo Contábil
Dívida Longo Prazo  

/  Total Ativos (Valor Contábil)
Titman e Wessels (1988)

 Perobelli e Famá (2002)

APM Alavancagem de Longo Prazo de Mercado
Dívida Longo Prazo  

/  Total Ativos (Valor Mercado)

Titman e Wessels (1988), 

Bastos, Nakamura e Basso (2009),

Perobelli e Famá (2002)  

 

Titman e Wessels (1988) comentam que, apesar da possibilidade de se utilizar valores 

de mercado para cálculo do endividamento das empresas, as limitações de dados forçam os 

pesquisadores a utilizar valores contábeis nesses cálculos.  Neste estudo somente foi utilizado 

o cálculo do endividamento por valor de mercado, quando disponível na base de dados de cada 

empresa da amostra.  

Rajan e Zingales (1995) afirmam que não é apropriado considerar o total das 

obrigações (exigíveis) no cálculo da alavancagem, por não ser uma boa proxy do risco de 

inadimplência da empresa no curto prazo. Esses autores indicam o uso apenas das dívidas 

financeiras de curto e longo prazos para cálculo da alavancagem das empresas, orientação 

seguida no presente estudo. 

 

3.5.3.2.  Variáveis Independentes - Determinantes da Estrutura de Capital 

As variáveis independentes escolhidas para investigar o fenômeno em estudo, 

objetivando explicar seu comportamento, estão divididas em três grupos:  

 nível da empresa;  

 macro-econômico de políticas públicas, e  

 macro-econômico de controle.  

As variáveis no nível das empresas foram calculadas a partir dos dados relativos as 

suas demonstrações financeiras, no período de 2000 a 2009, e estão descritas na tabela a 

seguir: 
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Tabela 03: Variáveis Independentes no Nível das Empresas  

Sigla Variável Equação

ETA Estrutura dos Ativos
Estoque + Imobilizado

/ Total de Ativos (Contábil)

OBF
Outros Benefícios fiscais 

Exceto referente Dívida

Depreciação 

/ Total de Ativos

OCT Oportunidades de Crescimento
Mudança Percentual no volume 

de Ativos Totais

TMN Tamanho Logaritmo das Vendas

VLT Volatilidade
Desvio Padrão das Variáções

 no Lucro Operacional (5 anos)

LCT Lucratividade
Lucro Operacional

/ Vendas

ROA Retorno sobre Ativos
Lucro Operacional

/ Total de Ativos (Contábil)

LDC Liquidez Corrente
Ativo Circulante 

/ Passivo Circulante

MTB Market-to-Book Ratio
Valor de Mercado (Empresa)

/ Valor Contábil

IDD Idade Logaritmo da Idade da Empresa

 

 

A seguir estão descritas as variáveis independentes escolhidas como representativas 

de políticas públicas utilizadas pelos governos dos países da amostra, que cuja expectativa é 

também auxiliar explicação do modelo: 

 

Tabela 04: Variáveis Independentes Macro-Econômicas de Políticas Públicas 

Sigla Variáveis Macro-Econômicas de Políticas Públicas Fonte

TJR Taxa de Juros Real The World Bank

STJ Spread  da Taxa de Juros The World Bank

CGF Carga Fiscal The World Bank

ODC Oferta de Crédito The World Bank

TDC Variação da Taxa de Câmbio Banco Central do Brasil

 

 

Também fazem parte do modelo algumas variáveis independentes no nível macro 

econômico, que se espera atuem como variáveis de controle do modelo econométrico, e que 

também auxiliem na explicação do fenômeno em estudo: 
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Tabela 05: Variáveis Independentes Macro-Econômicas de Controle 

Sigla Variáveis Macro-Econômicas de Controle Fonte

IFC Inflação ao Consumidor The World Bank

PPB Popança Bruta (% do P.I.B.) The World Bank

PIB Produto Interno Bruto The World Bank

 

 

3.5.4  Relação de Consistência entre as Variáveis do Nível das Empresas e as Teorias 

Alternativas de Estrutura de Capital 

No estudo, os resultados encontrados para as variáveis independentes utilizadas foram 

analisados a luz das teorias discutidas na fundamentação teórica, a saber: custo de agência, 

trade-off, assimetria de informação e pecking order. 

Essa análise levou em conta o sinal dos coeficientes calculados no modelo 

econométrico e a sua significância estatística, das diversas variáveis no nível da empresa, e 

diversos cenários de endividamento considerados.  

A relação esperada do sinal dos coeficientes está resumida na tabela a seguir: 

 

Tabela 06: Relação de Sinal Esperada Entre as Variáveis da Empresa e as Teorias Alternativas 

de Estrutura de Capital  

Sigla Variável Custo de Agência Trade-Off
Assimetria Informação/

Pecking order

ETA Estrutura dos Ativos Indefinido/Positivo Positivo Positivo

OBF
Outros Benefícios fiscais 

Exceto referente Dívida
Indefinido/Negativo Negativo Negativo

OCT Oportunidades de Crescimento Indefinido/Negativo Negativo Negativo

TMN Tamanho Indefinido/Positivo Positivo Positivo

VLT Volatilidade Positivo Negativo Negativo

LCT Lucratividade Indefinido/Negativo Positivo Negativo

ROA Retorno sobre Ativos Indefinido/Negativo Positivo Negativo

LDC Liquidez Corrente Indefinido/Negativo Indefinido Negativo

MTB Market-to-Book Ratio Positivo Negativo Negativo

IDD Idade Indefinido/Positivo Positivo Positivo
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3.5.4.1  Relação com a Teoria dos Custos de Agência 

Com relação a teoria dos custos de agência, que é caracterizada, entre outras relações, 

por custos advindos dos conflitos de interesse entre os acionistas e os credores de dívida, pode-

se supor que as variáveis que proporcionam as empresas trabalhar com maiores níveis de 

alavancagem: ETA, TMN e IDD, podem ser indicativas de maiores custos de agência, caso o 

resultado do sinal da regressão seja positivo. 

De outro lado, os índices que representam uma menor tendência ao endividamento: 

OBF, OCT, LCT, ROA e LDC, podem confirmar as assertivas da teoria a respeito de menores 

custos de agência associados ao conflito de interesses entre acionistas e credores, caso o sinal 

do coeficiente da regressão resulte negativo com os índices de alavancagem do modelo. 

Porém, essas duas considerações a respeito dos resultados indicarem a confirmação da 

teoria baseados no sinal dos coeficientes não formam um argumento robusto, pois: (i) o fato do 

sinal do coeficiente ser positivo indica apenas que as variáveis explicativas do modelo 

acompanham a evolução dos diversos índices de alavancagem, os quais podem estar em uma 

trajetória de estabilidade ou queda, não indicando necessariamente a ocorrência de maiores 

custos de agência associados ao conflito de interesses entre os acionistas e os credores da 

dívida, e (ii) o sinal negativo dos índices contrários a um maior nível de endividamento não 

significam necessariamente a comprovação que a empresa estaria preocupada em diminuir os  

custos de agência. Antes, esses resultados são buscados como parte dos objetivos financeiros 

de aumento do valor da empresa, e consequente aumento da riqueza dos acionistas. Os 

resultados não seriam, portanto, robustos o suficiente para comprovar as bases da teoria. 

Neste sentido, entende-se que apenas as variáveis VLT e MTB podem trazer uma 

indicação robusta da ocorrência do fenômeno dos custos de agência neste estudo, no caso do 

sinal dos seus coeficientes serem positivos, podendo estes resultados indicar que os acionistas 

estariam, no caso do índice VLT, expropriando riqueza dos credores de dívida ao aumentar o  

endividamento da empresa em cenários de maior volatilidade, e no caso do índice MTB, que 

os credores estariam mais propensos a defender seus interesses incluindo nos contratos de 

dívida cláusulas restritivas que poderiam vir a provocar o fenômeno dos custos de agência na 

empresa.  

 

3.5.4.2  Relação com a Teoria do Trade-Off 

  Nos termos desta teoria, as empresas tendem a se endividar até o nível em que o  

benefício fiscal decorrente dos juros devidos sobre os empréstimos seja equivalente ao 
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aumento dos custos das possíveis dificuldades financeiras decorrentes dessa maior 

alavancagem, alcançando assim um ponto de equilíbrio entre os dois fatores, ou nível ótimo de 

alavancagem.  

Dessa forma, caso os índices ETA, TMN e IDD, indicativos de maior possibilidade de 

contratação de dívida, apresentem sinal do coeficiente positivo em reação aos índices de 

alavancagem, pode-se supor que as empresas estariam buscando seu ponto ótimo de 

alavancagem via aumento ou mesmo diminuição do endividamento, ao longo do tempo. 

Por outro lado, empresas cujos índices de OBF, OCT, VLT e MTB, indicativos de 

menor tendência ao endividamento, apresentem sinal do coeficiente negativo em relação a 

alavancagem, podem demonstrar o uso do mesmo mecanismo de adequação da dívida ao nível 

ótimo,  baseado na mesma suposição. 

Os índices LCT e ROA, caso apresentem sinal positivo nos seus coeficientes, podem 

ser interpretados como indicação de que as empresas estão buscando maiores níveis de 

endividamento, para aproveitar os benefícios tributários originados no pagamento dos encargos 

da dívida. 

Já o índice LDC não indica, dentro deste contexto, uma tendência clara na busca de 

um nível ótimo de alavancagem por parte das empresas. Indica apenas, por seu lado,  um 

cenário propenso a menores necessidades de captação de recursos externos, seja via dívida ou 

capital próprio, supondo ser essa liquidez corrente composta em grande parte pelo disponível 

do ativo circulante. 

 

3.5.4.3  Relação com as Teorias da Assimetria de Informação e Pecking Order 

É notório que a distância entre o nível informacional dos gestores das empresas e do 

mercado financeiro, a respeito da empresa, provoca uma reação de desconfiança nas atitudes 

dos  participantes desse  mercado, que tendem a considerar as atitudes dos gestores de uma 

forma que visa proteger principalmente os interesses dos acionistas, interpretando, por 

exemplo, novas emissões de dívida como sinalização de que os gestores estão de acordo com 

os preços atuais das ações da empresa no mercado secundário (ou até mesmo as consideram 

subvalorizadas), enquanto que novas emissões de ações são interpretadas como estando o 

preço das ações da empresa sobrevalorizadas, o que provoca inclusive uma queda do seu preço 

pela reação negativa do mercado. 

Como consequência, as empresas teriam uma tendência de hierarquizar suas fontes de 

captações de recursos, optando primeiramente por utilizar o mecanismo de retenção de lucros, 
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esgotada essa fonte partiriam para a captação de dívida, e somente em último caso fariam 

novas emissões de ações. 

Levando em conta essas assertivas, supõe-se que caso os índices OBF, LCT, ROA e 

LDC obtenham sinal negativo nos respectivos coeficientes, esses resultados podem indicar 

uma tendência a contrair menos dívida, pois as empresas poderiam utilizar o fluxo de caixa 

gerado nas operações para se financiar internamente, corroborando principalmente a teoria do 

pecking order. 

As empresas cujos índices de OCT e VLT resultem em sinal negativo dos seus 

coeficientes, podem representar que as mesmas possuem menos oportunidades de captação de 

recursos externos, sendo também para estas empresas a opção mais provável o financiamento 

com recursos internos, até onde for possível, confirmando a teoria do pecking order. 

Já no caso dos índices ETA, TMN e IDD, sinais positivos no resultado de seus 

coeficientes de regressão poderiam indicar mais propensão a contratação de dívidas, 

confirmando a assertiva á cerca da qual empresas com esses indicadores,  robustos no sentido 

de indicar tangibilidade, proporcionam menos margem a assimetria de informação, 

corroborando essa teoria. 

Finalmente, um sinal negativo do índice MTB, indicador de intangibilidade, pode ser 

um indício de que empresas menos intangíveis tem maior capacidade de endividamento, e as 

mais intangíveis, ao contrário, menos possibilidade, também corroborando os preceitos das 

teorias da assimetria de informação e pecking order. 

 

3.6  Tratamento dos Outliers 

Conforme Fávero et al (2009, págs. 55 e seguintes) a existência de valores 

discrepantes da variável original, ou os chamados outliers, é inerente á estatística univariada, 

sendo portanto necessário tratar cada uma das variáveis de estudo de forma individual.  

Os autores sugerem o uso dos quartis para se identificar e eliminar esses dados 

discrepantes, onde são citados dois tipos de critérios:  

 possíveis outliers, os quais serão considerados como tal, quando: 

                        X < Q1 – 1,5 . (Q3 – Q1), ou 

                  X > Q3 + 1,5 . (Q3 – Q1) 

onde: X é o dado da amostra, Q1 o primeiro quartil e Q3 o terceiro quartil 

  

 prováveis outliers, os quais serão considerados como tal, quando: 

                        X < Q1 – 3 . (Q3 – Q1), ou 
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                        X > Q3 + 3 . (Q3 – Q1) 

 

Os autores comentam que a existência desses dados discrepantes devem ser tratados 

adotando-se procedimentos que incluem a eliminação completa da observação, ou sua 

substituição pela média da variável. 

Neste estudo o procedimento adotado foi o da eliminação dos dados discrepantes que 

se enquadraram na definição de prováveis outliers, conforme os critérios descritos acima. 

Salienta-se que a aplicação desse procedimento ocasionou uma perda adicional de 

dados nos diversos modelos, além dos dados faltantes já presentes na base de dados, podendo 

essa eliminação ter influenciado os resultados obtidos.   

 

3.7  Métodos Estatísticos de Análise 

De acordo com Kerlinger (2007, p. 89), “estatística é a teoria e o método de analisar 

dados quantitativos obtidos de amostras de observações com o fim de resumir os dados e 

aceitar ou rejeitar relações hipotéticas entre variáveis”. Hair et al (2006, p. 25) entendem que 

os modelos matemáticos e estatísticos são ferramentas poderosas colocadas a disposição dos 

pesquisadores para análise de dados complexos e volumosos, na busca de sua compreensão.  

O método estatístico que será utilizado neste trabalho é denominado método 

econométrico, que de acordo com Wooldridge (2007, p.1), baseia-se no desenvolvimento de 

métodos estatísticos utilizados para estimar relações econômicas e testar teorias.  

Da mesma forma, Maddala (2001, p. 6) estabelece que um dos objetivos da 

econometria é testar teorias econômicas, sendo a eficiência de um teste mensurado pela 

assertividade dos sinais dos coeficientes estimados do modelo econômico, chamado de 

abordagem de confirmação. Já Stock e Watson (2004) definem de forma mais abrangente a 

econometria como a ciência e a arte que utiliza a teoria econômica e as técnicas estatísticas na 

análise de dados econômicos.  

 

3.7.1  Modelo Econométrico de Análise – Dados em Painel 

Gujarati (2006, p. 513 e seguintes) afirma existirem três tipos básicos de dados 

geralmente disponíveis para a análise empírica:  

 as séries temporais, onde são observados os valores de uma ou mais variáveis 

ao longo do tempo; 

 os cortes transversais, onde coletam-se dados relativos a uma ou mais 

variáveis para várias unidades de amostra no mesmo período; 
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 e os dados em painel, onde a mesma unidade de corte transversal  é 

acompanhada ao longo de um período de tempo. 

 Fávero et al (2009) classificam os dados estatísticos em cross-sections e séries 

temporais, sendo que em se tratando de cross-section os dados obtidos de uma variável 

pertencem ao mesmo instante de tempo, ou seja, o tempo não influencia aquela variável, 

enquanto que no caso das séries temporais, é apresentada a evolução de uma variável ao longo 

do tempo para uma dada observação.  

A análise de dados em painel surgiu da necessidade de que diversas observações 

(cross-sections) fossem monitoradas ao longo de vários períodos de tempo (séries temporais).   

Wooldridge (2007, p. 402 e seguintes) cita o chamado corte transversal ao longo do 

tempo, ou agrupamentos independentes de cortes transversais, onde são extraídas amostras 

aleatórias de dados de uma população grande em diferentes períodos de tempo.  

Já os dados em painel são, segundo o autor, diferentes dos conjuntos de dados citados 

acima, pois acompanham, ou tentam acompanhar, os mesmos indivíduos ao longo do tempo. O 

presente estudo tem a característica dos dados em painel, pois acompanha o desempenho de 

diversos índices econômico-financeiros de varias empresas de diversos países ao longo de um 

período de tempo de 10 anos.  

Também chamados de dados combinados, os dados em painel são utilizados para o 

estudo ao longo do tempo de uma variável ou de um grupo de temas (GUJARATI, 2006). O 

autor cita algumas vantagens da sua utilização, tais como: aumento considerável do tamanho 

da amostra, mais poder informativo, mais variabilidade, menos colinearidade entre as 

variáveis, mais graus de liberdade e mais eficiência. É um método muito indicado para estudos 

da dinâmica da mudança e de modelos comportamentais mais complicados. Entretanto, afirma 

o autor que essa metodologia de análise tem problemas de heterocedasticidade, autocorrelação 

e correlação cruzada que devem ser enfrentados.  

Pindyck e Rubinfeld (2004, p.288) acrescentam as vantagens de se utilizar dados em 

painel, onde é possível estudar tanto as alterações em um ou mais aspectos de um único 

indivíduo ao longo do tempo quanto as alterações ocorridas em muitos indivíduos em um dado 

momento. Afirmam ainda que o conjunto de dados em painel oferecem um maior número de 

pontos de amostragem, gerando dessa forma graus de liberdade adicionais. Também a 

incorporação de dados tanto em corte transversal quanto de séries temporais pode diminuir 

consideravelmente as dificuldades que surgem quando há variáveis omitidas, de acordo com os 

autores.   
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A técnica de painel de dados é largamente utilizada em pesquisas acadêmicas, 

destacadamente em pesquisas envolvendo a estrutura de capital das empresas, presentes nos 

estudos de: Ceretta, Vieira, Fonseca e Trindade (2009), Gracia e Sogorb-Mira (2008), 

Iquiapaza, Amaral e Borges de Araújo (2008), Mazur (2007), Valle (2008), Copat e Terra 

(2009), Laureano (2008), Bastos, Davi e Bergmann (2008), Nakamura et al (2007), 

Mallikarjunappa e Goveas (2007),  Rocha (2009), entre outros. 

  

3.7.2  Principais Abordagens da Análise de Dados em Painel 

Fávero et al (2009, p. 382) afirmam existirem três principais abordagens para a 

análise dos dados em painel: POLS (pooled ordinary least squares), efeitos fixos e efeitos 

aleatórios. 

 

3.7.2.1  Abordagem POLS 

O modelo POLS representa uma regressão em sua forma mais convencional, onde o 

intercepto β0 e os parâmetros βk das variáveis Xi são apresentados para todas as observações ao 

longo de todo o período em análise.  

Neste caso a equação é dada por: 

 

           Yit = β1 + β2.X2it + β3.X3it + …+ βk.Xkit + μit                                                              (03) 

onde: Yit é o valor estimado do fenômeno que está sendo investigado, 

         β1...βk são os parâmetros da regressão, sendo β1 o intercepto fixo. 

          X2...Xk representam as variáveis explicativas, e 

μit representa o termo de erro, o resíduo (diferença entre o valor estimado e a soma dos 

estimadores). 

 

Neste modelo o pressuposto é que o coeficiente angular β da variável explicativa X é 

o mesmo para todas as observações ao longo do tempo, não levando em consideração a 

natureza de cada cross-section do estudo (FÁVERO et al, 2009).  

Gujarati (2006, p. 517) afirma que essa modalidade de regressão e a mais simples e 

possivelmente ingênua, pois desconsidera as dimensões de tempo e espaço dos dados 

combinados e estima uma habitual regressão de mínimos quadrados ordinários - MQO, sendo 

que a idéia é encontrar um modo de levar em conta a natureza específica dos indivíduos da 

amostra.     
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3.7.2.2  Abordagem de Efeitos Fixos 

De acordo com Gujarati (2006, p. 517 e seguintes), a abordagem de efeitos fixos, que 

busca mensurar a individualidade do diversos membros da amostra,  depende das premissas 

que são feitas a respeito do intercepto, dos coeficientes angulares e do termo de perturbação. O 

autor lista as seguintes possibilidades: 

 

(i) coeficientes constantes, mas com variação do intercepto entre os indivíduos.  

É uma forma de levar em conta a “individualidade” de cada indivíduo ou cada unidade de 

corte transversal. A equação que representa essa abordagem, conhecida na literatura como 

modelo de regressão de efeitos fixos, é a seguinte: 

 

        Yit = β1i + β2X2it + β3X3it + ... + βkXkit + μit                                   (04) 

onde: β1i  tem no seu subscrito i a representação da possível diferenciação do intercepto entre os 

indivíduos. 

 

Sendo que o termo “efeitos fixos” decorre do fato que, embora o intercepto possa ser diferente 

entre os indivíduos, cada intercepto individual não se altera ao longo do tempo, é invariante no 

tempo. 

O autor sugere reescrever a equação (04) incluindo as variáveis binárias de intercepto 

diferencial, como forma de permitir que o intercepto varie entre os indivíduos, resultando em: 

 

        Yit = α1 + α2D2i + α3D3i +...+ αkDki  +  μit                                      (05) 

onde: D2i = 1 para o primeiro indivíduo e zero para os demais casos, D3i = 1 para o segundo indivíduo e 

zero nos demais casos, e assim por diante. 

 

(ii) coeficientes constantes, mas variando o intercepto tanto com os indivíduos como com o 

tempo.  

Essa abordagem procura um maior grau de assertividade no modelo, ao considerar o 

efeito dos indivíduos e do tempo simultaneamente. O autor introduz no modelo as variáveis 

binárias temporais, reescrevendo a equação como: 

 

Yit = λ0 + λ1Bin1 + λ2Bin2 +...+ λkBink  +  β2X2it + β3X3it +...+ βkXkit + μit          (06) 

onde: Bin1 assume o valor 1 para a observação do ano “base” e zero para as demais, e assim por diante. 
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Combinando (05) e (06), a equação que representa essa abordagem é: 

 

Yit = α1 + α2D2i + α3D3i +...+ αkDki  + λ0 + λ1Bin1 + λ2Bin2 +...+ λkBink  +  β2X2it + 

β3X3it +...+ βkXkit  +  μit                                                                                                                         (07) 

 

 

 

(iii) todos os coeficientes e intercepto variando entre indivíduos.  

Esta abordagem supõe que todos os coeficientes e intercepto são diferentes para todas 

as unidades individuais ou de corte transversal (GUJARATI, 2006).  

Este modelo é obtido ao se multiplicar cada uma das variáveis binárias dos indivíduos 

por cada uma das variáveis X. O modelo torna-se então:  

 

Yit = α1 + α2D2i + α3D3i +...+ αkDki  + β2X2it + β3X3it +...+ βkXkit  + γ1(D2iX2it) + 

γ2(D3iX3it) + … + γk(DkiXkit) + μit                                                                                                      (08) 

 

Afirma ainda o autor que o modelo de efeitos fixos é mais adequado quando o 

intercepto específico ao indivíduo pode estar correlacionado com um ou mais regressores, mas 

consome vários graus de liberdade devido ao emprego das variáveis binárias de mínimos 

quadrados. 

 

3.7.2.3  Abordagem de Efeitos Aleatórios 

Gujarati (2006, p. 521) alerta que o “consumo” dos graus de liberdade do modelo de 

efeitos fixos pode prejudicar o resultado da regressão. Além disso, podem ocorrer problemas 

ligados a multicolinearidade devido ao eventual excesso de variáveis no modelo, e também a 

possível impossibilidade das variáveis binárias conseguirem identificar o impacto de variáveis 

explicativas que não variam com o tempo. 

Mas, segundo o autor, os maiores problemas podem advir do termo de erro  μit, que o 

modelo de efeitos fixos assume ter uma distribuição normal, com média 0 e variância σ². 

Podem ocorrer problemas de heterocedasticidade na variância do erro, autocorrelação ao longo 

do tempo em cada indivíduo, ou a correlação dos termos de erro entre os indivíduos. O autor 

afirma que alguns desses problemas podem ser minimizados através da adoção do modelo de 

efeitos aleatórios. Este modelo assume que o uso de variáveis binárias representa uma falta de 
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conhecimento sobre o modelo em estudo, sendo a solução proposta expressar essa falta de 

conhecimento através do termo de erro  μit. 

Partindo da equação básica (04), ao invés de tratar o intercepto β1i como fixo, que 

seja substituído por uma variável aleatória com valor médio β1. Dessa forma, o valor do 

intercepto de uma empresa individual é representado por: 

                     β1i = β1 + εi                                                                         (09)                             

                com i variando de 1,2,... até N. 

     

Onde  εi é um termo de erro aleatório com média zero e variância σε². Esta 

transformação implica afirmar que os indivíduos da amostra pertencem a uma população muito 

maior e têm um valor médio para o intercepto, onde as diferenças individuais no intercepto de 

cada indivíduo se refletem no termo de erro, εi. 

Substituindo a equação (04) pela (09), resulta: 

 

    Yit = β1 + β2X2it + β3X3it + ... + βkXkit + εi +  μit                                (10) 

           = β1 + β2X2it + β3X3it + ... + βkXkit + ωit 

            onde:  ωit = εi +  μit 

 

O termo de erro, ωit é agora composto de dois elementos, sendo εi o elemento que 

representa o erro do corte transversal ou específico dos indivíduos, e μit o elemento combinado 

da série temporal e do corte transversal. A denominação modelo de correção de erros tem 

origem neste fato, ou seja, o termo de erro ωit é composto e formado por dois ou mais 

elementos de erro. 

O autor descreve ainda as pressuposições do modelo de correção de erros como: 

 

                                        εi ~ N ((),σε²) 

                                      μit ~ N ((),σμ²)                                                                             (11) 

              E(εiμit) = 0                      E(εiεj) = 0       ( i ≠ j )           

  E(μitμis) =  E(μitμjt) =  E(μitμjs) = 0       ( i ≠ j ; t ≠ s) 
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demonstrando que os componentes de erro individuais não estão correlacionados entre si nem 

estão correlacionados entre as unidades de corte transversal e as de séries temporais. 

Salienta ainda o autor que no modelo de efeitos fixos cada unidade de corte 

transversal tem seu próprio valor de intercepto, em todos os N valores para N unidades de corte 

transversal. No modelo de efeitos aleatórios, o intercepto β1 representa o valor médio de todos 

os interceptos do corte transversal e o elemento de erro εi representa o desvio do intercepto 

individual de seu valor médio. Como εi não é diretamente observável, esta é conhecida como 

uma variável não observável ou latente. 

 

3.7.3  Testes de Especificação do Modelo 

A definição do modelo mais adequado de dados em painel a ser aplicado aos dados 

coletados de uma pesquisa pode ser feita utilizando-se de testes de especificação.  

Estes testes definem quais as variáveis que melhor representam o conjunto provável 

de variáveis explicativas frente ao fenômeno estudado, e também minimizam os efeitos de 

distorções e vieses normalmente presentes nos dados coletados.  

Os procedimentos abaixo, recomendados por diversos autores em econometria, foram 

aplicados para todos os conjuntos de dados utilizados no presente estudo. 

 

3.7.3.1  Correlação Entre as Variáveis 

O cálculo da correlação esta estritamente ligada á análise de regressão, mas é 

conceitualmente diferente, pois tem como principal objetivo medir a força ou o grau de 

associação linear entre duas variáveis (GUJARATI, 2006, p. 17). Sua força de associação é 

medida pelo coeficiente de correlação obtido entre as variáveis.  

Seu cálculo resulta da equação: 

                                                    cov(x, y) 

                                    ρxy   =                                                                                                 (12) 

                                                     σx . σy 

 

podendo assumir valores entre 1, denotando correlação positiva perfeita, e -1, onde a 

correlação é inversamente perfeita. 

Neste estudo a correlação entre as variáveis de cada conjunto de dados foram 

calculadas com o auxílio do software STATA versão 11, sendo que as variáveis que 

apresentaram uma correlação acima de 0.4 foram analisadas em termos de sua importância na 

explicação do fenômeno, sendo eventualmente excluída uma delas.    
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3.7.3.2  Multicolinearidade 

Gujarati (2006, p. 164) afirma que a ausência de relação linear entre os regressores de 

um modelo, ou ausência de multicolinearidade, significa que nenhum dos regressores pode ser 

expresso como uma combinação linear exata dos demais regressores utilizados no conjunto de 

dados do modelo, condição importante para que os resultados das regressões sejam 

considerados consistentes.  

A ausência de multicolinearidade exige que se inclua na função de regressão apenas 

as variáveis que não sejam funções lineares exatas de uma ou mais variáveis do modelo.  

A detecção desse fenômeno pode ser feita por vários métodos, entre eles:  

. R² alto, mas com poucas razões t significantes: não observado nos conjuntos de 

dados analisados;  

. altas correlações entre pares de regressores: eliminados no procedimento em 3.6.3.1; 

. teste do fator de inflação da variância. Este teste determina que se o fator encontrado 

for maior que 10, a variável será altamente colinear.   

Nos conjuntos de dados eleitos para as regressões aplicadas, foi aplicado o teste do  

fator de inflação da variância (VIF no original em inglês), sendo observado somente valores 

inferiores a 5 em todos os modelos testados.     

 

3.7.3.3  Teste de Chow 

Fávero et al (2009, p. 383)  comentam que, para se escolher entre o modelo POLS e 

efeitos fixos utiliza-se um teste desenvolvido em 1960 por Gregory C. Chow, o qual representa 

um teste F que pode ser utilizado para determinar se os parâmetros de duas funções de 

regressão múltipla diferem entre si, ou conforme Chow (1960), uma maneira de testar se 

observações adicionais pertencem a um mesmo regressor.  

De acordo com os autores, como o intercepto do modelo pode variar ao longo do 

tempo, este teste verifica tais mudanças, considerando inicialmente a verificação de diferenças 

de interceptos para, na sequência, ser investigada a existência de alteração dos coeficientes de 

inclinação ao longo do tempo. As hipóteses para o teste são: 

H0: os interceptos são iguais para todas as cross-sections. Modelo indicado: POLS; 

H1: os interceptos são diferentes para todas as cross-sections. Modelo indicado: efeitos fixos. 

A hipótese nula foi rejeitada em todos os modelos testados no presente estudo. 
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3.7.3.4  Teste de Breusch-Pagan 

Para a verificação da adequação dos parâmetros do modelo pesquisado para o uso do 

método dos efeitos aleatórios, pode ser aplicado o teste LM (Lagrange Multiplier) de Breusch-

Pagan, que tem em sua estatística uma distribuição Qui-quadrada com 1 grau de liberdade 

(FAVERO et al, 2009).  

Este teste avalia a adequação do modelo de efeitos aleatórios com base na análise dos 

resíduos do modelo estimado por POLS, com as seguintes hipóteses: 

H0: as variâncias dos resíduos que refletem diferenças individuais é igual a zero. Modelo 

indicado: POLS; 

H1: as variâncias dos resíduos que refletem diferenças individuais é diferente de zero. Modelo 

indicado: efeitos aleatórios. 

Também neste caso os testes aplicados em todos os modelos de regressão rejeitaram a 

hipótese nula. 

 

3.7.3.5  Teste de Hausman 

Já para se decidir entre o modelo de efeitos fixos e o de efeitos aleatórios, o teste 

recomendado é o teste de Hausman (FÁVERO et al, 2009, p. 384; GUJARATI, 2006, p. 524; 

MADDALA, 2001, p. 203).  

Considerando um modelo linear  Y = βX + μ.  Se: Y é univariada, X um vetor de 

regressores, β o vetor de coeficientes e μ o termo de erro, havendo dois estimadores para β (β0 

e β1), pela hipótese nula do teste os dois estimadores serão consistentes, mas  β1 será mais 

eficiente do que β0 (menos variância  assintótica). Pela hipótese alternativa, um ou ambos os 

estimadores serão inconsistentes. Dessa forma, as seguintes hipóteses são formuladas: 

H0: modelo de correção de erros é adequado. Modelo indicado: efeitos aleatórios. 

H1: modelo de correção de erros não é adequado. Modelo indicado: efeitos fixos. 

No presente estudo a maioria dos resultados rejeitaram a hipótese nula, indicando o 

modelo de efeitos fixos como o mais adequado, com algumas exceções. 

 

3.7.3.6  Heterocedasticidade 

Gujarati (2006, p. 313) considera como uma importante premissa dos modelos de 

regressão a de que os termos de erro da função de regressão devem ser homocedásticos, ou 

seja, devem ter todos a mesma variância.  

Entretanto, é comum em dados coletados na economia a ocorrência de fatores que 

modifiquem essa condição, como: modelos de aprendizagem pelo erro, aumento de renda da 
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população determinando novos hábitos, empresas em fase de crescimento, aperfeiçoamento 

das técnicas de coleta de dados, presença de dados discrepantes, além de erros de especificação 

do modelo, decorrentes por exemplo da omissão de variáveis importantes. 

O autor comenta que, como no caso da multicolinearidade, não existem regras firmes 

e prontas para detectar heterocedasticidade, situação essa considerada inevitável porque a 

variância total somente poderá ser conhecida se o modelo contiver toda a população 

correspondente aos estimadores selecionados.  

Com em dados econômicos geralmente conta-se apenas com um valor amostral, em 

pesquisas econométricas a detecção da heterocedasticidade acaba sendo um caso de intuição, 

palpites baseados em informação, experiências anteriores ou pura especulação. O autor 

comenta existirem vários métodos informais e formais de detecção.  

Entre os diversos métodos citados pelo autor, este estudo utilizou o teste geral de 

heterocedasticidade  de White, baseado no estudo dos resíduos do modelo, e aplicado através 

da opção de regressão robusta do software STATA.  
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4  Análise dos Resultados 

 

 

 Os dados utilizados nas regressões foram organizados de forma a representarem um 

painel balanceado, ou seja, todas as empresas da amostra foram listadas em um conjunto de 

dez períodos, de 2000 a 2009, mesmo que não houvessem dados em alguns dos períodos, 

caracterizando essa ausência como missing values, ou dados faltantes.  

O software estatístico utilizado, STATA versão 11, reconhece esta estrutura como 

balanceada, e aplica os cálculos estatísticos apenas nas observações que contem dados 

completos, ou seja, que apresentam dados válidos em todas as variáveis escolhidas para a 

regressão, sendo esta, inclusive, a razão pela qual o número de observações varia em cada 

versão de modelo calculada. 

Após a aplicação dos procedimentos estatísticos descritos no item 3.6, os resultados 

obtidos foram organizados em tabelas, que contém o resultado das regressões no modelo de 

dados em painel estático. 

Esses resultados estão divididos em 6 grupos, representando os cinco países da 

amostra mais uma versão consolidando os quatro países: Brasil, Rússia, Índia e China, 

formando o suposto bloco BRIC. 

A análise de determinantes foi feita individualmente por país, no consolidado do 

bloco, e para os E.U.A.   

Os dados foram coletados no período de 10 anos, de 2000 a 2009, e os procedimentos 

econométricos foram aplicados em 2 bases diferentes: uma contemplando todo o período de 

coleta – 2000 a 2009, e outra com os cinco anos mais recentes – 2005 a 2009. A intenção desta 

diferenciação foi verificar se o comportamento das variáveis explicativas frente as dependentes 

sofreria alterações de resultados importantes quando analisados nos dois diferentes períodos.  

As variáveis dependentes foram escolhidas de modo a retratar três tipos de  

alavancagem financeira: total, líquida e de longo prazo; sendo também cada uma delas 

calculadas utilizando-se dois tipos de dados: somente dados contábeis, e dados contábeis mais 

dados de mercado. 

As variáveis independentes escolhidas estão distribuídas em três grupos: nível da 

empresa, macro-econômico de controle, e macro-econômico de políticas públicas. 
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Com relação aos testes de especificação do modelo, notar que todas as regressões 

efetuadas seguiram a recomendação de somente aceitar conjuntos de variáveis com níveis de 

multicolinearidade inferiores a 10; na prática os resultados foram todos inferiores a 2.  

O teste de Chow rejeitou a hipótese nula em todas as regressões, enquanto que os 

testes de Breusch-Pagan e Hausman indicaram o modelo de efeitos fixo como predominante, 

com algumas poucas exceções nas bases Brasil e Rússia. O R² variou de forma significativa 

entre as diversas modalidades de alavancagem estudadas e entre os países, alcançando níveis 

próximos a 0.4 em alguns casos. Todos os modelos finais escolhidos, na grande maioria efeitos 

fixos, foram regredidos com a opção robusta do software, que aplica a correção de White no 

cálculo, utilizada para minimizar os problemas de heterocedasticidade.    

Os resultados tantos da versão de 10 anos quanto da versão de 5 anos estão reportados 

a seguir, por critério de consolidação.   

 

4.1  Análise dos Resultados para o Brasil 

O conjunto de dados utilizado para a análise do país Brasil, extraído da base de dados 

Compustat, totalizou inicialmente 236 empresas, com total de 2360 observações. Salienta-se 

que foram excluídas da coleta de dados as instituições financeiras, em virtude do seu padrão de 

alavancagem ser enormemente diferente das demais empresas da economia.  

Em virtude da presença de dados faltantes verificados em todas as versões de 

alavancagem calculadas, originados por ausência de informação na base de dados ou por terem 

sido identificados como outliers, tanto o número de observações como o número de empresas 

consideradas nas regressões foram menores, e estão representados na tabela a seguir: 

 

Tabela 07: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas - Brasil 

No. Médio de

Observações e % 1534 65% 915 39% 841 71% 610 52%

No. Médio de

Empresas e % 223 94% 196 83% 214 91% 189 80%

Versão 2005 a 2009Versão 2000 a 2009

Dados Contábeis + 

Dados de Mercado
Dados ContábeisDados Contábeis + 

Dados de Mercado
Dados Contábeis

 

 

4.1.1  Resultados para o Período de 2000 a 2009 

A seguir é apresentada a tabela com os resultados das regressões efetuadas para o 

conjunto de dados das empresas da amostra do país Brasil: 
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Tabela 08: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: Brasil  

           ATC            ALC            APC            ATM            ALM            APM

0,0116341 0,2311560 *** 0,0365516 -0,1264518 0,7820175 ** 0,1010611

(0,0546892) (0,0684668) (0,0438098) (0,3228560) (0,3752671) (0,2128928)

0,1558256 0,2176392 0,0864320 1,1168680 -0,2213635 -2,1577800 *

(0,3662261) (0,3813032) (0,2884401) (2,1690210) (1,9622370) (1,1986010)

0,0168956 -0,0125457 0,0003458 0,2745694 * 0,1397195 0,0037220

(0,0184470) (0,0222244) (0,0163994) (0,1550872) (0,1360301) (0,0801711)

0,0914175 *** 0,0991539 *** 0,0655700 *** -0,2581791 ** -0,0028634 0,0334213

(0,0214660) (0,0242274) (0,0158547) (0,1253157) (0,1257153) (0,0799391)

-0,4422104 *** -0,5018880 *** -0,2279938 *** -2,4159070 *** -2,3127040 *** -0,7844761 ***

(0,0835297) (0,0943038) (0,0635287) (0,4529513) (0,4728204) (0,2399383)

-0,0542996 *** -0,1068013 *** 0,0214664 *** -0,3029684 *** -0,3637098 *** -0,0328971

(0,0080500) (0,0107768) (0,0068711) (0,0567618) (0,0625704) (0,0315526)

-0,5805237 *** -0,3133486 *** -0,2881815 ***

(0,0793076) (0,0666564) (0,0440723)

0,4736190 ** 1,0881950 *** 0,1234607 5,6785140 *** 5,8902100 *** 2,3573240 ***

(0,2375466) (0,2731216) (0,2149105) (1,7774430) (1,6516300) (0,8906368)

0,1196281 *** 0,1416028 *** 0,0985989 *** 1,1755800 *** 0,6414232 *** 0,4630826 ***

(0,0258896) (0,0306357) (0,0199600) (0,2498526) (0,2352293) (0,0899567)

-0,0339725 -0,3965479 *** -0,0945934 0,7506586 -0,8744148 -1,7451970

(0,1075283) (0,1286363) (0,0876816) (0,8726979) (0,7909433) (0,4163711)

N. Observações 1527 1527 1547 923 906 915

N. Empresas 222 222 225 195 194 199

T. Multicolinearidade VIF<2.0; média = 1.14 VIF<2.0; média = 1.14 VIF<2.0; média = 1.14 VIF<2.0; média = 1.22 VIF<2.0; média = 1.22 VIF<2.0; média = 1.22

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.0076 = Ef. Fixos 0.0001 = Ef. Fixos 0.0188 = Ef. Fixos 0.0002 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos

R² (within ) 0,1814 0,3221 0,0812 0,3851 0,3092 0,2595

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

       Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

LDC

CONS

CGF

MTB

TDC

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

ROA

ETA

OBF

OCT

TMN

 

 

4.1.1.1  Variáveis a Nível das Empresas 

Com relação as variáveis no nível das empresas, os resultados mostram que a variável 

retorno dos ativos (ROA), obteve sinal negativo e plena significância estatística (p-valor menor 

que 1%) em todas as versões de alavancagem estudadas, corroborando de forma robusta as 

teorias de assimetria de informação e pecking order, e não contrariando os preceitos da teoria 

dos custos de agência.  

A variável tamanho (TMN) obteve resultados consistentes com os preceitos das 

quatro teorias estudadas nos três modelos baseados na alavancagem contábil, com sinal 

positivo, além de plena significância estatística. Este resultado também foi verificado em 

Medeiros e Daher (2008) e Laureano (2008). 

Quando utilizada nos modelos com dados de mercado, os resultados não foram 

satisfatórios no sentido de explicar as teorias, visto que esses indicadores de alavancagem 

utilizam informação de mercado, baseado no preço da ação no mercado secundário para 

compor seus índices, enquanto que a variável tamanho foi calculada somente com a 
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informação contábil sobre as vendas. Porém, esse sinal negativo foi o mesmo encontrado por 

Valle (2008) e Iquiapaza, Amaral e Borges de Araújo (2008). 

Também a variável liquidez corrente (LDC) mostrou, nas versões de alavancagem 

total e líquida, consistência com as teorias custos de agência, assimetria de informação e 

pecking order, tanto com relação ao sinal, negativo, quanto com relação ao nível pleno de 

significância estatística, acompanhando os resultados de Nakamura et al (2007), Laureano 

(2008), Albanez e Valle (2009) e Laureano (2008a). Nas versões de dívida de longo prazo 

(APC), o resultado positivo do sinal do coeficiente não foi o esperado no caso do modelo 

baseado somente em dados contábeis, e não significativo na versão que utilizou dados de 

mercado. 

A variável market-to-book (MTB) teve resultados plenamente significantes e com 

sinal negativo, consistente com os preceitos das teorias trade-off, assimetria de informação e 

pecking order, e de acordo com os resultados em Nakamura et al (2007) e Valle (2008). 

Salienta-se que essa variável somente foi utilizada nas versões de  alavancagem com dados de 

mercado, pois o seu uso nas versões contábeis acarretaria a diminuição dos dados disponíveis 

para a regressão em cerca de 30%.  

A variável estrutura dos ativos (ETA) não obteve robustez nos resultados quanto á 

significância estatística, em que pese o sinal positivo do coeficiente ter sido coerente com as 

teorias estudadas, na maioria dos modelos, e de acordo com os resultados obtidos em Albanez 

e Valle (2009), Severo, Zani e Diehl (2009), Valle (2008) e Ceretta et al (2009). Com relação 

as variáveis outros benefícios fiscais (OBF) e oportunidades de crescimento (OCT),  os 

resultados obtidos também não contribuíram na explicação dos modelos, pois não apresentam 

significância estatística. 

Já as variáveis volatilidade (VLT) e lucratividade (LCT) não foram utilizadas nas 

regressões por problemas de alta correlação com as demais variáveis, enquanto que a variável 

idade das empresas (IDD) apresentou quantidade de observações muito baixa, sendo também 

excluída dos modelos de regressão. 

 

4.1.1.2  Variáveis Macro-Econômicas 

As variáveis macro-econômicas de políticas públicas escolhidas para este estudo 

visam determinar se algumas das ferramentas utilizadas pelos governos dos países para 

conduzir os rumos das suas economias têm a capacidade de influenciar a estrutura de capital 

das Empresas.  
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Dessa forma, os índices constantes da tabela 04 foram escolhidos de forma 

intencional, afim de, caso resultassem significativos nos modelos, poderem ajudar a explicar os 

fenômenos, mas principalmente corroborar a idéia de que os governos têm influência na 

escolha ou formação da estrutura de capital das empresas, em suas respectivas economias.  

Das cinco variáveis propostas neste estudo, somente carga fiscal (CGF) e taxa de 

câmbio (TDC) foram utilizadas nas regressões dos modelos, pois as variáveis taxa de juros 

(TJR), spread da taxa de juros (STJ) e oferta de crédito (ODC) apresentaram problemas de alta 

correlação com as demais variáveis. 

Nesse sentido, a variável TDC, importante instrumento de condução econômica e 

monetária dos governos, mostrou plena significância estatística em todos os modelos testados, 

com sinal positivo em todos eles. Este sinal indica que quanto maior a taxa de juros praticada 

no país, maior o nível de endividamento das empresas. Esse resultado é bastante importante e 

confirma que, principalmente para as empresas que possuem endividamento em moeda 

estrangeira nos seus balanços, a alta na taxa de câmbio implica diretamente em aumento do 

endividamento, alterando a composição da estrutura de capital da empresa, de maneira alheia 

às decisões dos gestores ou acionistas.  

Além desse fato, outra consequência econômica do aumento da taxa de câmbio é 

tornar as empresas domésticas mais competitivas, tanto as exportadoras que se beneficiam 

diretamente do câmbio favorável por receber maiores volumes de moeda local pelas suas 

exportações de produtos ou serviços, quanto as que têm concorrência de produtos ou insumos 

importados, os quais tornam-se menos atrativos.  

Em ambos os casos essas empresas tendem a aumentar o seu nível de atividade, para 

aproveitar o câmbio favorável, aumentando dessa forma a necessidade de financiamento. 

Sendo o sinal dessa variável positivo em relação aos índices de alavancagem propostos, tem-se 

dessa forma um indício de que as empresas utilizam-se de dívida para suprir a necessidade de 

capital adicional, corroborando inclusive as teorias do trade-off, assimetria de informação e 

pecking order.   

Já a variável CGF obteve significância estatística na maioria dos modelos de 

alavancagem estudados, sendo o sinal dos coeficientes positivo em todos eles. Este sinal vai de 

encontro a expectativa de que quanto maior a carga fiscal, mais as empresas se utilizarão de 

endividamento nas suas estruturas de capital, visando obter o benefício fiscal associado ao 

serviço da dívida no cálculo do resultado, corroborando principalmente os preceitos da teoria 

do trade-off.   
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Com relação as variáveis macro-econômicas de controle, não foi possível a utilização 

destas nas regressões, pois as variáveis inflação (IFC), poupança bruta (PPB) e crescimento do 

produto interno bruto (PIB) apresentaram problemas de alta correlação com as demais 

variáveis do estudo, e entre si. 

 

4.1.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009 

A intenção de calcular os modelos de regressão utilizando um segundo conjunto de 

dados, somente com os cinco anos mais recentes, foi a de verificar se o comportamento das 

variáveis independentes se alteraria com relação ao outro período estudado, de dez anos, 

podendo nesse caso demonstrar diferenças na evolução da interação entre as variáveis 

explicativas e os índices de alavancagem. 

Os resultados para a base Brasil estão reportados a seguir: 

 

Tabela 09: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: Brasil  

           ATC            ALC            APC            ATM            ALM            APM

0,0173159 0,3382701 *** 0,0844079 0,1854469 0,4782361 * 0,0802070

(0,0477548) (0,0917804) (0,0575503) (0,3261687) (0,2821172) (0,1792400)

0,1466335 -0,1771189 0,0035884 -2,8922540 -2,2788970 -0,3922729

(0,3396111) (0,4183976) (0,2987110) (2,2088470) (1,8087780) (0,9408332)

0,0610608 *** 0,0103930 0,0110659 0,0231907 -0,1148587 -0,0006737

(0,0233782) (0,0278920) (0,0209092) (0,1481371) (0,1053574) (0,0868411)

0,0480422 *** 0,1227562 *** 0,1057804 *** 0,0241180 0,0254111 0,1986653 ***

(0,0121452) (0,0460553) (0,0171828) (0,1260069) (0,1198136) (0,0694651)

-0,2736437 *** -0,3336494 *** -0,1878174 *** -1,4155520 *** -1,1567160 ** -0,5898602 **

(0,0901567) (0,1233909) (0,0714252) (0,5361484) (0,5126766) (0,2778747)

-0,0515032 *** -0,0936541 *** 0,0211109 ** -0,1991825 *** -0,2159023 *** 0,0038304

(0,0093028) (0,0141380) (0,0085567) 0,0518679 (0,0433035) (0,0299336)

-0,3905700 *** -0,2457839 *** -0,2028368 ***

(0,0651576) (0,0512522) (0,0363007)

0,5420122 ** 0,9637834 *** 0,3503652 * 8,5366490 *** 7,1551150 *** 3,2183360 ***

(0,2139581) (0,2463081) (0,1827907) (1,9817900) (1,6519560) (1,0205000)

0,2139094 *** 0,1798035 *** 0,1115196 *** 0,4377258 0,4821750 * 0,3864903 **

(0,0522488) (0,0626121) (0,0420899) (0,3223991) (0,2736027) (0,1760296)

0,0554538 -0,5017363 *** -0,3118704 *** -1,5132500 * -1,5391520 ** -1,1408570 ***

(0,0913799) (0,1857383) (0,0918504) (0,8393762) (0,7019821) (0,4262624)

N. Observações 839 838 846 614 607 610

N. Empresas 213 213 216 188 187 191

T. Multicolinearidade VIF<1.5; média = 1.16 VIF<1.5; média = 1.14 VIF<1.5; média = 1.14 VIF<1.5; média = 1.20 VIF<1.5; média = 1.20 VIF<1.5; média = 1.20

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.3255 = Ef. Aleatórios 0.0008 = Ef. Fixos 0.0005 = Ef. Fixos 0.0005 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos

R² (within ) 0,1684 0,2965 0,1120 0,2594 0,2292 0,2006

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

       Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

ROA

ETA

OBF

OCT

TMN

LDC

CONS

CGF

MTB

TDC

     

 

O conjunto de variáveis apresentou as mesmas características em termos de 

correlação, sendo utilizado portanto o mesmo conjunto nas duas versões de período de tempo.  
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4.1.2.1  Variáveis a Nível das Empresas 

Comparando os resultados obtidos nos dois conjuntos de dados, percebe-se que o 

comportamento das variáveis independentes foi essencialmente o mesmo. 

As variáveis ETA, ROA e LDC diminuíram o nível de significância nesta versão,  

mas continuam mostrando os mesmos resultados obtidos na versão de 10 anos, em termos dos  

seus sinais. A variável MTB manteve a mesma robustez nos dois cenários, quando utilizada 

nas versões de alavancagem baseadas no valor de mercado das empresas.  

 

4.1.2.2  Variáveis Macro-Econômicas 

Da mesma forma, os resultados obtidos nas variáveis macro-econômicas utilizadas 

foram muito semelhantes ao período anterior. Destaque apenas para a variável TDC, que na 

versão de cinco anos mostrou menor capacidade de explicação dos modelos que utilizam o 

valor de mercado da empresa no cálculo da alavancagem.  

 

4.2  Análise dos Resultados para o Rússia 

O conjunto de dados utilizado para a análise do país Rússia compôs-se de 112 

empresas, totalizando portanto 1120 observações. A presença de dados faltantes, originados 

por ausência de informação na base de dados ou por terem sido identificados como outliers,  

resultou no conjunto de dados a seguir: 

 

Tabela 10: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas - Rússia 

No. Médio de

Observações e % 585 52% 456 41% 497 89% 371 66%

No. Médio de

Empresas e % 106 95% 105 93% 109 97% 107 96%

Dados Contábeis Dados Contábeis + 

Dados de Mercado
Dados Contábeis Dados Contábeis + 

Dados de Mercado

Versão 2000 a 2009 Versão 2005 a 2009

 

 

4.2.1  Resultados para o Período de 2000 a 2009 

A tabela a seguir apresenta os resultados das regressões efetuadas para o período de 

dez anos: 
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Tabela 11: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: Rússia  

           ATC            ALC            APC            ATM            ALM            APM

0,0148348 -0,0220597 0,0296659 0,0735729 -0,0138263 0,0462733

(0,0193707) (0,0238672) (0,0196217) (0,0608334) (0,0685672) (0,0354323)

0,0911538 ** 0,0965738 ** -0,0304995 ** 0,3881230 *** 0,3707800 *** 0,1374887 **

(0,0352553) (0,0413825) (0,0129202) (0,1089993) (0,1153898) (0,0655706)

-0,2655715 *** -0,4280933 *** 0,0366928 -0,7341324 *** -0,9437474 *** -0,2531766 **

(0,0977323) (0,1154935) (0,0515877) (0,2406829) (0,2629040) (0,1048103)

-0,0094572 -0,2172876 *** -0,1352082 *** -0,0781541 ***

(0,0090460) (0,0378967) (0,0432943) (0,0186135)

-0,5030733 -0,2922701 -1,0603180 *** 2,0890240 * 2,0093690 0,1539414

(0,3403187) (0,4114377) (0,2262340) (1,1706780) (1,2477220) (0,7747551)

0,1001751 * 0,0159626 0,1158712 ** -0,0226858 0,0599694 0,0724474

(0,0548611) (0,0671000) (0,0477107) (0,1426302) (0,1686946) (0,0975944)

-0,0689375 -0,1503751 0,3108113 *** -1,0745690 ** -1,1384780 ** -0,3053100

(0,1594015) (0,1861309) (0,0637154) (0,5075682) (0,5474021) (0,3187060)

N. Observações 629 630 495 456 459 454

N. Empresas 108 108 105 105 105 104

T. Multicolinearidade VIF<1.5; média = 1.05 VIF<1.5; média = 1.05 VIF<1.5; média = 1.11 VIF<1.5; média = 1.11 VIF<1.5; média = 1.11 VIF<1.5; média = 1.11

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.0001 = Ef. Fixos 0.0079 = Ef. Fixos 0.0405 = Ef. Aleatório 0.0000 = Ef. Fixo 0.0000 = Ef. Fixo 0.0000 = Ef. Fixo

R² (within ) 0,1629 0,1218 0,0731 0,3171 0,2079 0,1892

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

       Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

ROA

OCT

TMN

CONS

STJ

MTB

TDC

 

 

Os resultados para o conjunto de dados do país Rússia foram alcançados com a 

utilização de um conjunto menor de variáveis explicativas, em relação a base Brasil. 

Problemas de alta correlação tanto entre as variáveis a nível das empresas quanto no nível 

macro-econômico reduziram a quantidade para apenas seis variáveis no total. 

 

4.2.1.1  Variáveis a Nível das Empresas 

 As variáveis utilizadas nesta versão foram: OCT, TMN, ROA e MTB.  

A variável TMN apresentou bons níveis de significância estatística nos seus 

coeficientes e sinal coerente com os preceitos das quatro teorias em estudo, com exceção 

apenas para o sinal do modelo baseado na alavancagem de longo prazo contábil, que resultou 

negativo.  

Da mesma forma, a variável ROA também apresentou um nível de significância 

elevado, e sinal dos coeficientes coerente com as teorias de assimetria de informação e pecking 

order, além de não refutar a teoria dos custos de agência.  

Novamente a exceção foi o modelo baseado na variável dependente alavancagem de 

longo prazo contábil (APC), cujo sinal resultou positivo, porém não significativo. Nota-se que 

a quantidade de observações nesta versão de regressão foi significativamente inferior as 

demais. 
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A variável MTB teve o comportamento esperado pelas teorias trade-off, assimetria de 

informação e pecking order, nos três modelos de alavancagem baseados em dados de mercado, 

tanto com relação ao sinal, negativo, quanto com o nível de significância, menor que 1% nos 

três casos.   

Já a variável OCT não apresentou significância estatística em quaisquer dos modelos 

de regressão, não ajudando a explicar significativamente os fenômenos.  

Salienta-se que o comportamento dessas variáveis está em linha com os resultados 

obtidos no conjunto de dados da base do país Brasil. 

Não foram encontrados na literatura outros trabalhos sobre determinantes de estrutura 

de capital na Rússia que pudessem ser utilizados para confirmação ou refutação dos resultados 

aqui obtidos. 

 

4.2.1.2  Variáveis Macro-Econômicas 

As variáveis macro-econômicas utilizadas nas regressões deste conjunto de dados 

foram STJ e TDC, sendo que ambas apresentaram poder de explicação muito baixo, pois na 

maioria dos modelos testados não resultaram significantes. Com relação ao sinal dos 

coeficientes, o sinal negativo em STJ para os modelos baseados em dados contábeis é o 

esperado, pois quanto menor o spread das operações, a tendência é que o endividamento 

aumente, sendo significante apenas no modelo baseado em endividamento de longo prazo. 

Com relação a variável TDC, também o sinal foi coerente com as premissas já discutidas, e da 

mesma forma que em STJ, significante apenas frente a variável dependente APC.    

 

4.2.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009 

A tabela abaixo resume os resultados das regressões deste cenário: 
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Tabela 12: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: Rússia  

           ATC            ALC            ATM            ALM            APM

-0,0215271 -0,0455425 ** -0,0876452 *** 0,2839579 0,0939452

(0,0169894) (0,0218378) (0,0322852) (0,2404052) (0,0724401)

-0,2763118 *** -0,3114972 *** -0,2288044 * -0,7005040 ** -0,2397977 **

(0,0804716) (0,0969392) (0,1327268) (0,2770748) (0,1043216)

-0,2419752 *** -0,0483422 -0,0616159 ***

(0,0272710) (0,0466240) (0,0185805)

0,0401345 0,0798302 1,8094330 ** 2,9959370 *** 0,7743749 **

(0,1325046) (0,2012351) (0,7539928) (0,9841579) (0,3592544)

0,1306092 *** 0,1010449 * -0,0901487 0,0680786 0,0380718

(0,0468279) (0,0587768) (0,1085457) (0,1715913) (0,0752063)

0,3562517 *** 0,3743059 *** 0,8258602 *** -1,1261610 -0,2167065

(0,0702467) (0,0866801) (0,1757806) (1,0682340) (0,3295430)

N. Observações 497 497 371 373 370

N. Empresas 110 110 107 107 106

T. Multicolinearidade VIF<1.5; média = 1.09 VIF<1.5; média = 1.09 VIF<1.5; média = 1.17 VIF<1.5; média = 1.17 VIF<1.5; média = 1.17

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.0192 = Ef. Aleatórios 0.4290 = Ef. Aleatórios 0.4042 = Ef. Aleatórios 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos

R² (within ) 0,0665 0,0466 0,2925 0,1631 0,2052

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

       Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

ROA

TMN

CONS

IFC

MTB

TDC

 

 

O conjunto de dados utilizado no cenário de cinco anos para o país Rússia utilizou 5 

variáveis explicativas, três a nível das empresas e duas a nível macro-econômico. Nesta versão 

a regressão com a variável dependente APC não foi reportada por não ter apresentado 

resultados significativos, devido a pequena quantidade de dados presente nesta modalidade. 

Outra peculiaridade é que neste cenário três dos cinco modelos utilizados apontaram, através 

do resultado do teste de Hausman, o modelo de correção de erros efeitos aleatórios como o 

mais indicado para a regressão.  

 

4.2.2.1  Variáveis a Nível das Empresas 

Da mesma forma que no cenário de dez anos, neste cenário a variável ROA teve o 

comportamento esperado tanto com relação ao sinal, negativo, quanto com relação ao nível de 

significância estatística, presente em todos os modelos considerados. 

Já a variável TMN teve um comportamento diferente, com diversos modelos 

resultando em sinal dos coeficientes negativo, contrariando os preceitos das teorias, e também 

apresentou baixo nível de significância.  

O comportamento da variável MTB foi o esperado, sinal negativo, obtendo 

significância em dois dos três modelos considerados.  
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4.2.2.2  Variáveis Macro-Econômicas 

Neste modelo foi possível utilizar a variável macro-econômica de controle inflação 

(IFC), cujos resultados mostram uma tendência positiva com endividamento, e significantes 

nos modelos baseados em dados de mercado. Esta tendência pode ser explicada pelo fato do 

índice de inflação significar, sob certas condições, um aumento na atividade econômica, que 

no nível das empresas pode significar aumento de atividade, e consequentemente maior 

necessidade de capital, neste caso através de aumento do endividamento.  

Já a variável TDC apresentou baixo poder explicativo, com baixos índices de 

significância, mas com sinal positivo, coerente com as premissas já discutidas no texto. 

Nota-se que em termos gerais os resultados encontrados para as empresas do país 

Rússia são similares aos encontrados para o país Brasil. 

 

4.3  Análise dos Resultados para a Índia 

O terceiro conjunto de dados testado foi o das empresas da Índia, cuja coleta na base 

de dados Compustat resultou em 1433 empresas, excluindo-se as instituições financeiras, o que 

resultaria em um conjunto total de 14330 observações. 

Também devido aos dados faltantes e eliminação dos outliers, as quantidades 

resultantes, utilizadas nos processos de regressão, foram as seguintes: 

 

Tabela 13: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas - Índia 

No. Médio de

Observações e % 8866 62% 5600 39% 5240 73% 3998 56%

No. Médio de

Empresas e % 1401 98% 1308 91% 1385 97% 1285 90%

Dados Contábeis Dados Contábeis + 

Dados de Mercado

Versão 2000 a 2009 Versão 2005 a 2009

Dados Contábeis Dados Contábeis + 

Dados de Mercado

 

 

Da mesma forma que nos itens anteriores, foram efetuadas regressões do conjunto de 

dados em dois cenários, dez e cinco anos, cujos resultados estão discutidos a seguir. 

 

4.3.1  Resultados para o Período de 2000 a 2009 

Abaixo é apresentado o resumo dos resultados das regressões efetuadas para este 

conjunto de dados: 
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Tabela 14: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: Índia  

           ATC            ALC            APC            ATM            ALM            APM

0,1473269 *** 0,3379285 *** 0,1815328 *** 0,3360161 * 0,7103350 *** 0,4489070 ***

(0,0255380) (0,0296331) (0,0231664) (0,1925665) (0,1707189) (0,1067017)

-0,2627135 -0,1341237 -0,0212386 -2,4939940 -1,5779390 -0,5257957

(0,1820660) 0,2167953 (0,1727214) (1,6523500) (1,4813240) (0,9933047)

0,0079853 -0,0174349 ** 0,0190162 *** -0,1106798 ** -0,1482482 *** -0,0400308

(0,0070336) (0,0084034) (0,0067172) (0,0482265) (0,0440862) (0,0315007)

0,0453004 *** 0,0244882 ** 0,0282888 *** 0,0303357 -0,0315766 0,0169454

(0,0089522) (0,0102981) (0,0077646) 0,0679826 (0,0616139) (0,0430928)

-0,4732080 *** -0,5126114 *** -0,3599438 *** -1,8868020 *** -1,6828350 *** -1,0067390 ***

0,0314211 (0,0374299) (0,0287763) (0,2489090) (0,2319238) (0,1599483)

-0,0256406 *** -0,0590575 *** 0,0260952 *** -0,0885732 *** -0,1322358 *** 0,0148607

(0,0033476) (0,0045725) (0,0035064) (0,0238537) (0,0226357) (0,0153172)

-0,3859808 *** -0,3092034 *** -0,2406889 ***

(0,0259697) (0,0237299) (0,0164953)

0,4530101 *** 0,6271900 *** 0,3734975 *** 0,6434791 0,5037928 0,4777468

(0,0842738) (0,0968084) (0,0748421) (0,5832239) (0,5545227) (0,3624445)

0,0541147 *** 0,0539320 *** 0,0312426 ** 1,0715060 *** 0,8805440 *** 0,4959069 ***

(0,0145322) (0,0178393) (0,0139229) (0,1124762) (0,1039568) (0,0785139)

0,1776914 *** 0,0249880 -0,0296934 1,2458770 *** 0,9313509 *** 0,4442968 ***

(0,0275492) (0,0324253) (0,0241647) (0,2091852) (0,1916275) (0,1218228)

N. Observações 8815 8816 8966 5594 5565 5640

N. Empresas 1400 1400 1404 1305 1304 1315

T. Multicolinearidade VIF< 1.5; média = 1.15 VIF< 1.5; média = 1.15 VIF< 1.5; média = 1.15 VIF< 1.5; média = 1.24 VIF< 1.5; média = 1.24 VIF< 1.5; média = 1.24

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos

R² (within ) 0,1389 0,2337 0,0990 0,1953 0,1893 0,1570

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

    Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

ROA

ETA

OBF

OCT

TMN

LDC

CONS

CGF

MTB

TDC

 

 

4.3.1.1  Variáveis a Nível das Empresas 

Foi possível utilizar sete variáveis explicativas a nível das empresas neste cenário de 

regressão. A variável ROA foi a que mais se destacou no sentido de ter obtido significância 

máxima e sinal coerente, negativo, corroborando os preceitos das teorias de estrutura de capital 

discutidas neste estudo.  

A variável ETA também apresentou ótimos níveis de significância, e o sinal 

encontrado, positivo, demonstra que o nível de ativos físicos das empresas estudadas 

acompanha o nível de endividamento, também confirmando as teorias. Este resultado 

corrobora o resultado encontrado em Majumdar (2010) e Bhole e Mahakud (2004). 

Da mesma forma, a variável LDC, apresentou plena significância estatística na 

maioria dos modelos considerados, e sinal negativo nas versões de endividamento total e 

líquido, mesmo sinal encontrado em Bhole e Mahakud (2004) e Mallikarjunappa e Goveas 

(2007), tanto a nível contábil quanto a nível de mercado, reforçando os preceitos das teorias 

assimetria de informação e pecking order, e não refutando a teoria dos custos de agência.  
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Já os modelos baseados em endividamento de longo prazo apresentaram sinal 

positivo, e significante para a variável dependente APC. Este resultado pode ser explicado pelo 

fato de que altos índices de liquidez corrente implicam volumes de ativos circulantes muito 

maiores que os passivos circulantes, forçando as empresas a financiar esses ativos com 

recursos de longo prazo. O sinal positivo com endividamento é um indício do uso dessa 

modalidade neste tipo de financiamento.  

Da mesma forma que nas demais regressões já analisadas, o comportamento da 

variável MTB se mostrou coerente com as premissas teóricas colocadas, com o sinal do 

coeficiente negativo e plena significância estatística.  

A variável TMN apresentou sinal positivo, coerente com o esperado, e significância 

apenas nos modelos baseados em dados contábeis, fenômeno já comentado no item 4.1.1.1. Os 

trabalhos de Bhaduri (2002), Majumbar (2010) e Bhole e Mahakud (2004) também obtiveram 

o mesmo sinal do coeficiente para esta variável.  

Já a variável OCT não obteve plena coerência de resultados, pois apresentou tanto 

sinal negativo, que corrobora as teorias estudadas, quanto positivo, que refuta, não sendo 

contundente em indicar uma tendência. No trabalho de Bhaduri (2002) o sinal encontrado foi 

positivo. 

A variável OBF não obteve significância estatística em quaisquer dos modelos de 

regressão, pouco auxiliando na explicação dos fenômenos. 

 

4.3.1.2  Variáveis Macro-Econômicas 

Apenas as variáveis de política públicas TDC e CGF puderam ser utilizadas nas 

regressões desse conjunto de dados. TDC apresentou plena significância estatística e sinal 

positivo em todas as versões, estando portanto em linha com os resultados já analisados para 

Brasil e Rússia.  

A variável CGF obteve sinal positivo em todos os coeficientes, confirmando a teoria 

do trade-off com relação ao aproveitamento do benefício fiscal da dívida, sendo significativa 

apenas nos modelos baseados em dados contábeis. 

 

4.3.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009 

Abaixo estão apresentados os resultados das regressões deste cenário: 
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Tabela 15: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: Índia  

           ATC            ALC            APC            ATM            ALM            APM

0,1532175 *** 0,3715283 *** 0,1895273 *** 0,0389914 0,4315442 ** 0,2801257 **

(0,0317542) (0,0351144) (0,0287408) (0,1852409) (0,1870917) (0,1200590)

-0,2577070 -0,1114392 -0,1130945 -2,3134500 -1,9972830 -1,0614270

(0,2491327) (0,2879697) (0,2244797) (2,0566890) (1,9975590) (1,3386160)

0,0053988 -0,0247420 *** 0,0137825 ** -0,0430953 -0,0929704 * -0,0052391

(0,0081645) (0,0094308) (0,0069241) (0,0539112) (0,0497853) (0,0326829)

0,0317532 ** 0,0284996 * 0,0364569 *** 0,2419900 *** 0,1717913 * 0,1548953 **

(0,0131858) (0,0157786) (0,0113975) (0,0929498) (0,0882983) (0,0682655)

-0,3584446 *** -0,4176314 *** -0,2847504 *** -2,3487080 *** -2,1426870 *** -1,2986200 ***

(0,0447890) (0,0510060) (0,0395228) (0,2627338) (0,2663248) (0,1764836)

-0,0234263 *** -0,0638484 *** 0,0266578 *** -0,1055166 *** -0,1561494 *** 0,0031922

(0,0037071) (0,0053254) (0,0038343) (0,0236853) (0,0248595) (0,0168622)

-0,2627598 *** -0,2094396 *** -0,1636210 ***

(0,0227828) (0,0219137) (0,0150216)

0,1856724 ** 0,3113499 *** 0,2361395 *** -2,0229570 *** -1,4880720 *** -0,9328692 **

(0,0745232) (0,0930404) (0,0680121) (0,5503765) (0,5471291) (0,3861722)

0,0153572 -0,0311883 * 0,0001948 0,5718208 *** 0,4815505 *** 0,2241020 ***

(0,0136302) (0,0177164) (0,0124336) (0,1067044) (0,1017222) (0,0745494)

0,2363521 *** 0,0866183 ** -0,0080086 1,8666760 *** 1,4361330 *** 0,7731484 ***

(0,0266540) (0,0350107) (0,0243078) (0,2028010) 0,1989502 (0,1416708)

N. Observações 5204 5204 5311 3981 3971 4042

N. Empresas 1384 1384 1388 1282 1281 1291

T. Multicolinearidade VIF< 1.5; média = 1.14 VIF< 1.5; média = 1.14 VIF< 1.5; média = 1.14 VIF< 1.5; média = 1.22 VIF< 1.5; média = 1.22 VIF< 1.5; média = 1.22

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos

R² (within ) 0,1045 0,2401 0,0855 0,2180 0,1992 0,1550

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

       Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

ROA

ETA

OBF

OCT

TMN

LDC

CONS

CGF

MTB

TDC

 

 

4.3.2.1  Variáveis a Nível das Empresas 

Os dados acima mostram um alinhamento entre os resultados dos dois períodos, com 

destaque para a variável TMN, que obteve significância estatística em todos os modelos. As 

demais variáveis tiveram comportamento muito semelhante ao período de dez anos, 

demonstrando não haver diferenças significativas no comportamento do endividamento das 

empresas dessa amostra frente ás variáveis explicativas escolhidas entre os dois períodos 

considerados. 

 

4.3.2.2  Variáveis Macro-Econômicas 

Nesta versão de cinco anos de evolução do endividamento, a variável CGF apresentou 

sinal negativo e significante nos modelos baseados em dados de mercado, refutando a premissa 

de aproveitamento do benefício fiscal nestas versões de alavancagem. Já a variável TDC teve 

comportamento semelhante a versão anterior, mas com menores índices de significância. 

Em termos gerais os resultados das empresas do país Índia estão alinhados com os 

resultados de Brasil e Rússia. 
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4.4  Análise dos Resultados para a China 

Neste quarto conjunto de dados, foram coletadas inicialmente 1783 empresas, 

somando a princípio 17830 observações. Da mesma forma que nos conjuntos de dados 

anteriores, também nesta amostra houveram problemas de dados faltantes e outliers, que 

resultaram nas quantidades a seguir:    

 

Tabela 16: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas - China 

No. Médio de

Observações e % 11128 62% 8187 46% 6249 70% 5864 66%

No. Médio de

Empresas e % 1544 87% 1520 85% 1524 85% 1495 84%

Dados Contábeis Dados Contábeis + 

Dados de Mercado
Dados Contábeis Dados Contábeis + 

Dados de Mercado

Versão 2000 a 2009 Versão 2005 a 2009

 

 

Os resultados obtidos nos dois cenários acima foram reportados e analisados nos itens 

a seguir. 

 

4.4.1  Resultados para o Período de 2000 a 2009 

Neste conjunto de dados foi possível utilizar oito variáveis a nível das empresas nas 

regressões, e duas variáveis macro-econômicas, ambas classificadas como instrumentos de 

políticas macro-econômicas dos governos. 

Abaixo é apresentada a tabela com os resultados obtidos: 
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Tabela 17: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: China  

           ATC            ALC            APC            ATM            ALM            APM

0,0969981 *** 0,3391389 *** 0,0919968 *** 0,0800628 *** 0,2264881 *** 0,0592226 ***

(0,0192075) (0,0239531) (0,0092314) (0,0294218) (0,0305402) (0,0094377)

-0,6234520 *** -0,6800354 *** -0,5205472 *** -1,5021660 *** -1,2179820 *** -0,4391080 ***

(0,2133769) (0,2492865) (0,0952185) (0,3824443) (0,3369646) (0,1005210)

0,0185622 *** -0,0346688 *** 0,0317709 *** 0,0434283 *** -0,0036297 0,0212992 ***

(0,0063004) (0,0079363) (0,0034026) (0,0121193) (0,0116448) (0,0034151)

0,0399434 *** 0,0087728 0,0211198 *** 0,0799873 *** 0,0102816 0,0130904 ***

(0,0088096) (0,0115527) (0,0035486) (0,0168430) (0,0155666) (0,0043020)

-0,4497981 *** -0,5082699 *** -0,1158924 *** -0,5028228 *** -0,3783483 *** -0,0724444 ***

(0,0404841) (0,0485829) (0,0155808) (0,0682962) (0,0650803) (0,0157627)

-0,0646301 *** -0,1125579 *** 0,0118980 *** -0,0668512 *** -0,0892378 *** 0,0054003 ***

(0,0032682) (0,0041426) (0,0017159) (0,0066541) (0,0059589) (0,0017410)

-0,0822679 *** -0,0430664 *** -0,0112485 ***

(0,0031985) (0,0026247) (0,0006725)

-0,0047644 0,0515671 *** 0,0268804 *** 0,0287940 0,1129885 *** 0,0299204 ***

(0,0080620) (0,0103960) (0,0042579) (0,0185048) (0,0187500) (0,0049455)

0,0435915 *** 0,0288395 *** -0,0023582 0,2164650 *** 0,0833313 *** 0,0180886 ***

(0,0082320) (0,0101291) (0,0047208) (0,0177932) (0,0165371) (0,0051482)

0,1811883 *** 0,1957739 *** 0,1349088 *** 0,4920605 *** 0,2669270 *** 0,0995611 ***

(0,0348159) (0,0444808) (0,0188517) (0,0488960) (0,0501662) (0,0172891)

0,1944598 *** -0,1002667 ** -0,1453534 *** 0,0420070 -0,2259205 *** -0,1141382 ***

(0,0312467) (0,0389940) (0,0172899) (0,0665426) (0,0651970) (0,0189777)

N. Observações 11200 11207 10976 8329 8249 7983

N. Empresas 1545 1545 1543 1525 1525 1511

T. Multicolinearidade VIF< 2.0; média = 1.39 VIF< 2.0; média = 1.39 VIF< 2.0; média = 1.39 VIF< 2.0; média = 1.40 VIF< 2.0; média = 1.40 VIF< 2.0; média = 1.40

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos

R² (within ) 0,2085 0,3938 0,0727 0,3193 0,2051 0,1122

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

      Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

LDC

CONS

CGF

TDC

IDD

MTB

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

ROA

ETA

OBF

OCT

TMN

 

 

4.4.1.1  Variáveis a Nível das Empresas 

O conjunto de dados acima mostra uma grande incidência de resultados significantes, 

em todos os modelos considerados. Especificamente, as variáveis OBF, ROA, LDC e MTB 

obtiveram plena significância estatística em seus resultados, além do sinal negativo 

corroborando o esperado pelas premissas das teorias discutidas neste estudo, e já comentadas 

nos itens anteriores. O resultado para a variável ROA foi o mesmo verificado em Ni e Yu 

(2008).  

A variável ETA também apresentou plena significância estatística e sinal positivo, 

coerente com os preceitos das teorias discutidas. Este mesmo resultado pode ser verificado  no 

trabalho de Bhabra, Liu e Tirtiroglu (2008).  

A variável TMN também apresentou sinal de acordo com o esperado, positivo, e bom 

nível de significância estatística, da mesma forma que em Bhabra, Liu e Tirtiroglu (2008) e Ni 

e Yu (2008).  
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OCT também apresentou ótimo nível de significância, mas o sinal não foi o esperado 

na maioria dos modelos.  Em Bhabra, Liu e Tirtiroglu (2008) o sinal encontrado foi negativo, 

enquanto que Ni e Yu (2008) obtiveram sinal positivo para essa variável.  

Destaque para o uso da variável idade das empresas (IDD) nesses modelos de 

regressão, que apresentou sinal de acordo com o esperado nas quatro versões que resultaram 

significantes, confirmando os preceitos de todas as teorias de estrutura de capital discutidas no 

estudo, corroborando a suposição de que empresas com mais tempo de atuação no mercado 

adquirem maior capacidade de se endividarem.   

 

4.4.1.2  Variáveis Macro-Econômicas 

As duas variáveis macro-econômicas utilizadas neste conjunto de regressões, CGF e 

TDC, resultaram plenamente significantes, e com o sinal esperado, ajudando a explicar os 

fenômenos investigados, e corroborando a hipótese de que as políticas governamentais 

influenciam significativamente a estrutura de capital das empresas.  

 

4.4.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009 

São apresentados a seguir os resultados das regressões do cenário para cinco anos: 
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Tabela 18: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: China  

           ATC            ALC            APC            ATM            ALM            APM

0,1205186 *** 0,3438283 *** 0,0666170 *** 0,0994455 *** 0,2355825 *** 0,0513749 ***

(0,0266137) (0,0318500) (0,0099758) (0,0341777) (0,0323103) (0,0097198)

-0,4268731 -0,3426152 -0,5768301 *** -1,0466580 *** -0,6422132 * -0,4688991 ***

(0,2846531) (0,3318257) (0,1211918) (0,3973868) (0,3645127) (0,1054774)

0,0187785 ** -0,0105721 0,0273375 *** 0,0319933 *** 0,0082421 0,0188389 ***

(0,0086280) (0,0107053) (0,0043947) (0,0120708) (0,0126090) (0,0037469)

0,0230450 0,0062249 0,0247550 *** 0,0616155 *** 0,0027353 0,0164649 ***

(0,0149064) (0,0189823) (0,0058806) (0,0205801) (0,0229665) (0,0047698)

-0,3745101 *** -0,3652063 *** -0,1344185 *** -0,4762809 *** -0,3626304 *** -0,0947467 ***

(0,0522259) (0,0617670) (0,0192344) (0,0693087) (0,0722388) (0,0187671)

-0,0576038 *** -0,1058638 *** 0,0140797 *** -0,0405386 *** -0,0650436 *** 0,0097752 ***

(0,0047567) (0,0063067) (0,0025698) (0,0063196) (0,0061386) (0,0020040)

-0,0680636 *** -0,0374025 *** -0,0105563 ***

(0,0029350) (0,0024522) (0,0006625)

0,0089073 0,0566669 *** 0,0339449 *** -0,0171619 0,0611092 ** 0,0262579 ***

(0,0132973) (0,0162329) (0,0063576) (0,0186262) (0,0235785) (0,0052116)

0,0261194 *** 0,0076909 0,0038086 0,1274268 *** 0,0398315 *** 0,0140231 ***

(0,0081487) (0,0103299) (0,0044860) (0,0152554) (0,0148335) (0,0048043)

0,0451588 -0,0279513 0,1114503 *** 0,3968446 *** 0,1772505 *** 0,0950586 ***

(0,0297425) (0,0381011) (0,0174384) (0,0440384) (0,0474940) (0,0162141)

0,1682641 *** -0,1453886 ** -0,1727292 *** 0,2160944 *** -0,0692558 -0,1103175 ***

(0,0506217) (0,0646680) (0,0268781) (0,0720396) (0,0765221) (0,0214140)

N. Observações 6301 6305 6142 5969 5909 5713

N. Empresas 1526 1528 1519 1504 1499 1481

T. Multicolinearidade VIF< 1.5; média = 1.30 VIF< 1.5; média = 1.30 VIF< 1.5; média = 1.30 VIF< 1.5; média = 1.32 VIF< 1.5; média = 1.32 VIF< 1.5; média = 1.32

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos

R² (within ) 0,1532 0,3044 0,0716 0,2693 0,1689 0,1184

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

      Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

ROA

ETA

OBF

OCT

TMN

LDC

CONS

CGF

TDC

IDD

MTB

 

 

4.4.2.1  Variáveis a Nível das Empresas 

O comportamento das variáveis explicativas foi, de forma geral, o mesmo nesse 

conjunto de dados em comparação com o período de dez anos. Algumas variáveis, como OBF, 

OCT e TMN perderam um pouco de significância estatística quando comparados com os 

resultados do período completo, mas em todos os casos o sinal foi mantido, mantendo-se 

também as assertivas de cada resultado. 

 

4.4.2.2  Variáveis Macro-Econômicas 

Neste caso também houve ligeira perda de significância estatística nas variáveis 

utilizadas, CGF e TDC. Houve uma inversão de sinal no resultado do cenário baseado na 

alavancagem de dívida líquida com relação a variável explicativa TDC. 

No geral, os resultados também apontam para uma influência das políticas 

governamentais na formação da estrutura de capital das empresas, no período dos últimos 

cinco anos da pesquisa. 
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Os resultados obtidos para as empresas do país China também estão em linha com os 

resultados obtidos nos países Brasil, Rússia e Índia. 

 

4.5  Análise dos Resultados para o conjunto dos países: Brasil, Rússia, Índia e China - 

BRIC 

Nesta versão de cenário foi feita uma consolidação dos dados dos quatro países acima, 

supostamente formadores de um bloco econômico conhecido como BRIC. 

A princípio o total de empresas dessa amostra foi de 3564, indicando um total de 

35640 observações mas, da mesma forma que nas versões anteriores, os dados faltantes e 

outliers acabaram por reduzirem estes totais, resultando nos totais médios apresentados na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 19: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas - BRIC 

No. Médio de

Observações e % 22811 64% 15226 43% 13165 74% 10899 61%

No. Médio de

Empresas e % 3387 95% 3164 89% 3340 94% 3107 87%

Dados Contábeis Dados Contábeis + 

Dados de Mercado
Dados Contábeis Dados Contábeis + 

Dados de Mercado

Versão 2000 a 2009 Versão 2005 a 2009

 

 

Os resultados obtidos nos dois cenários acima estão reportados e foram analisados nos 

itens a seguir. 

 

4.5.1  Resultados para o Período de 2000 a 2009 

Foram utilizadas neste conjunto de dados sete variáveis a nível das empresas: ETA, 

OBF, OCT, TMN, ROA, LDC e MTB, e três variáveis macro-econômicas, sendo uma de 

controle: PIB, e duas de políticas governamentais: CGF e TDC.  

A tabela a seguir demonstra os resultados alcançados: 
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Tabela 20: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: BRIC  

           ATC            ALC            APC            ATM            ALM            APM

0,1123458 *** 0,3516860 *** 0,1232505 *** 0,1383082 ** 0,3736907 *** 0,1973751 ***

(0,0143278) (0,0174554) (0,0100589) (0,0633252) (0,0583146) (0,0369576)

-0,2269122 * -0,0973297 -0,0634067 -1,0409560 -0,5761876 -0,3027830

(0,1245558) (0,1452058) (0,0950798) (0,7599778) (0,6957956) (0,4687966)

0,0161037 *** -0,0317038 *** 0,0256439 *** -0,0233997 -0,0787471 *** -0,0208358

(0,0041334) (0,0051247) (0,0033829) (0,0227566) (0,0205533) (0,0141518)

0,0291646 *** 0,0103382 * 0,0164767 *** 0,0296796 -0,0048249 0,0010352

(0,0048263) (0,0059787) (0,0036468) (0,0294851) (0,0263322) (0,0195826)

-0,3954899 *** -0,4376186 *** -0,2150168 *** -1,6493340 *** -1,4971300 *** -0,8235115 ***

(0,0224297) (0,0263110) (0,0173204) (0,1396131) (0,1306986) (0,0893643)

-0,0480750 *** -0,0928234 *** 0,0174403 *** -0,0971302 *** -0,1293539 *** 0,0051219

(0,0022391) (0,0029834) (0,0019400) (0,0124254) (0,0118832) (0,0078297)

-0,1412451 *** -0,0925937 *** -0,0550911 ***

(0,0061846) (0,0053959) (0,0036392)

0,0645024 *** 0,0353432 *** 0,0053713 -0,0111913 -0,1340534 *** -0,1466006 ***

(0,0088042) (0,0107494) (0,0051419) (0,0282959) (0,0270755) (0,0166482)

0,0000079 -0,0000024 0,0000101 -0,0004369 *** -0,0002173 *** -0,0001242 ***

(0,0000120) (0,0000131) (0,0000099) (0,0000781) (0,0000812) (0,0000411)

0,0698178 *** 0,0357589 ** 0,0476425 *** 1,1979100 *** 0,8294155 *** 0,5376838 ***

(0,0121982) (0,0147009) (0,0101151) (0,0892973) (0,0886067) (0,0502188)

0,2305928 *** 0,1093961 *** 0,0049657 0,8997928 *** 0,6907345 *** 0,3515935 ***

(0,0151962) (0,0188874) (0,0104120) (0,0888431) (0,0781318) (0,0529628)

N. Observações 22829 22838 22766 15372 15248 15059

N. Empresas 3385 3385 3390 3166 3162 3164

T. Multicolinearidade VIF< 2.0; média = 1.33 VIF< 2.0; média = 1.33 VIF< 2.0; média = 1.33 VIF< 2.0; média = 1.33 VIF< 2.0; média = 1.33 VIF< 2.0; média = 1.33

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos

R² (within ) 0,1570 0,3090 0,0559 0,1702 0,1393 0,0777

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

      Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

LDC

CONS

PIB

TDC

CGF

MTB

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

ROA

ETA

OBF

OCT

TMN

 

 

4.5.1.1  Variáveis a Nível das Empresas 

Pelo fato dos dados acima representarem uma consolidação dos dados dos quatro 

países analisados nos itens anteriores, os quais já vinham apresentando uma importante 

similaridade nos seus resultados, constata-se que os resultados ora apresentados são muito 

parecidos com os resultados já analisados referente aos países individualmente, onde: ROA, 

MTB, LDC, TMN e ETA apresentam-se com resultados ótimos a nível de significância 

estatística e com sinal dos coeficientes igual ao observado nos resultados anteriores, já 

analisados.  

Da mesma forma, a variável OCT continua a apresentar resultados variados no que se 

refere ao sinal do coeficiente, enquanto que OBF resultou quase que totalmente não 

significante, não ajudando a explicar os fenômenos propostos de forma significativa. 

Entende-se que estes resultados são robustos no sentido de explicar o fenômeno da 

alavancagem nas empresas da amostra, em todas as versões estudadas, bem como confirmar as 
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premissas das teorias de estrutura de capital discutidas no presente estudo, nos casos 

aplicáveis.  

Não foram encontrados trabalhos na literatura com essa composição de países, para 

que pudesse ser feita uma comparação dos resultados obtidos. 

 

4.5.1.2  Variáveis Macro-Econômicas 

A variável TDC apresentou significância estatística e sinal dos coeficientes em linha 

com os resultados anteriores, dos países formadores desta amostra. A variável CGF apresentou 

sinal esperado somente nos modelos de alavancagem baseados em dados contábeis. Nos 

modelos baseados em dados de mercado, o sinal encontrado, negativo, não corrobora a 

hipótese de um aproveitamento por parte das empresas do benefício fiscal da dívida, associado 

a teoria do trade-off.  

Já a variável crescimento do produto interno bruto (PIB), utilizada neste conjunto de 

regressões, mostrou ser significante estatisticamente somente quando utilizada nos modelos de 

alavancagem baseados em dados de mercado, e com sinal negativo. Este resultado não foi o 

esperado quando se considera a hipótese de que o crescimento do PIB representa aumento de 

atividade econômica, e consequentemente maiores necessidades de capital por parte das 

empresas. 

 

4.5.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009 

Da mesma forma que nas versões anteriores, também neste caso foi utilizada uma 

versão de dados com os cinco anos mais recentes, cujos resultados são reportados a seguir: 
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Tabela 21: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: BRIC 

           ATC            ALC            APC            ATM            ALM            APM

0,1270036 *** 0,3561524 *** 0,1047764 *** 0,1462198 *** 0,3220156 *** 0,1647747 ***

(0,0193570) (0,0230598) (0,0116556) (0,0537049) (0,0530513) (0,0354481)

-0,2122355 -0,0729489 -0,2083756 * -2,3410970 *** -1,8324800 ** -1,0792080 **

(0,1650185) (0,1898516) (0,1155410) (0,8241047) (0,7916854) (0,5307754)

0,0134162 ** -0,0202610 *** 0,0207464 *** -0,0330196 -0,0719195 *** -0,0131916

(0,0052047) (0,0062760) (0,0040315) (0,2504130) (0,0227727) (0,0150371)

0,0177171 ** 0,0091516 0,0230947 *** 0,2290222 *** 0,1651966 *** 0,1451312 ***

(0,0079850) (0,0098140) (0,0054373) (0,0393723) (0,0365544) (0,0267096)

-0,3220953 *** -0,3432549 *** -0,1876124 *** -1,5577900 *** -1,4090560 *** -0,8680955 ***

(0,0297945) (0,0342765) (0,0219629) (0,1283472) (0,1281304) (0,0843821)

-0,0425215 *** -0,0874046 *** 0,0194147 *** -0,0870874 *** -0,1225373 *** 0,0029704

(0,0027139) (0,0037170) (0,0023495) (0,0125980) (0,0131134) (0,0087922)

-0,1030508 *** -0,0653613 *** -0,0354384 ***

(0,0046645) (0,0235846) (0,0025691)

0,0287625 *** 0,0046322 0,0036628 0,0247292 -0,0774541 *** -0,0682193 ***

(0,0077515) (0,0097567) (0,0050893) (0,0238507) (0,0235846) (0,0143019)

0,0000402 ** 0,0000504 *** 0,0000242 ** -0,0002057 ** -0,0001563 ** -0,0000219

(0,0000166) (0,0000185) (0,0000122) (0,0000874) (0,0000734) (0,0000487)

0,0302285 ** -0,3191680 ** 0,0227609 ** 0,8299106 *** 0,6903497 *** 0,3825638 ***

(0,0126870) (0,0156532) (0,0113019) (0,0824919) (0,0798791) (0,0559792)

0,2415807 *** 0,0936676 *** -0,0008416 0,3571050 *** 0,2700326 *** -0,0021744

(0,0207817) (0,0266908) (0,0134537) (0,0976699) (0,0920498) (0,0677769)

N. Observações 13180 13183 13132 10992 10917 10789

N. Empresas 3339 3341 3339 3115 3106 3101

T. Multicolinearidade VIF< 2.0; média = 1.33 VIF< 2.0; média = 1.33 VIF< 2.0; média = 1.33 VIF< 2.0; média = 1.33 VIF< 2.0; média = 1.33 VIF< 2.0; média = 1.33

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos

R² (within ) 0,1259 0,2775 0,0529 0,1549 0,1362 0,0799

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

      Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

ROA

ETA

OBF

OCT

TMN

LDC

CONS

PIB

TDC

CGF

MTB

 

4.5.2.1  Variáveis a Nível das Empresas 

Na comparação dos dois cenários, cinco e dez anos, nota-se que o comportamento das 

variáveis explicativas frente aos fenômenos estudados é bastante semelhante, tanto a nível de 

significância estatística quanto no sinal encontrado.  

Vale destacar os resultados da variável OBF, mais robustos no fator significância 

estatística neste cenário, o mesmo acontecendo com a variável TMN.  

 

4.5.2.2  Variáveis Macro-Econômicas 

No nível macro-econômico, o comportamento do sinal das variáveis neste cenário de 

cinco anos foi o mesmo, sendo seus resultados ligeiramente mais significativos que na versão 

anterior, baseado no período de dez anos.  
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Vale ressaltar que tanto no nível de significância estatística quanto no nível de sinal 

dos coeficientes, todos os países da amostra mostraram resultados muito semelhantes, 

corroborados nesta versão consolidada.  

Esses resultados são considerados importantes e positivos quando analisado no 

contexto dos países da amostra, sob a ótica de um eventual alinhamento de agendas 

econômicas na busca de maiores e melhores oportunidades de atuação no mercado global. 

Também o fato de muitos dos resultados obtidos terem confirmado as teorias de 

estrutura de capital discutidas neste estudo, mostra um certo nível de adequação das estruturas 

de capital das empresas da amostra ao cenário internacional, condição essa importante para que 

estas mesmas empresas atuem como impulsionadores do desenvolvimento dos países, através 

do aumento de suas atividades. 

 

4.6  Análise dos Resultados para os Estados Unidos da América – EUA 

Este país ocupa hoje a posição de líder mundial a nível econômico, tendo sido 

escolhido para servir de base de comparação com os países sob estudo, no que se refere a 

alguns aspectos empresariais e macro-econômicos, notadamente quanto ao comportamento da 

estrutura de capital das empresas, e seus determinantes. 

Da mesma forma que para os outros países, foi efetuada a coleta de dados na base de 

dados Compustat, resultando em 2530 empresas, excluindo-se as instituições financeiras, 

totalizando 25300 observações possíveis neste cenário. Após o tratamento dos outliers, e 

também devido a presença de dados faltantes, os totais médios resultaram na tabela a seguir: 

 

Tabela 22: Quantidades e Percentuais de Observações e Empresas Utilizadas - EUA 

No. Médio de

Observações e % 15531 61% 14270 56% 9046 72% 8360 66%

No. Médio de

Empresas e % 2274 90% 2232 88% 2171 86% 2126 84%

Dados Contábeis Dados Contábeis + Dados Contábeis Dados Contábeis + 

Versão 2000 a 2009 Versão 2005 a 2009

 

 

4.6.1  Resultados para o Período de 2000 a 2009 

Os resultados a seguir contemplam o período de 2000 a 2009 para as empresas do país EUA: 
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Tabela 23: Resultados para o Período de 2000 a 2009 – Base: EUA 

           ATC            ALC            APC            ATM            ALM            APM

0,0261081 0,3667669 *** 0,0707036 *** 0,0963639 ** 0,5089912 *** 0,1143388 ***

(0,0268505) (0,0324614) (0,0253466) (0,0468869) (0,0560885) (0,0410193)

0,3685580 *** 0,6118586 *** .4041395 *** 0,2135730 0,1361344 0,2837412

(0,1304657) (0,1737599) (0,1268566) (0,2421892) (0,2889052) (0,1963993)

0,0214801 *** 0,0293845 *** .0271722 *** 0,0321881 ** 0,0822411 *** 0,0476874 ***

(0,0065678) (0,0089478) (0,0066343) (0,0138988) (0,0166015) (0,0117787)

0,0026172 0,0523631 *** 0,0283619 *** 0,0142162 0,1114485 *** 0,0286570 *

(0,0108081) (0,0147798) (0,0094707) (0,0174016) (0,0225165) (0,0145817)

-0,0732156 *** -0,0840837 *** -0,0605164 *** -0,2015927 *** -0,1680918 *** -0,1438633 ***

(0,0222838) (0,0275432) (0,0196971) (0,0395506) (0,0486567) (0,0317940)

-0,0205762 *** -0,0632549 *** 0,0084646 *** -0,0257368 *** -0,0600294 *** 0,0054560 **

(0,0019281) (0,0027870) (0,0019235) (0,0031797) (0,0041880) (0,0027341)

-0,0476374 *** -0,0633309 *** -0,0418853 *** -0,1538573 *** -0,0671514 *** -0,1190247 ***

(0,0025844) (0,0032596) (0,0022672) (0,0057652) (0,0066709) (0,0046346)

0,3873304 *** 0,7066602 *** 0,3498007 *** 0,3301811 * 0,9253788 *** 0,2381590

(0,0887774) (0,1129903) (0,0845602) (0,1726423) (0,2036527) (0,1492558)

1,2204720 *** 1,4496770 *** 1,5009310 *** 2,0454760 *** 4,4666550 *** 1,9051380 ***

(0,4043815) (0,5032816) (0,3644896) (0,7062695) (0,8744029) (0,6045172)

0,2438010 *** -0,0952530 0,0338327 0,3907672 *** -0,3217577 *** 0,1695903 ***

(0,0438609) (0,0590721) (0,0373548) (0,0700788) (0,0911922) (0,0575656)

N. Observações 15103 15167 15101 13896 13944 13923

N. Empresas 2252 2260 2254 2208 2206 2212

T. Multicolinearidade VIF< 1.5; média = 1.32 VIF< 1.5; média = 1.32 VIF< 1.5; média = 1.32 VIF< 1.5; média = 1.32 VIF< 1.5; média = 1.32 VIF< 1.5; média = 1.32

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos

R² (within ) 0,1265 0,2940 0,0778 0,1979 0,1059 0,1532

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

      Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

MTB

CONS

CGF

IFC

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

LDC

ETA

OCT

TMN

ROA

OBF

 

 

4.6.1.1  Variáveis a Nível das Empresas 

Nesta versão de dados as variáveis no nível da empresa utilizadas nas regressões 

foram: ETA, OBF, OCT, TMN, ROA, LDC e MTB. As variáveis VLT e LCT apresentaram 

problemas de alta correlação com as demais, enquanto que a variável IDD não foi utilizada por 

possuir dados faltantes em excesso. 

As variáveis ROA, LDC e MTB obtiveram resultados plenamente significantes, além 

do sinal dos seus coeficientes ser o esperado de acordo com as premissas das teorias discutidas, 

negativo. Rajan e Zingales (1995) encontraram esse mesmo sinal para as variáveis MTB e 

ROA, e Frank e Goyal (2009) também encontraram sinal negativo para MTB. 

TMN e ETA também apresentaram níveis de significância elevados, e com sinal 

positivo, esperado de acordo com as teorias.  

Com relação a variável TMN, Rajan e Zingales (1995) encontraram o mesmo sinal 

positivo em sua pesquisa, enquanto que Titman e Wessels (1988) encontraram sinal negativo 

para essa variável.  
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Já com relação a variável ETA, ambos os trabalhos de Frank e Goyal (2009) e Rajan e 

Zingales (1995) obtiveram sinal positivo nesta variável, mesmo sinal obtido no presente 

estudo.   

A variável outros benefícios fiscais (OBF), apresentou significância nos modelos 

baseados em dados contábeis, mas o sinal positivo encontrado não foi o esperado de acordo 

com as teorias estudadas,  pois estas empresas não estariam se aproveitando de outras fontes de 

benefícios fiscais, neste caso da depreciação, como alternativa ao benefício fiscal da dívida, 

apresentando portanto um comportamento inverso do esperado.     

Com relação a variável oportunidades de crescimento (OCT), todas as versões de 

modelos resultaram significantes, mas também neste caso o sinal positivo dos coeficientes não 

corrobora as teorias discutidas, onde entende-se que empresas em forte crescimento teriam 

menos possibilidades de se endividar. 

 

4.6.1.2  Variáveis Macro-Econômicas 

Das sete variáveis escolhidas para o estudo, somente inflação (IFC) e carga fiscal 

(CGF) foram utilizadas nos processos de regressão, as demais tiveram problemas de alta  

correlação, sendo excluídas dos modelos. 

No âmbito das políticas macro-econômicas, a variável CGF obteve plena significância 

estatística e sinal positivo, corroborando a premissa de que um aumento na carga fiscal pode 

induzir as empresas a aumentarem o nível de endividamento, e se aproveitarem do benefício 

fiscal associado a este fato. Já a variável inflação (IFC), que também obteve sinal positivo e 

significância estatística robusta, corrobora as premissas deste estudo, já discutidas em itens 

anteriores. 

 

4.6.2  Resultados para o Período de 2005 a 2009 

A seguir é apresentada a tabela com os resultados para o período de cinco anos mais 

recentes das empresas dos EUA: 
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Tabela 24: Resultados para o Período de 2005 a 2009 – Base: EUA 

           ATC            ALC            APC            ATM            ALM            APM

0,0243780 0,3953776 *** 0,0761196 ** 0,0315477 0,4811106 *** 0,1018060 *

(0,0320878) (0,0418341) (0,0333493) (0,0662165) (0,0706044) (0,0532795)

0,0185274 ** 0,0195689 * 0,0273108 *** 0,0451556 *** 0,1037473 *** 0,0626582 ***

(0,0077401) (0,0108211) (0,0075506) (0,0166812) (0,0185612) (0,0139596)

0,0161076 0,0785528 *** 0,0460143 *** 0,1314258 *** 0,2970546 *** 0,1410077 ***

(0,0206114) (0,0286533) (0,0165848) (0,0302792) (0,0423561) (0,0262697)

-0,2040070 *** -0,2438100 *** -0,1315829 *** -0,5176278 *** -0,5296820 *** -0,4014200 ***

(0,0302685) (0,0388219) (0,0301508) (0,0555269) (0,0679547) (0,0499431)

-0,0175770 *** -0,0610002 *** 0,0126358 *** -0,0185755 *** -0,0495507 *** 0,0165544 ***

(0,0024184) (0,0033093) (0,0025933) (0,0041565) (0,0050803) (0,0033576)

-0,0337694 *** -0,0444436 *** -0,0323838 *** -0,1070853 *** -0,0149155 * -0,0836203 ***

(0,0031485) (0,0041028) (0,0030439) (0,0064876) (0,0076488) (0,0056609)

-1,3897780 *** -2,3636590 *** -0,6945271 *** -5,0272660 *** -2,9794980 *** -3,5299690 ***

(0,2479237) (0,3252276) (0,2370562) (0,5781222) 0,7085167 (0,4836567)

-0,0295536 *** -0,0343015 *** (0,0091121) -0,3183336 *** -0,2284378 *** -0,2274284 ***

(0,0084280) (0,0108574) (0,0087983) (0,0256742) (0,0296675) (0,0217071)

-0,0001444 0,0154666 0,0046421 -0,1343934 *** -0,0583344 *** -0,0974428 ***

(0,0076901) (0,0098635) (0,0076735) (0,0154109) (0,0180832) (0,0134733)

0,3582363 *** 0,0287179 0,0736865 0,9804685 *** -0,1497318 0,4968162 ***

(0,0715708) (0,0998251) (0,0609965) (0,1190090) (0,1620529) (0,1015882)

N. Observações 9031 9083 9025 8339 8381 8359

N. Empresas 2169 2177 2168 2124 2129 2125

T. Multicolinearidade VIF< 1.5; média = 1.25 VIF< 1.5; média = 1.25 VIF< 1.5; média = 1.25 VIF< 1.5; média = 1.25 VIF< 1.5; média = 1.25 VIF< 1.5; média = 1.25

T. Chow Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000 Prob. F = 0.0000

T. Breusch-Pagan Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000 Prob.chi2 = 0.0000

T. Hausman 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos 0.0000 = Ef. Fixos

R² (within ) 0,1243 0,2947 0,0758 0,2256 0,1125 0,1865

Heterocedasticidade Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White) Regres. Robusta (White)

      Obs.: *** = coeficiente significativo a 1%; ** = significativo a 5%; * = significativo a 10%. Valores entre parênteses representam os erros padrões.

Variáveis DependentesVariáveis

Independentes

LDC

ETA

OCT

TMN

ROA

MTB

CONS

ODC

CGF

PIB

 

 

4.6.2.1  Variáveis a Nível das Empresas 

De forma geral os resultados deste cenário, baseado nos cinco anos mais recentes da 

amostra, apresentaram resultados muito semelhantes ao cenário de dez anos, tanto a nível de 

significância estatística quanto a nível de sinal dos coeficientes. Neste cenário a variável OBF 

não foi utilizada devido ao aumento da sua correlação frente as outras variáveis do estudo. 

 

4.6.2.2  Variáveis Macro-Econômicas 

Nesta versão que contempla os cinco anos mais recentes da amostra, as variáveis 

utilizadas foram CGF, ODC e PIB. Os resultados encontrados não foram os esperados, visto 

que CGF apresentou sinal negativo frente aos índices de alavancagem, assim como ODC, não 

corroborando a hipótese de que aumentos na carga fiscal e na oferta de crédito 

proporcionariam maiores níveis de endividamento nas empresas. 

  A variável PIB também apresentou sinal divergente do esperado, sendo negativo e 

significativo nos modelos baseados em dados de mercado, o que vai contra a idéia de que 
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crescimento econômico seria o resultado de maior atividade nas empresas, que por sua vez 

teriam necessidade de mais capital, aumentando seu endividamento. 

 

4.7  Comparativo de Sinais e Significância 

Afim de melhor observar a similaridade de resultados entre os diversos conjuntos de 

dados utilizados nesta pesquisa, foi elaborado uma tabela comparativa dos sinais obtidos nos 

coeficientes de cada variável utilizada nas diversas regressões, além da indicação de 

significância estatística, nos dois cenários considerados: dez anos e cinco anos.  

A tabela a seguir demonstra os resultados para o período de dez anos: 

 

Tabela 25: Sinal dos Coeficientes e Significância Estatística dos Resultados – período de dez 

anos 

Variáveis

Independ. sinal signif. sinal signif. sinal signif. sinal signif. sinal signif. sinal signif.

ETA + não + sim + sim + sim + sim

OBF + não - não - sim - não + sim

OCT + não + não +  - sim +  - sim +  - sim + sim

TMN + sim + sim + sim + sim + sim + sim

ROA - sim - sim - sim - sim - sim - sim

LDC - sim -  + sim -  + sim -  + sim -  + sim

MTB - sim - sim - sim - sim - sim - sim

IDD + sim

STJ +  - não

CGF + sim + sim + sim +  - sim + sim

TDC + sim + não + sim + sim + sim

IFC + sim

PIB +  - sim

BRIC EUABrasil Rússia Índia China

  

Os resultados acima demonstram, de forma contundente, que as variáveis: tamanho 

(TMN), retorno dos ativos (ROA) e market-to-book (MTB) tiveram um comportamento 

praticamente idêntico em todos os conjuntos de dados utilizados na pesquisa, demonstrando 

uma similaridade muito grande no comportamento dos indicadores de alavancagem das 

empresas da amostra frente a estas variáveis explicativas, tanto a nível do sinal dos 

coeficientes quanto na significância estatística. Podendo portanto, serem indicadas como 

determinantes de suas estruturas de capital. 
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Da mesma forma, as variáveis: estrutura dos ativos (ETA), oportunidades de 

crescimento (OCT) e liquidez corrente (LDC) também mostraram resultados bastante similares 

entre os conjuntos de dados. Já a variável outros benefícios fiscais (OBF) mostrou alguma 

similaridade entre os dados de EUA e Brasil, este último sem significância estatística, e entre 

Índia, China e o conjunto dos países (BRIC), mas também com problemas de significância.  

Em termos de corroborar as premissas das teorias de estrutura de capital discutidas no 

presente estudo, a teoria do trade-off teve suas premissas confirmadas principalmente através 

dos resultados obtidos pelas variáveis ETA, TMN e MTB.  

As teorias de assimetria de informações e pecking order foram confirmadas 

principalmente pelos resultados em ETA, TMN, ROA, LDC e MTB.  

Estes mesmos resultados, no caso das variáveis ETA, TMN, ROA e LDC, não 

refutaram as premissas da teoria dos custos de agência. Já o sinal obtido em MTB, negativo, 

vai contra os argumentos discutidos sobre os efeitos desta teoria na estrutura de capital das 

empresas, neste estudo. 

Com relação as variáveis macro-econômicas, são destaque as variáveis: carga fiscal 

(CGF) e taxa de câmbio (TDC), ambas consideradas nesta pesquisa instrumentos de políticas 

públicas. Estas variáveis obtiveram resultados muito similares, em todos os conjuntos de dados 

onde foram utilizadas, indicando terem influência similar e significante na escolha ou 

formação da estrutura de capital das empresas da amostra, nos diversos países escolhidos para 

a pesquisa. 

 Estes mesmos resultados também indicam, no caso da variável CGF, que as empresas 

aproveitam-se de situações de aumento da carga tributária aumentando também seus níveis de 

endividamento, obtendo o benefício fiscal correspondente. Este comportamento confirma as 

premissas discutidas na teoria do trade-off, e em menor grau nas teorias de assimetria de 

informação e pecking order.  Os resultados obtidos pela variável TDC também confirmam as 

premissas já discutidas a respeito das teorias de assimetria de informação e pecking order. 

Em termos gerais, nota-se uma grande similaridade nos resultados obtidos em todos 

os modelos testados, denotando fortes indícios de alinhamento entre as estruturas de capital das 

empresas dos países estudados. 

Na tabela a seguir encontram-se os resultados para o período de cinco anos:  
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Tabela 26: Sinal dos Coeficientes e Significância Estatística dos Resultados – Período de cinco 

anos 

Variáveis

Independ. sinal signif. sinal signif. sinal signif. sinal signif. sinal signif. sinal signif.

ETA + não + sim + sim + sim + sim

OBF - não - não - sim - sim

OCT + não -  + não +  - sim +  - sim + sim

TMN + sim - não + sim + sim + sim + sim

ROA - sim - sim - sim - sim - sim - sim

LDC -  + sim -  + sim -  + sim -  + sim -  + sim

MTB - sim - sim - sim - sim - sim - sim

CGF + sim +  - sim + sim +  - sim - sim

ODC - sim

TDC + sim + não + sim +  - sim +  - sim

IFC + sim

PIB +  - sim +  - sim

BRIC EUABrasil Rússia Índia China

 

Os resultados apresentados na tabela acima são, de forma geral, semelhantes aos 

obtidos no período de 10 anos. As variáveis ETA, TMN, ROA, LDC e MTB apresentaram 

praticamente os mesmos resultados e continuam a suportar os argumentos já discutidos em 

relação ao período de dez anos. 

Já com relação as variáveis macro-econômicas, a variável TDC continuou tendo um 

comportamento semelhante ao observado no conjunto anterior de dados, mas a variável CGF 

apresentou uma importante mudança de sinal entre os países do suposto bloco BRIC, que 

continuaram com sinal positivo, e os EUA, cujo sinal resultou negativo.  

Este fenômeno demonstra um certo afastamento do comportamento das empresas do 

suposto bloco econômico BRIC e as empresas dos EUA em termos deste último aproveitar os 

benefícios fiscais de um eventual aumento na carga tributária, nos cinco anos mais recentes. 

 

4.8  Análise do Endividamento pelo Método do Lucro Operacional 

Este estudo também efetuou uma investigação á cerca do endividamento das empresas 

da amostra, nos diversos conjuntos de dados dos países, procurando comparar seu nível atual, 

tanto na versão do endividamento total contábil quanto na versão do endividamento líquido 

contábil, frente a uma medida de folga de endividamento extraída dos resultados do cálculo do 

nível de dívida ótima, resultante da aplicação do método do lucro operacional, descrito no item 

2.3.5. 
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Operacionalmente, o cálculo do nível de dívida ótima das empresas da amostra foi 

efetuado da seguinte forma:  

(i) aplicação da equação (01) para todas as empresas da amostra, considerando: 

uma estatística t de 2,33 (1% de probabilidade de default), desvio padrão 

calculado utilizando-se o resultado operacional dos dez últimos anos (2000 a 

2009) e o resultado operacional do período mais recente da amostra, obtendo-

se dessa forma o volume de juros suportável pela empresa; 

(ii) o resultado obtido em (i) foi então utilizado na equação (02), e dividido por 

uma taxa de juros obtida pelo resultado da divisão entre a média do valor dos 

juros e a média do valor da dívida das empresas, no período estudado. O 

resultando foi considerado o nível ótimo de endividamento, de acordo com o 

modelo aplicado; 

(iii) o valor atual de dívida total da empresa foi então dividido pelo nível ótimo de 

endividamento obtido em (ii), resultando em um percentual que indica o 

quanto a empresa está tomando de dívida em relação ao seu nível ótimo; 

(iv) finalmente, subtraindo-se o resultado de (iii) de 1 (100% do nível ótimo obtido 

em (ii)), foi obtido o indicador de folga de endividamento para cada empresa 

da amostra, individualmente. 

 

Para que a comparação desses resultados pudesse ser feita a nível de país, foi 

calculada a média ponderada do resultado obtido em (iv) de todas as empresas da amostra de 

cada país, utilizando-se como fator de ponderação o tamanho da empresa, representado pelo 

seu valor de receitas operacionais, no ano mais recente da amostra de dados. 

Da mesma forma, os índices de alavancagem total contábil e alavancagem líquida 

contábil a nível país também foram obtidos pela média ponderada pelo tamanho, para cada 

conjunto de empresas. Os dados apresentados como sendo do suposto bloco econômico BRIC 

resultaram da consolidação dos dados dos países: Brasil, Rússia, Índia e China.  

Na tabela a seguir são apresentados os resultados obtidos dos cálculos acima 

descritos: 
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Tabela 27: Índices de Alavancagem e Folga de Endividamento para os Países da Amostra e 

Consolidado BRIC 

País

Alavancagem

Total Contábil

Alavancagem

Líquida Contábil

Folga de 

Endividamento

Brasil 31,1% 18,3% 41,1%

Rússia 69,0% 38,3% 241,4%

Índia 13,8% 7,1% 63,2%

China 23,8% 8,7% 190,7%

BRIC* 22,8% 10,1% 138,6%

EUA 21,5% 4,5% 70,4%

* consolidado dos países: Brasil, Rússia, ìndia e China  

 

Para uma melhor visualização, os dados acima foram transferidos para uma figura 

contendo duas dimensões: a dimensão horizontal representando o nível de endividamento de 

cada país, e a dimensão vertical representando o nível da folga de endividamento, obtida nos 

cálculos do modelo do lucro operacional.  

 

4.8.1  Análise do Endividamento Baseado na Alavancagem Total Contábil 

 

A figura 01 abaixo apresenta os dados do endividamento total contábil e do 

componente de folga de endividamento:   
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Figura 01: Índices de Alavancagem Total Contábil e Folga de Endividamento para os Países da 

Amostra e Consolidado BRIC 
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A figura acima mostra os resultados obtidos nos cálculos da média ponderada de 

endividamento total contábil e folga de endividamento para os países da amostra e consolidado 

BRIC. 

Nota-se, na dimensão horizontal, uma concentração de resultados no quadrante de 

baixo endividamento, aparecendo a Índia com o menor índice, 13,8%, e Brasil com o maior, 

31,1%, ocupando China, EUA e o consolidado BRIC posições pouco acima de 20%.  

O destaque é para a Rússia, que apresentou índice de endividamento de 69,0%, 

estando portanto no quadrante de alto endividamento da figura.   

Na dimensão vertical, Brasil é o país que apresenta o menor índice, 41,1%, obtendo 

portanto o menor resultado de folga de endividamento da amostra, seguido de Índia com 

63,2% e EUA com 70,4%, todos no quadrante de baixa folga de endividamento. No quadrante 

superior estão: consolidado BRIC com 138,6%, China com 190,7% e novamente a Rússia com 

o maior índice, 241,14%. 
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Ressalta-se que quando os resultados são analisados procurando-se observar  

similaridades entre os países, o padrão que surge é: Brasil, Índia e BRIC orbitando a posição 

dos Estados Unidos da América. China aparece um pouco mais acima, por ter uma folga de 

endividamento maior, mas no mesmo nível de endividamento, enquanto que a Rússia aparece 

isolada no quadrante de alto endividamento e alta folga de endividamento.  

Esta posição ocupada pelas empresas da Rússia é até certo ponto ambígua, pois 

mostra uma grande margem para aumento do seu endividamento, que ao mesmo tempo já 

encontra-se bastante elevado para os padrões de mercado e frente aos outros países da amostra. 

Uma possível explicação é o fato de as empresas da amostra do país Rússia apresentarem uma 

certa regularidade em seus resultados operacionais ao longo do período analisado, o que resulta 

em um desvio padrão reduzido, proporcionando dessa forma um índice de folga de 

endividamento muito alto.  

Estes resultados apontam para uma possível similaridade entre as estruturas de capital 

das empresas componentes da amostra, exceto para a Rússia, levando-se em conta as 

limitações da amostra e do modelo utilizado. 

 

4.8.2  Análise do Endividamento Baseado na Alavancagem Líquida Contábil 

 

A seguir é apresentada a figura que representa os níveis de alavancagem líquida 

contábil e folga de endividamento:  
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Figura 02: Índices de Alavancagem Líquida Contábil e Folga de Endividamento para os Países 

da Amostra e Consolidado BRIC 
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Quando se compara o endividamento líquido contábil das empresas da amostra com a 

folga de endividamento calculada, observa-se de forma geral que todos os países e o 

consolidado BRIC obtiveram um significativo recuo na dimensão horizontal. Esse recuo foi 

entre 40% e 50% para Brasil, Rússia e Índia, 56% para o consolidado BRIC, 63% para a China 

e 79% para os EUA.  

Uma mudança notável é que a Rússia passou também a compor o chamado quadrante 

de baixo endividamento, com uma redução de 44%, quando se considera o disponível como 

redutor do endividamento das empresas que compõe a amostra.  

Essas robustas reduções percentuais do endividamento indicam que as empresas 

componentes da amostra possuem um saldo de caixa elevado em relação a sua dívida, 

denotando o fenômeno da folga financeira discutido no item 2.3.4. Este fenômeno posiciona as 

empresas da amostra na situação de terem condições de crescer os seus volumes de negócios, 

porquanto teriam capacidade de gerar novas fontes de recursos, com exceção para as empresas 

da Rússia, corroborando as expectativas do presente estudo.    
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5  Conclusões 

 

 

O presente estudo teve como foco principal investigar alguns aspectos ligados a 

formação ou escolha da estrutura de capital das empresas dos países: Brasil, Rússia, Índia e 

China, e a adequação de suas estruturas de capital frente ao crescimento, além de uma 

comparação com as empresas dos EUA. 

A premissa básica envolvida nessa investigação foi que, para que os quatro países 

citados possam otimizar sua atuação a nível global e com isso conquistar novos e maiores 

patamares de desenvolvimento econômico, as empresas que operam nesses países precisam 

estar preparadas para esse crescimento robusto, pois para participar, ou mais precisamente para 

serem os protagonistas desse crescimento, essas empresas irão precisar de novos e maiores 

fontes de recursos para financiar o aumento de atividade, resultando em maiores níveis de 

endividamento e/ou novas emissões de ações. 

  Nestes termos, as investigações efetuadas neste estudo visaram contribuir com o 

melhor entendimento desse cenário, na medida em que foi proposto investigar a estrutura de 

capital das empresas procurando indícios positivos ou negativos da adequação dessas 

estruturas frente a alguns parâmetros, quais sejam: as teorias alternativas de estrutura de capital 

discutidas, a influência das políticas macro-econômicas, a comparação dos resultados obtidos 

com empresas de um país considerado desenvolvido, e o nível de folga de endividamento 

calculado por método específico. 

A investigação levada a efeito acerca das determinantes da estrutura de capital das 

empresas resultou na confirmação de diversas variáveis como significantes para explicar essas 

estruturas. 

 Notadamente, as variáveis retorno dos ativos (ROA), tamanho das empresas (TMN), 

estrutura dos ativos (ETA), liquidez corrente (LDC) e o índice market-to-book (MTB) tiveram 

um desempenho muito positivo tanto no sentido de explicar de forma significante as 

alternativas de alavancagem propostas no estudo, quanto no sentido de corroborar as premissas 

das teorias de estrutura de capital aqui discutidas, sendo seus resultados bastante similares em 

todos os países da amostra. 

Com relação ás teorias de estrutura de capital discutidas, as que foram melhor 

explicadas pelas variáveis independentes utilizadas foram: assimetria de informação, pecking 
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order e trade-off. A teoria dos custos de agência não pode ser convenientemente confirmada 

através dos resultados obtidos. 

Considerando que as teorias discutidas no presente trabalho foram desenvolvidas e 

largamente testadas em mercados de países considerados desenvolvidos, o fato da estrutura de 

capital das empresas dos países: Brasil, Rússia, Índia e China se adequarem ás mesmas, 

demonstra que há uma indicação positiva de que as empresas atuantes nos países do suposto 

bloco BRIC estão em linha com as empresas dos países desenvolvidos no quesito estrutura de 

capital. Esses resultados não rejeitam, portanto, as afirmações contidas nas hipóteses H1 e H2 

do estudo. 

Do ponto de vista macro-econômico, somente as variáveis carga fiscal (CGF) e taxa 

de cambio (TDC) puderam ser utilizadas na maioria das regressões efetivadas, e obtiveram 

resultados que também corroboram a suspeita de que as políticas macro-econômicas dos 

governos influenciam significativamente a estrutura de capital das empresas, não rejeitando 

H3. 

Observando os resultados do ponto de vista das variáveis dependentes, de forma geral 

todas as modalidades de alavancagem consideradas no estudo foram razoavelmente explicadas 

pelas variáveis independentes escolhidas, não sendo observada qualquer modalidade que tenha 

se destacado nesses termos.  

Nos países Índia, China e EUA, os resultados foram mais robustos que no Brasil e na 

Rússia, provavelmente devido aos primeiros contarem com um volume de dados muito 

superior que os utilizados nas regressões das bases Brasil e Rússia. 

Com relação as afirmações da hipótese H4, a comparação dos resultados obtidos entre 

as empresas dos países emergentes e dos Estados Unidos mostraram uma grande similaridade 

de comportamento das variáveis independentes, no sentido de explicar de forma positiva e 

significante os índices de alavancagem propostos no estudo. Dessa forma, também esta 

hipótese não pode ser rejeitada, diante dos resultados obtidos. 

Quanto a investigação acerca do nível de endividamento e nível de folga de 

endividamento, os resultados apontam para um alinhamento entre os países Brasil, Índia e 

China com os EUA, mas resultaram significativamente diferentes com relação a Rússia. 

 Dessa forma, a hipótese H5 não foi rejeitada apenas parcialmente. 

Estes resultados também são indicadores de que a estrutura de capital das empresas da 

amostra, com exceção da Rússia, têm condições de suportar maiores índices de alavancagem, 

condição entendida como necessária para que as empresas aumentem o seu nível de atividade, 

e possam confirmar as expectativas de crescimento econômico proposta para esses países. 
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 As observações aqui colocadas demonstram que no quesito estrutura de capital, as 

empresas estudadas apresentam um comportamento similar às empresas de um país  

desenvolvido, o que contribui positivamente para que as estimativas de evolução econômica  

robusta desses países, propostas por alguns autores citados, tenham real possibilidade de 

ocorrer. 

Vale ressaltar ainda que as conclusões deste estudo são limitadas a amostra coletada, 

ao período escolhido, as variáveis utilizadas, e aos métodos de cálculo implementados, 

podendo estes resultados ser muito enriquecidos com a adição de novos parâmetros de estudo.  

 

Espera-se, com o presente estudo, contribuir no sentido de acrescentar novos 

resultados as pesquisas já realizadas sobre a estrutura de capital das empresas, suas 

determinantes e assertividade das teorias surgidas nas últimas décadas. Espera-se também, 

gerar novos subsídios para a discussão do crescimento dos países Brasil, Rússia, Índia e China, 

enriquecendo de alguma forma o conhecimento científico do meio acadêmico, notadamente no 

âmbito das ciências sociais aplicadas. 
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Apêndices 

 

 

1 - Resultados dos procedimentos econométricos efetuados para a base Brasil. 

1.1   Período de dez anos: 2000 a 2009. 

1.1.1 Variável dependente: Alavancagem Total Contábil: 

1.1.1.1  Sumário Estatístico 

       tdc18        2360       .0198    .1571561      -.169       .332
                                                                      
       pib17        2360      950.29    423.7505      504.2     1652.6
       odc16        2360       .8132    .1019998       .719       .975
       ppb15        2360        .164    .0174393        .14        .19
       cgf14        2360        .345    .0120441        .33        .37
       ifc13        2360       .0689    .0295239       .036       .147
                                                                      
       stj12        2360       .3865    .0352927       .331       .451
       tjr11        2360       .4254    .0448987       .358       .477
        mtb9        1309    .6325266    .6034101   .0000487   2.730712
        ldc8        2067    1.348684    .8220059          0    4.08389
        roa7        2068    .0730778    .0925088  -.3129147   .3434196
                                                                      
        lct6        1947    .1078503    .1302496  -.3988879   .4791327
        vlt5        1876    53.96129    67.02524   .0049497   311.1067
        tmn4        2078    2.752197    .8660643  -.7569621   5.332678
        oct3        1949    .0915606    .1773265  -.6277022   .6510992
        obf2        1885    .0332931      .02236  -.0188955   .1069546
                                                                      
        eta1        2142    .4697291    .2085853          0   .9469499
         apm        1221    .3442512    .4331925          0   2.131113
         apc        2088     .158712    .1445703          0   .7084576
         alm        1200    .4793822    .8034508  -2.967667   3.511436
         alc        2037    .1651334    .2315183  -.7166867   .8900567
                                                                      
         atm        1222    .7792164    .9329497          0   4.548825
         atc        2044    .2763011     .180864          0   .9332424
     empresa           0
      codigo        2360    236421.3    50207.85      25903     295379
     periodo        2360      2004.5     2.87289       2000       2009
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize
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1.1.1.2  Correlação entre as Variáveis 

       tdc18    -0.1695  -0.2830   1.0000
       pib17     0.9749   1.0000
       odc16     1.0000
                                         
                  odc16    pib17    tdc18

       tdc18     0.0088   0.0870   0.0715  -0.0120  -0.2496   0.2596   0.4609   0.2200  -0.2142  -0.5697
       pib17    -0.0336  -0.1181  -0.1471   0.0514   0.2436  -0.9489  -0.8384  -0.6200  -0.4224   0.3775
       odc16    -0.0404  -0.1222  -0.1559   0.0531   0.2386  -0.9410  -0.7770  -0.5871  -0.5526   0.3173
       ppb15    -0.0545  -0.0880  -0.0352   0.0161   0.1822  -0.4418  -0.4184  -0.2986   0.3873   1.0000
       cgf14     0.0123   0.0638   0.1436  -0.0452  -0.1140   0.4186   0.3913   0.3753   1.0000
       ifc13     0.0052   0.0670   0.1122  -0.0494  -0.2439   0.6576   0.8802   1.0000
       stj12     0.0228   0.1087   0.1454  -0.0531  -0.2736   0.8685   1.0000
       tjr11     0.0463   0.1213   0.1417  -0.0478  -0.2214   1.0000
        mtb9     0.1100   0.1878   0.3015   0.1681   1.0000
        ldc8    -0.1170  -0.0588   0.0490   1.0000
        roa7     0.1711   0.6711   1.0000
        lct6     0.3821   1.0000
        vlt5     1.0000
                                                                                                        
                   vlt5     lct6     roa7     ldc8     mtb9    tjr11    stj12    ifc13    cgf14    ppb15

       tdc18    -0.0119   0.1812  -0.0368   0.0569  -0.0161   0.1642  -0.0072   0.0042  -0.0012   0.0155
       pib17     0.1386  -0.2087   0.0862  -0.1120   0.1487  -0.1130  -0.0885  -0.0464   0.0204   0.0398
       odc16     0.1425  -0.1974   0.0821  -0.1116   0.1471  -0.1039  -0.0944  -0.0501   0.0199   0.0331
       ppb15     0.0321  -0.1680   0.0385  -0.0756   0.0121  -0.1320  -0.0111  -0.0121   0.1329  -0.0493
       cgf14    -0.0612   0.0532  -0.0010   0.0603  -0.0740   0.0158   0.0607   0.0191   0.0152  -0.0043
       ifc13    -0.0397   0.1899  -0.0158   0.1249  -0.0883   0.1099   0.0524   0.0209  -0.0984   0.0136
       stj12    -0.0785   0.2248  -0.0460   0.1301  -0.1082   0.1417   0.0676   0.0364  -0.0643  -0.0015
       tjr11    -0.1268   0.2023  -0.0772   0.1149  -0.1290   0.1164   0.0911   0.0614  -0.0394  -0.0198
        mtb9    -0.0463  -0.5637  -0.1952  -0.4162   0.0473  -0.4162  -0.1124   0.1214   0.1631   0.1359
        ldc8    -0.2559  -0.3172  -0.4802  -0.4295  -0.0126  -0.1241  -0.1885  -0.0841   0.0655  -0.0502
        roa7    -0.0313  -0.2133  -0.1086  -0.1700   0.0679  -0.0990   0.0724   0.1796   0.1852   0.2655
        lct6     0.1396  -0.0843   0.0850  -0.0337   0.3116   0.1372   0.2065   0.1328   0.1170   0.3104
        vlt5     0.1990  -0.0312   0.1104   0.0004   0.3210   0.1422   0.0825   0.1670   0.0440   0.6797
        tmn4     0.2348  -0.0527   0.0856  -0.0424   0.3049   0.0976   0.0569   0.2117   0.1194   1.0000
        oct3     0.0710  -0.0987  -0.0178  -0.0997   0.0532  -0.0642  -0.0846  -0.0696   1.0000
        obf2     0.0500  -0.1006   0.0499  -0.0312   0.1571   0.0043   0.3062   1.0000
        eta1     0.0617   0.0293   0.2516   0.1236   0.1051   0.1179   1.0000
         apm     0.5422   0.7131   0.5262   0.6417   0.6402   1.0000
         apc     0.7834   0.2252   0.6258   0.2552   1.0000
         alm     0.4832   0.8887   0.6706   1.0000
         alc     0.8279   0.5148   1.0000
         atm     0.4701   1.0000
         atc     1.0000
                                                                                                        
                    atc      atm      alc      alm      apc      apm     eta1     obf2     oct3     tmn4

(obs=734)
> odc16 pib17 tdc18
. correl atc atm alc alm apc apm eta1 obf2 oct3 tmn4 vlt5 lct6 roa7 ldc8 mtb9 tjr11 stj12 ifc13 cgf14 ppb15 

 

 

1.1.1.3  Estatística VIF 

. 

    Mean VIF        1.14
                                    
        ldc8        1.08    0.926349
       cgf14        1.10    0.912165
       tdc18        1.10    0.909650
        oct3        1.11    0.904913
        eta1        1.13    0.884609
        obf2        1.15    0.871132
        roa7        1.23    0.815580
        tmn4        1.23    0.814385
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              
       _cons     .1800334   .1234241     1.46   0.145    -.0620664    .4221333
       tdc18     .0933527   .0286878     3.25   0.001     .0370807    .1496247
       cgf14     .3242336   .3515372     0.92   0.357    -.3653164    1.013784
        ldc8    -.0633441   .0054519   -11.62   0.000    -.0740381   -.0526501
        roa7    -.1619082    .054746    -2.96   0.003     -.269294   -.0545224
        tmn4     .0389557   .0056266     6.92   0.000     .0279189    .0499925
        oct3     .0462038   .0259208     1.78   0.075    -.0046407    .0970483
        obf2    -.0411571   .2041247    -0.20   0.840    -.4415533    .3592391
        eta1    -.0275478   .0233188    -1.18   0.238    -.0732884    .0181927
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     45.043903  1526   .02951763           Root MSE      =  .16162
                                                       Adj R-squared =  0.1151
    Residual    39.6493467  1518  .026119464           R-squared     =  0.1198
       Model    5.39455635     8  .674319544           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  8,  1518) =   25.82
      Source         SS       df       MS              Number of obs =    1527

. regress atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18

 

 

1.1.1.4  Teste de Breusch Pagan (LM) 

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0076
                          =       20.85
                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       tdc18      .1196281     .1065985        .0130296        .0036562
       cgf14       .473619      .402056         .071563        .0238427
        ldc8     -.0542996    -.0563265         .002027        .0017568
        roa7     -.4422104    -.4083276       -.0338828        .0116555
        tmn4      .0914175      .060931        .0304866        .0094808
        oct3      .0168956     .0161974        .0006982        .0034525
        obf2      .1558256     .0289076         .126918        .0993436
        eta1      .0116341    -.0049715        .0166057        .0151795
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) =  1935.20
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0201366       .1419034
                       e     .0089516       .0946127
                     atc     .0295176        .171807
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0
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1.1.1.5  Teste de Hausman 

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0076
                          =       20.85
                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       tdc18      .1196281     .1065985        .0130296        .0036562
       cgf14       .473619      .402056         .071563        .0238427
        ldc8     -.0542996    -.0563265         .002027        .0017568
        roa7     -.4422104    -.4083276       -.0338828        .0116555
        tmn4      .0914175      .060931        .0304866        .0094808
        oct3      .0168956     .0161974        .0006982        .0034525
        obf2      .1558256     .0289076         .126918        .0993436
        eta1      .0116341    -.0049715        .0166057        .0151795
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) =  1935.20
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0201366       .1419034
                       e     .0089516       .0946127
                     atc     .0295176        .171807
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0

 

 

1.1.1.6  Estatística Final (regressão robusta)  

                                                                              
         rho    .73796895   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .09461273
     sigma_u    .15877869
                                                                              
       _cons    -.0339725   .1075283    -0.32   0.752    -.2458846    .1779396
       tdc18     .1196281   .0258896     4.62   0.000      .068606    .1706502
       cgf14      .473619   .2375466     1.99   0.047     .0054726    .9417653
        ldc8    -.0542996     .00805    -6.75   0.000    -.0701642   -.0384349
        roa7    -.4422104   .0835297    -5.29   0.000    -.6068271   -.2775936
        tmn4     .0914175    .021466     4.26   0.000     .0491133    .1337218
        oct3     .0168956    .018447     0.92   0.361    -.0194589    .0532502
        obf2     .1558256   .3662261     0.43   0.671    -.5659168    .8775679
        eta1     .0116341   .0546892     0.21   0.832    -.0961449    .1194132
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 222 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.2287                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(8,221)           =     15.42

       overall = 0.0929                                        max =        10
       between = 0.0621                                        avg =       6.9
R-sq:  within  = 0.1814                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       222
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1527

. xtreg atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, fe rob

 

1.1.1.7  Teste de Sargan para Painel Dinâmico 

 A hipótese nula foi rejeitada, inviabilizando o uso das variáveis de forma defasada. 

. 

        Prob > chi2  =    0.0000
        chi2(35)     =  160.8804

        H0: overidentifying restrictions are valid
Sargan test of overidentifying restrictions
. estat sargan

   H0: no autocorrelation 
                           
                           
   Order    z     Prob > z 
                           
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors

artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)
. estat abond

        Standard: _cons
Instruments for level equation
        Standard: D.eta1 D.obf2 D.oct3 D.tmn4 D.roa7 D.ldc8 D.cgf14 D.tdc18
        GMM-type: L(2/.).atc
Instruments for differenced equation
                                                                              
       _cons    -.0413458      .0943    -0.44   0.661    -.2261704    .1434787
       tdc18     .1394027    .016866     8.27   0.000     .1063458    .1724595
       cgf14      .503517   .1711298     2.94   0.003     .1681088    .8389253
        ldc8    -.0272653   .0060967    -4.47   0.000    -.0392146   -.0153161
        roa7    -.3400015   .0491524    -6.92   0.000    -.4363385   -.2436646
        tmn4     .0233721   .0216968     1.08   0.281    -.0191529    .0658971
        oct3      .055766   .0163643     3.41   0.001     .0236925    .0878395
        obf2    -.2452486   .2511929    -0.98   0.329    -.7375777    .2470804
        eta1     .0979678   .0372502     2.63   0.009     .0249587    .1709768
              
         L1.     .3882796   .0537032     7.23   0.000     .2830232    .4935359
         atc  
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
One-step results
                                             Prob > chi2           =    0.0000
Number of instruments =     45               Wald chi2(9)          =    326.66

                                                               max =         8
                                                               avg =  5.502488
                                             Obs per group:    min =         1
Time variable: periodo
Group variable: codigo                       Number of groups      =       201
Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =      1106

. xtabond atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, lags(1) artests(2)
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1.1.2  Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística final: 

                                                                              
         rho    .72569059   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .10893219
     sigma_u    .17717874
                                                                              
       _cons    -.3965479   .1286363    -3.08   0.002    -.6500587   -.1430372
       tdc18     .1416028   .0306357     4.62   0.000     .0812272    .2019783
       cgf14     1.088195   .2731216     3.98   0.000     .5499389    1.626451
        ldc8    -.1068013   .0107768    -9.91   0.000    -.1280397   -.0855629
        roa7     -.501888   .0943038    -5.32   0.000    -.6877378   -.3160383
        tmn4     .0991539   .0242274     4.09   0.000     .0514077    .1469002
        oct3    -.0125457   .0222244    -0.56   0.573    -.0563446    .0312532
        obf2     .2176392   .3813032     0.57   0.569    -.5338165     .969095
        eta1      .231156   .0684668     3.38   0.001     .0962245    .3660874
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 222 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.2868                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(8,221)           =     23.62

       overall = 0.1805                                        max =        10
       between = 0.1767                                        avg =       6.9
R-sq:  within  = 0.3221                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       222
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1527

. xtreg alc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

1.1.3  Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo Contábil – Estatística final: 

                                                                              
         rho    .71457956   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07943191
     sigma_u    .12568336
                                                                              
       _cons    -.0945934   .0876816    -1.08   0.282    -.2673797    .0781928
       tdc18     .0985989     .01996     4.94   0.000     .0592654    .1379323
       cgf14     .1234607   .2149105     0.57   0.566    -.3000443    .5469658
        ldc8     .0214664   .0068711     3.12   0.002     .0079262    .0350066
        roa7    -.2279938   .0635287    -3.59   0.000    -.3531843   -.1028034
        tmn4       .06557   .0158547     4.14   0.000     .0343265    .0968135
        oct3     .0003458   .0163994     0.02   0.983    -.0319712    .0326627
        obf2      .086432   .2884401     0.30   0.765    -.4819712    .6548352
        eta1     .0365516   .0438098     0.83   0.405    -.0497804    .1228836
                                                                              
         apc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 225 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.1433                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(8,224)           =      7.08

       overall = 0.0762                                        max =        10
       between = 0.0480                                        avg =       6.9
R-sq:  within  = 0.0812                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       225
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1547

. xtreg apc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, fe rob
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1.1.4  Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística final: 

                                                                              
         rho    .53500911   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .59137671
     sigma_u    .63434071
                                                                              
       _cons     .7506586   .8726979     0.86   0.391    -.9705351    2.471852
       tdc18      1.17558   .2498526     4.71   0.000     .6828033    1.668356
       cgf14     5.678514   1.777443     3.19   0.002     2.172921    9.184106
        mtb9    -.5805237   .0793076    -7.32   0.000    -.7369395   -.4241079
        ldc8    -.3029684   .0567618    -5.34   0.000    -.4149178   -.1910191
        roa7    -2.415907   .4529513    -5.33   0.000    -3.309248   -1.522566
        tmn4    -.2581791   .1253157    -2.06   0.041    -.5053352    -.011023
        oct3     .2745694   .1550872     1.77   0.078    -.0313041    .5804429
        obf2     1.116868   2.169021     0.51   0.607    -3.161022    5.394758
        eta1    -.1264518    .322856    -0.39   0.696    -.7632102    .5103067
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 195 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.1878                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,194)           =     24.45

       overall = 0.3125                                        max =        10
       between = 0.2811                                        avg =       4.7
R-sq:  within  = 0.3851                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       195
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       923

. xtreg atm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

1.1.5  Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística final: 

. 

                                                                              
         rho    .50725486   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .51572565
     sigma_u    .52326376
                                                                              
       _cons    -.8744148   .7909433    -1.11   0.270    -2.434417    .6855878
       tdc18     .6414232   .2352293     2.73   0.007     .1774731    1.105373
       cgf14      5.89021    1.65163     3.57   0.000     2.632649    9.147771
        mtb9    -.3133486   .0665642    -4.71   0.000    -.4446353   -.1820619
        ldc8    -.3637098   .0625704    -5.81   0.000    -.4871193   -.2403002
        roa7    -2.312704   .4728204    -4.89   0.000    -3.245263   -1.380146
        tmn4    -.0028634   .1257153    -0.02   0.982    -.2508156    .2450889
        oct3     .1397195   .1360301     1.03   0.306     -.128577     .408016
        obf2    -.2213635   1.962237    -0.11   0.910    -4.091545    3.648818
        eta1     .7820175   .3752671     2.08   0.038     .0418663    1.522169
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 194 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0878                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,193)           =     20.63

       overall = 0.2916                                        max =        10
       between = 0.3189                                        avg =       4.7
R-sq:  within  = 0.3092                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       194
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       906

. xtreg alm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob
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1.1.6  Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística final: 

                                                                              
         rho    .56489629   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .29676906
     sigma_u    .33814782
                                                                              
       _cons    -.1745197   .4163711    -0.42   0.676    -.9956108    .6465714
       tdc18     .4630826   .0899567     5.15   0.000     .2856864    .6404789
       cgf14     2.357324   .8906368     2.65   0.009     .6009727    4.113675
        mtb9    -.2881815   .0440723    -6.54   0.000    -.3750928   -.2012702
        ldc8    -.0328971   .0315526    -1.04   0.298    -.0951194    .0293252
        roa7    -.7844761   .2399383    -3.27   0.001    -1.257639   -.3113137
        tmn4     .0334213   .0799391     0.42   0.676    -.1242201    .1910626
        oct3      .003722   .0801711     0.05   0.963    -.1543769    .1618209
        obf2     -2.15778   1.198601    -1.80   0.073    -4.521442    .2058832
        eta1     .1010611   .2128928     0.47   0.636    -.3187673    .5208894
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 199 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.1474                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,198)           =     13.73

       overall = 0.1631                                        max =        10
       between = 0.1238                                        avg =       4.6
R-sq:  within  = 0.2595                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       199
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       915

. xtreg apm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob

 

1.2   Período de cinco anos: 2005 a 2009. 

1.2.1 Variável Dependente: Alavancagem Total Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .74974989   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e     .0855058
     sigma_u    .14800168
                                                                              
       _cons     .0554538   .0913799     0.61   0.544    -.1236474     .234555
       tdc18     .2139094   .0522488     4.09   0.000     .1115035    .3163152
       cgf14     .5420122   .2139581     2.53   0.011      .122662    .9613623
        ldc8    -.0515032   .0093028    -5.54   0.000    -.0697363     -.03327
        roa7    -.2736437   .0901567    -3.04   0.002    -.4503475   -.0969399
        tmn4     .0480422   .0121452     3.96   0.000     .0242381    .0718462
        oct3     .0610608   .0233782     2.61   0.009     .0152404    .1068812
        obf2     .1466335   .3396111     0.43   0.666     -.518992    .8122591
        eta1     .0173159   .0477548     0.36   0.717    -.0762819    .1109137
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 213 clusters in codigo)

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(8)       =    100.09

       overall = 0.0740                                        max =         5
       between = 0.0479                                        avg =       3.9
R-sq:  within  = 0.1684                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       213
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       839

. xtreg atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, re rob
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1.2.2  Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística final: 

                                                                              
         rho    .80798026   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .09356552
     sigma_u    .19193019
                                                                              
       _cons    -.5017363   .1857383    -2.70   0.007    -.8678668   -.1356057
       tdc18     .1798035   .0626121     2.87   0.004     .0563815    .3032255
       cgf14     .9637834   .2463081     3.91   0.000     .4782567     1.44931
        ldc8    -.0936541    .014138    -6.62   0.000    -.1215231   -.0657851
        roa7    -.3336494   .1233909    -2.70   0.007    -.5768797   -.0904191
        tmn4     .1227562   .0460553     2.67   0.008     .0319711    .2135412
        oct3      .010393    .027892     0.37   0.710    -.0445881    .0653741
        obf2    -.1771189   .4183976    -0.42   0.672    -1.001871    .6476335
        eta1     .3382701   .0917804     3.69   0.000     .1573511    .5191891
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 213 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.4139                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(8,212)           =     18.48

       overall = 0.1055                                        max =         5
       between = 0.1016                                        avg =       3.9
R-sq:  within  = 0.2965                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       213
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       838

. xtreg alc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

1.2.3  Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo Contábil – Estatística final: 

                                                                              
         rho    .81342419   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .06487557
     sigma_u     .1354603
                                                                              
       _cons    -.3118704   .0918504    -3.40   0.001     -.492913   -.1308277
       tdc18     .1115196   .0420899     2.65   0.009     .0285579    .1944813
       cgf14     .3503652   .1827907     1.92   0.057    -.0099261    .7106565
        ldc8     .0211109   .0085567     2.47   0.014     .0042452    .0379766
        roa7    -.1878174   .0714252    -2.63   0.009    -.3286006   -.0470341
        tmn4     .1057804   .0171828     6.16   0.000     .0719121    .1396486
        oct3     .0110659   .0209092     0.53   0.597    -.0301474    .0522793
        obf2     .0035884    .298711     0.01   0.990    -.5851887    .5923655
        eta1     .0844079   .0575503     1.47   0.144    -.0290271     .197843
                                                                              
         apc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 216 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.3667                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(8,215)           =      8.49

       overall = 0.1007                                        max =         5
       between = 0.0896                                        avg =       3.9
R-sq:  within  = 0.1120                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       216
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       846

. xtreg apc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, fe rob
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1.2.4  Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística final: 

                                                                              
         rho    .62921222   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .43292058
     sigma_u    .56395454
                                                                              
       _cons     -1.51325   .8393762    -1.80   0.073    -3.169114     .142613
       tdc18     .4377258   .3223991     1.36   0.176    -.1982809    1.073732
       cgf14     8.536649    1.98179     4.31   0.000     4.627109    12.44619
        mtb9      -.39057   .0651576    -5.99   0.000    -.5191083   -.2620316
        ldc8    -.1991825   .0518679    -3.84   0.000    -.3015039   -.0968611
        roa7    -1.415552   .5361484    -2.64   0.009    -2.473229   -.3578757
        tmn4      .024118   .1260069     0.19   0.848    -.2244598    .2726957
        oct3     .0231907   .1481371     0.16   0.876    -.2690439    .3154254
        obf2    -2.892254   2.208847    -1.31   0.192    -7.249716    1.465207
        eta1     .1854469   .3261687     0.57   0.570    -.4579962      .82889
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 188 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1492                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,187)           =     11.52

       overall = 0.3435                                        max =         5
       between = 0.3652                                        avg =       3.3
R-sq:  within  = 0.2594                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       188
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       614

. xtreg atm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

1.2.5  Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística final: 

                                                                              
         rho    .60548177   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .37358397
     sigma_u    .46281265
                                                                              
       _cons    -1.539152   .7019821    -2.19   0.030    -2.924023   -.1542817
       tdc18      .482175   .2736027     1.76   0.080    -.0575885    1.021938
       cgf14     7.155115   1.651956     4.33   0.000     3.896137    10.41409
        mtb9    -.2457839   .0512522    -4.80   0.000    -.3468942   -.1446735
        ldc8    -.2159023   .0433035    -4.99   0.000    -.3013315   -.1304731
        roa7    -1.156716   .5126766    -2.26   0.025    -2.168125   -.1453079
        tmn4     .0254111   .1198136     0.21   0.832    -.2109571    .2617794
        oct3    -.1148587   .1053574    -1.09   0.277    -.3227078    .0929905
        obf2    -2.278897   1.808778    -1.26   0.209    -5.847255    1.289461
        eta1     .4782361   .2821172     1.70   0.092    -.0783248    1.034797
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 187 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.0890                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,186)           =     10.40

       overall = 0.3106                                        max =         5
       between = 0.3485                                        avg =       3.2
R-sq:  within  = 0.2292                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       187
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       607

. xtreg alm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob
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1.2.6  Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística final: 

                                                                              
         rho    .61741321   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .24172927
     sigma_u    .30708048
                                                                              
       _cons    -1.140857   .4262624    -2.68   0.008    -1.981672   -.3000426
       tdc18     .3864903   .1760296     2.20   0.029     .0392669    .7337136
       cgf14     3.218336     1.0205     3.15   0.002     1.205372    5.231301
        mtb9    -.2028368   .0363007    -5.59   0.000    -.2744411   -.1312326
        ldc8     .0038304   .0299336     0.13   0.898    -.0552145    .0628754
        roa7    -.5898602   .2778747    -2.12   0.035    -1.137976   -.0417446
        tmn4     .1986653   .0694651     2.86   0.005     .0616433    .3356873
        oct3    -.0006737   .0868411    -0.01   0.994    -.1719703    .1706229
        obf2    -.3922729   .9408332    -0.42   0.677    -2.248093    1.463547
        eta1      .080207     .17924     0.45   0.655     -.273349    .4337629
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 191 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0478                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,190)           =      9.15

       overall = 0.2149                                        max =         5
       between = 0.2143                                        avg =       3.2
R-sq:  within  = 0.2006                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       191
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       610

. xtreg apm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

2 - Resultados dos procedimentos econométricos efetuados para a base Rússia. 

2.1   Período de dez anos: 2000 a 2009. 

2.1.1 Variável Dependente: Alavancagem Total Contábil: 

2.1.1.1  Sumário Estatístico 

       tdc18        1120        .016    .0785029      -.061       .211
       pib17        1120       .0548    .0470589      -.078         .1
                                                                      
       odc16        1120       .2595    .0309759       .221       .338
       ppb15        1120        .304    .0313828        .23        .36
       cgf14        1120        .242     .048766        .16        .31
       ifc13        1120       .1399    .0407501        .09       .215
       stj12        1120       .0892    .0376381       .049       .179
                                                                      
       tjr11        1120      -.0235    .0596106      -.096       .125
       idd10          45    2.697181    .3675572   1.724276   3.234011
        mtb9         574    .9381288      .75279    .002069     3.4046
        ldc8         751     1.38878    .7922255   .1668521   4.110224
        roa7         781    .1125756    .0946423  -.2216981   .4237723
                                                                      
        lct6         809     .165021    .1477415  -.4173455   .6427827
        vlt5         741    5433.894     26943.5         .1   398383.1
        tmn4         814    3.920249    .8374253    .822632   6.546414
        oct3         664    .2314753    .2883526         -1   1.180819
        obf2         636    .0471324    .0254452  -.0076822   .1254157
                                                                      
        eta1         808    .6419494    .1964034   .0008048   1.023797
         apm         561     .157019    .1891864          0   .8455868
         apc         778    .1088634    .1087388          0   .4446743
         alm         565    .2445258    .3926586  -1.168517    1.60593
         alc         782    .1488645    .2061107  -.7173598   .7779413
                                                                      
         atm         563    .3468483    .3808632          0   1.739526
         atc         781    .2254349    .1635011          0   .8123962
     empresa           0
      codigo        1120    241579.8    54363.84      62806     290583
     periodo        1120      2004.5    2.873564       2000       2009
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize
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2.1.1.2  Correlação entre as Variáveis 

       tdc18     0.8515  -0.9656   1.0000
       pib17    -0.8910   1.0000
       odc16     1.0000
                                         
                  odc16    pib17    tdc18

       tdc18     0.0069   0.0174  -0.0483   0.0406  -0.1504   0.8816   0.1500   0.2639  -0.5549  -0.8160
       pib17     0.0074  -0.0125   0.0592  -0.0580   0.1030  -0.9202   0.0457  -0.0533   0.5944   0.9098
       odc16    -0.0138  -0.0209  -0.0949   0.0182  -0.1600   0.9234   0.0188   0.0274  -0.3488  -0.9007
       ppb15     0.0255   0.0076   0.0902  -0.0642   0.0390  -0.9301   0.2874   0.2600   0.4599   1.0000
       cgf14    -0.0146  -0.0018  -0.0135  -0.0747  -0.0155  -0.4047   0.4356   0.1806   1.0000
       ifc13     0.0364   0.0204   0.0175  -0.0676  -0.2702  -0.0095   0.8489   1.0000
       stj12     0.0364   0.0363   0.0249  -0.0863  -0.2079  -0.0328   1.0000
       tjr11    -0.0056  -0.0059  -0.0815   0.0280  -0.0625   1.0000
        mtb9    -0.0672   0.1730   0.2849   0.3093   1.0000
        ldc8     0.0437   0.2777   0.3089   1.0000
        roa7     0.0434   0.7620   1.0000
        lct6     0.2048   1.0000
        vlt5     1.0000
                                                                                                        
                   vlt5     lct6     roa7     ldc8     mtb9    tjr11    stj12    ifc13    cgf14    ppb15

       tdc18    -0.0405   0.0378  -0.0627   0.0130  -0.0426   0.0215  -0.0261  -0.0435  -0.2621   0.0930
       pib17     0.0032  -0.0099   0.0368   0.0030  -0.0049  -0.0202   0.0551   0.0452   0.2485  -0.0838
       odc16    -0.0290   0.0251  -0.0509   0.0109  -0.0175   0.0286  -0.0099  -0.0071  -0.2106   0.0835
       ppb15    -0.0230   0.0386   0.0116   0.0331  -0.0490   0.0006   0.0658   0.0210   0.1820  -0.0687
       cgf14    -0.1226  -0.0473  -0.0602  -0.0405  -0.0692  -0.0504   0.2224   0.2073   0.0753  -0.1209
       ifc13    -0.1796   0.1325  -0.1340   0.0728  -0.2122   0.0237   0.1635   0.0514  -0.1650   0.0092
       stj12    -0.1858   0.0777  -0.1230   0.0416  -0.1871  -0.0007   0.2221   0.1252  -0.1578  -0.0254
       tjr11    -0.0122  -0.0251  -0.0286  -0.0251  -0.0077  -0.0224  -0.0208  -0.0160  -0.1971   0.0728
        mtb9    -0.1243  -0.6039  -0.1363  -0.4824  -0.0946  -0.5005  -0.1097  -0.0891   0.1154  -0.1572
        ldc8    -0.4223  -0.4496  -0.5623  -0.5290  -0.1541  -0.3159  -0.3354  -0.3913   0.0346   0.0392
        roa7    -0.0910  -0.2206  -0.1203  -0.1962   0.0264  -0.1283  -0.2012  -0.0594   0.0232   0.1343
        lct6    -0.1068  -0.1485  -0.1162  -0.1453   0.0889  -0.0059  -0.0534  -0.0597   0.0143   0.1016
        vlt5    -0.0715  -0.0089  -0.0545  -0.0199  -0.0314   0.0027  -0.0317  -0.1210  -0.0494   0.4376
        tmn4    -0.2609  -0.0089  -0.2227  -0.0557  -0.1900  -0.0347   0.1334  -0.0246  -0.0229   1.0000
        oct3     0.0701   0.0089  -0.0018  -0.0430   0.0726   0.0254  -0.2070  -0.2289   1.0000
        obf2     0.1308   0.1028   0.1873   0.1659   0.1140   0.1667   0.3283   1.0000
        eta1    -0.1148  -0.0325   0.0898   0.0701  -0.0687   0.0302   1.0000
         apm     0.5993   0.7748   0.5760   0.7601   0.7213   1.0000
         apc     0.7802   0.3766   0.6946   0.4404   1.0000
         alm     0.6553   0.9229   0.7268   1.0000
         alc     0.9189   0.5710   1.0000
         atm     0.5904   1.0000
         atc     1.0000
                                                                                                        
                    atc      atm      alc      alm      apc      apm     eta1     obf2     oct3     tmn4

(obs=342)
> odc16 pib17 tdc18
. correl atc atm alc alm apc apm eta1 obf2 oct3 tmn4 vlt5 lct6 roa7 ldc8 mtb9 tjr11 stj12 ifc13 cgf14 ppb15 

 

 

2.1.1.3  Estatística VIF 

    Mean VIF        1.05
                                    
        roa7        1.02    0.975744
        tmn4        1.04    0.964774
       stj12        1.05    0.955455
        oct3        1.06    0.947615
       tdc18        1.09    0.921415
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              
       _cons     .5705304   .0384295    14.85   0.000     .4950632    .6459975
       tdc18     .1691252   .0684726     2.47   0.014     .0346603    .3035902
       stj12    -1.468384   .2286571    -6.42   0.000    -1.917416   -1.019352
        roa7    -.2282765   .0659535    -3.46   0.001    -.3577946   -.0987583
        tmn4    -.0517865   .0077751    -6.66   0.000     -.067055   -.0365179
        oct3     .0280182   .0223785     1.25   0.211    -.0159282    .0719646
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    16.6925412   628   .02658048           Root MSE      =  .15208
                                                       Adj R-squared =  0.1299
    Residual    14.4084911   623  .023127594           R-squared     =  0.1368
       Model    2.28405009     5  .456810018           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  5,   623) =   19.75
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     629

. regress atc oct3 tmn4 roa7 stj12 tdc18

 

 

2.1.1.4  Teste de Breusch Pagan (LM) 

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0001
                          =       25.45
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       tdc18      .1001751     .1805305       -.0803554        .0146969
       stj12     -.5030733    -1.265965        .7628916        .1442789
        roa7     -.2655715    -.2015055        -.064066         .020841
        tmn4      .0911538    -.0083644        .0995181        .0184624
        oct3      .0148348     .0140989        .0007359               .
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) =   506.04
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0151558       .1231089
                       e     .0085676       .0925612
                     atc     .0265805       .1630352
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0
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2.1.1.5  Teste de Hausman 

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0001
                          =       25.45
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       tdc18      .1001751     .1805305       -.0803554        .0146969
       stj12     -.5030733    -1.265965        .7628916        .1442789
        roa7     -.2655715    -.2015055        -.064066         .020841
        tmn4      .0911538    -.0083644        .0995181        .0184624
        oct3      .0148348     .0140989        .0007359               .
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) =   506.04
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0151558       .1231089
                       e     .0085676       .0925612
                     atc     .0265805       .1630352
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0

 

 

2.1.1.6  Estatística Final (regressão robusta)  

                                                                              
         rho    .77876699   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .09256117
     sigma_u    .17366313
                                                                              
       _cons    -.0689375   .1594015    -0.43   0.666    -.3849324    .2470574
       tdc18     .1001751   .0548611     1.83   0.071    -.0085805    .2089308
       stj12    -.5030733   .3403187    -1.48   0.142    -1.177715    .1715688
        roa7    -.2655715   .0977323    -2.72   0.008    -.4593144   -.0718287
        tmn4     .0911538   .0352553     2.59   0.011     .0212642    .1610433
        oct3     .0148348   .0193707     0.77   0.445    -.0235653     .053235
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 108 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.5740                        Prob > F           =    0.0001
                                                F(5,107)           =      5.68

       overall = 0.0125                                        max =        10
       between = 0.0871                                        avg =       5.8
R-sq:  within  = 0.1629                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       108
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       629

. xtreg atc oct3 tmn4 roa7 stj12 tdc18, fe rob

 

 

2.1.2  Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística Final:  

                                                                              
         rho    .76531732   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .11330392
     sigma_u    .20460921
                                                                              
       _cons    -.1503751   .1861309    -0.81   0.421    -.5193579    .2186078
       tdc18     .0159626      .0671     0.24   0.812    -.1170553    .1489805
       stj12    -.2922701   .4114377    -0.71   0.479    -1.107897    .5233572
        roa7    -.4280933   .1154935    -3.71   0.000    -.6570456   -.1991409
        tmn4     .0965738   .0413825     2.33   0.021     .0145378    .1786098
        oct3    -.0220597   .0238672    -0.92   0.357    -.0693737    .0252543
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 108 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.4933                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(5,107)           =      6.39

       overall = 0.0032                                        max =        10
       between = 0.0407                                        avg =       5.8
R-sq:  within  = 0.1218                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       108
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       630

. xtreg alc oct3 tmn4 roa7 stj12 tdc18, fe rob
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2.1.3  Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo Contábil – Estatística Final:  

                                                                              
         rho    .45147875   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e     .0747266
     sigma_u    .06779492
                                                                              
       _cons     .3108113   .0637154     4.88   0.000     .1859315    .4356911
       tdc18     .1158712   .0477107     2.43   0.015     .0223599    .2093825
       stj12    -1.060318    .226234    -4.69   0.000    -1.503729    -.616908
        mtb9    -.0094572    .009046    -1.05   0.296     -.027187    .0082726
        roa7     .0366928   .0515877     0.71   0.477    -.0644173    .1378028
        tmn4    -.0304995   .0129202    -2.36   0.018    -.0558226   -.0051764
        oct3     .0296659   .0196217     1.51   0.131     -.008792    .0681238
                                                                              
         apc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 105 clusters in codigo)

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0001
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(6)       =     27.10

       overall = 0.1178                                        max =        10
       between = 0.1023                                        avg =       4.7
R-sq:  within  = 0.0731                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       105
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       495

. xtreg apc oct3 tmn4 roa7 mtb9 stj12 tdc18, re rob

 

 

2.1.4  Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística Final:  

                                                                              
         rho    .75581443   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .24772994
     sigma_u      .435839
                                                                              
       _cons    -1.074569   .5075682    -2.12   0.037    -2.081096   -.0680427
       tdc18    -.0226858   .1426302    -0.16   0.874    -.3055268    .2601551
       stj12     2.089024   1.170678     1.78   0.077    -.2324748    4.410523
        mtb9    -.2172876   .0378967    -5.73   0.000    -.2924382   -.1421371
        roa7    -.7341324   .2406829    -3.05   0.003    -1.211416   -.2568492
        tmn4      .388123   .1089993     3.56   0.001     .1719733    .6042726
        oct3     .0735729   .0608334     1.21   0.229    -.0470621    .1942079
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 105 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.6874                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(6,104)           =     11.34

       overall = 0.0341                                        max =        10
       between = 0.0058                                        avg =       4.3
R-sq:  within  = 0.3171                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       105
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       456

. xtreg atm oct3 tmn4 roa7 mtb9 stj12 tdc18, fe rob
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2.1.5  Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .73751456   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .26912259
     sigma_u     .4511104
                                                                              
       _cons    -1.138478   .5474021    -2.08   0.040    -2.223997   -.0529591
       tdc18     .0599694   .1686946     0.36   0.723    -.2745584    .3944971
       stj12     2.009369   1.247722     1.61   0.110    -.4649098    4.483648
        mtb9    -.1352082   .0432943    -3.12   0.002    -.2210624   -.0493541
        roa7    -.9437474    .262904    -3.59   0.001    -1.465096   -.4223989
        tmn4       .37078   .1153898     3.21   0.002     .1419577    .5996023
        oct3    -.0138263   .0685672    -0.20   0.841    -.1497976    .1221449
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 105 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.6934                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(6,104)           =      7.82

       overall = 0.0049                                        max =        10
       between = 0.0017                                        avg =       4.4
R-sq:  within  = 0.2079                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       105
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       459

. xtreg alm oct3 tmn4 roa7 mtb9 stj12 tdc18, fe rob

 

 

2.1.6  Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística Final:  

. 

                                                                              
         rho    .70635122   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e     .1322071
     sigma_u    .20504587
                                                                              
       _cons      -.30531    .318706    -0.96   0.340    -.9373882    .3267681
       tdc18     .0724474   .0975944     0.74   0.460    -.1211079    .2660028
       stj12     .1539414   .7747551     0.20   0.843    -1.382603    1.690485
        mtb9    -.0781541   .0186135    -4.20   0.000    -.1150696   -.0412386
        roa7    -.2531766   .1048103    -2.42   0.017    -.4610431   -.0453101
        tmn4     .1374887   .0655706     2.10   0.038     .0074449    .2675324
        oct3     .0462733   .0354323     1.31   0.194    -.0239983    .1165449
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 104 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.5282                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(6,103)           =      8.24

       overall = 0.0304                                        max =        10
       between = 0.0002                                        avg =       4.4
R-sq:  within  = 0.1892                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       104
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       454

. xtreg apm oct3 tmn4 roa7 mtb9 stj12 tdc18, fe rob
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2.2   Período de cinco anos: 2005 a 2009. 

2.2.1 Variável Dependente: Alavancagem Total Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .71026902   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .08783712
     sigma_u    .13752829
                                                                              
       _cons     .3562517   .0702467     5.07   0.000     .2185707    .4939326
       tdc18     .1306092   .0468279     2.79   0.005     .0388282    .2223903
       ifc13     .0401345   .1325046     0.30   0.762    -.2195698    .2998387
        roa7    -.2763118   .0804716    -3.43   0.001    -.4340332   -.1185903
        tmn4    -.0215271   .0169894    -1.27   0.205    -.0548258    .0117715
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 110 clusters in codigo)

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0003
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =     20.85

       overall = 0.0526                                        max =         5
       between = 0.0403                                        avg =       4.5
R-sq:  within  = 0.0665                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       110
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       497

. xtreg atc tmn4 roa7 ifc13 tdc18, re rob

 

 

2.2.2 Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .68289437   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .12133456
     sigma_u     .1780571
                                                                              
       _cons     .3743059   .0866801     4.32   0.000      .204416    .5441957
       tdc18     .1010449   .0587768     1.72   0.086    -.0141556    .2162454
       ifc13     .0798302   .2012351     0.40   0.692    -.3145834    .4742438
        roa7    -.3114972   .0969392    -3.21   0.001    -.5014946   -.1214998
        tmn4    -.0455425   .0218378    -2.09   0.037    -.0883437   -.0027412
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 110 clusters in codigo)

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0011
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =     18.30

       overall = 0.0376                                        max =         5
       between = 0.0316                                        avg =       4.5
R-sq:  within  = 0.0466                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       110
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       497

. xtreg alc tmn4 roa7 ifc13 tdc18, re rob
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2.2.3 Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .40008095   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .23142319
     sigma_u    .18898811
                                                                              
       _cons     .8258602   .1757806     4.70   0.000     .4813366    1.170384
       tdc18    -.0901487   .1085457    -0.83   0.406    -.3028944     .122597
       ifc13     1.809433   .7539928     2.40   0.016     .3316339    3.287231
        mtb9    -.2419752    .027271    -8.87   0.000    -.2954253   -.1885251
        roa7    -.2288044   .1327268    -1.72   0.085    -.4889441    .0313352
        tmn4    -.0876452   .0322852    -2.71   0.007     -.150923   -.0243675
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 107 clusters in codigo)

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(5)       =    100.41

       overall = 0.3727                                        max =         5
       between = 0.4173                                        avg =       3.5
R-sq:  within  = 0.2925                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       107
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       371

. xtreg atm tmn4 roa7 mtb9 ifc13 tdc18, re rob

 

 

2.2.4 Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .70707208   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .27402189
     sigma_u    .42573241
                                                                              
       _cons    -1.126161   1.068234    -1.05   0.294     -3.24404    .9917174
       tdc18     .0680786   .1715913     0.40   0.692    -.2721179     .408275
       ifc13     2.995937   .9841579     3.04   0.003     1.044748    4.947126
        mtb9    -.0483422    .046624    -1.04   0.302    -.1407789    .0440945
        roa7     -.700504   .2770748    -2.53   0.013    -1.249832   -.1511762
        tmn4     .2839579   .2404052     1.18   0.240    -.1926688    .7605846
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 107 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.5723                        Prob > F           =    0.0001
                                                F(5,106)           =      6.01

       overall = 0.0001                                        max =         5
       between = 0.0163                                        avg =       3.5
R-sq:  within  = 0.1631                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       107
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       373

. xtreg alm tmn4 roa7 mtb9 ifc13 tdc18, fe rob
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2.2.5 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .67621762   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .12583422
     sigma_u    .18185087
                                                                              
       _cons    -.2167065    .329543    -0.66   0.512    -.8701293    .4367164
       tdc18     .0380718   .0752063     0.51   0.614    -.1110485     .187192
       ifc13     .7743749   .3592544     2.16   0.033     .0620397     1.48671
        mtb9    -.0616159   .0185805    -3.32   0.001    -.0984576   -.0247742
        roa7    -.2397977   .1043216    -2.30   0.024    -.4466482   -.0329473
        tmn4     .0939452   .0724401     1.30   0.198    -.0496902    .2375806
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                               (Std. Err. adjusted for 106 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.3460                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(5,105)           =      7.14

       overall = 0.0419                                        max =         5
       between = 0.0047                                        avg =       3.5
R-sq:  within  = 0.2052                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =       106
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       370

. xtreg apm tmn4 roa7 mtb9 ifc13 tdc18, fe rob

 

 

3 - Resultados dos procedimentos econométricos efetuados para a base Índia. 

3.1   Período de dez anos: 2000 a 2009. 

3.1.1 Variável Dependente: Alavancagem Total Contábil: 

3.1.1.1  Sumário Estatístico 

       tdc18       14330       .0117    .0570459      -.097         .1
                                                                      
       pib17       14330       .0721    .0230071       .038       .098
       odc16       14330       .5644    .0761869       .462       .694
       ppb15       14330        .312     .042616        .25        .37
       cgf14       14330         .28    .0275691        .23        .31
       ifc13       14330       .0554    .0229407       .037       .109
                                                                      
       tjr11       14330       .0629     .020281        .02       .088
       idd10         599    2.745379    .4272798   1.146128   3.717504
        mtb9        7094    .8784356    .8899611   .0001674   4.430146
        ldc8       10827    1.737982    .9524696   .0045351   5.520733
        roa7       11131    .0945813    .0894285  -.2574319   .4390917
                                                                      
        lct6       11840    .1115538    .1090221  -.3060292   .5188499
        vlt5       11915    .3758651    .9670356   5.77e-07   10.83656
        tmn4       12349    .2912034    .8216096  -3.100727   3.387626
        oct3        9761    .1951132    .2803069  -.9277224   1.295378
        obf2       11111     .030406    .0200243  -.0482693   .1181399
                                                                      
        eta1       11290     .515448    .2197977          0   .9961017
         apm        6955    .4618843    .6588395          0    3.32362
         apc       11305    .1978959    .1766069          0   1.114933
         alm        6854    .5937575    .9438653  -3.392166   4.619323
         alc       11013    .2202581    .2609808         -1   1.394989
                                                                      
         atm        6887    .7536773    1.005351          0   5.104752
         atc       11012    .2998225    .2021928  -.0027437   1.354037
     empresa           0
      codigo       14330    257044.7    36438.47      63285     294685
     periodo       14330      2004.5    2.872382       2000       2009
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize
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3.1.1.2  Correlação entre as Variáveis 

       tdc18     0.6439  -0.7605   1.0000
       pib17    -0.5195   1.0000
       odc16     1.0000
                                         
                  odc16    pib17    tdc18

       tdc18     0.0868  -0.0881  -0.0987  -0.0363  -0.1376   0.3816  -0.4891   0.6460  -0.3305  -0.8716
       pib17    -0.0715   0.0383   0.0573   0.0797   0.1452  -0.2841  -0.1125  -0.3222   0.3255   0.8674
       odc16     0.1453  -0.0337  -0.1121  -0.0641  -0.1768   0.5395  -0.2412   0.8765  -0.8959  -0.3213
       ppb15    -0.0397   0.0782   0.0660   0.0429   0.0898  -0.2277   0.2369  -0.2867   0.0300   1.0000
       cgf14    -0.1585  -0.0036   0.0849   0.0538   0.1732  -0.5198  -0.0222  -0.8405   1.0000
       ifc13     0.1562  -0.0505  -0.1124  -0.0202  -0.1631   0.5577  -0.4170   1.0000
       tjr11    -0.0159   0.0679   0.0610  -0.0244  -0.0099  -0.1870   1.0000
       idd10     0.1533  -0.0296  -0.1842  -0.0480  -0.0808   1.0000
        mtb9    -0.0016   0.3627   0.4187   0.2662   1.0000
        ldc8    -0.1003   0.2371   0.1798   1.0000
        roa7    -0.0924   0.6009   1.0000
        lct6     0.0241   1.0000
        vlt5     1.0000
                                                                                                        
                   vlt5     lct6     roa7     ldc8     mtb9    idd10    tjr11    ifc13    cgf14    ppb15

       tdc18    -0.0280   0.0625  -0.0247   0.0576  -0.0543   0.0326  -0.0097   0.0683  -0.2556   0.1446
       pib17    -0.0038  -0.1299   0.0004  -0.1104  -0.0071  -0.1080   0.0332  -0.0258   0.1216  -0.1221
       odc16     0.0353   0.1410   0.0505   0.1293   0.0318   0.1274   0.0463   0.0272  -0.2908   0.2073
       ppb15     0.0375  -0.0435   0.0423  -0.0364   0.0478  -0.0180   0.0508  -0.0744   0.1662  -0.0750
       cgf14    -0.0405  -0.1500  -0.0527  -0.1344  -0.0707  -0.1544  -0.0516  -0.0121   0.2552  -0.2126
       ifc13    -0.0036   0.0870   0.0084   0.0815   0.0069   0.0818   0.0428   0.0639  -0.3512   0.2131
       tjr11     0.0606   0.0903   0.0449   0.0707   0.1072   0.1087   0.0057  -0.0629   0.1770  -0.0541
       idd10     0.0612   0.0993   0.0503   0.0888   0.1319   0.1402  -0.0663   0.0974  -0.2897   0.1818
        mtb9    -0.4518  -0.5671  -0.4979  -0.5213  -0.2802  -0.4593  -0.3615   0.1121   0.0361   0.0276
        ldc8    -0.3711  -0.2678  -0.4884  -0.3068  -0.0881  -0.1379  -0.3177  -0.0102  -0.0324  -0.1216
        roa7    -0.2973  -0.3545  -0.2951  -0.3368  -0.2801  -0.3377  -0.0981  -0.0253   0.2077   0.0057
        lct6    -0.1147  -0.2719  -0.1703  -0.2540  -0.0004  -0.2061   0.0320  -0.0201   0.1868  -0.0979
        vlt5     0.1316  -0.0329   0.0739  -0.0352   0.2032   0.0207  -0.0413   0.0300  -0.0085   0.6277
        tmn4     0.1070  -0.0270   0.0359  -0.0374   0.1635   0.0104  -0.1911  -0.1224  -0.0082   1.0000
        oct3     0.1658  -0.0022   0.1171  -0.0125   0.1306   0.0191   0.0148  -0.2254   1.0000
        obf2    -0.0371  -0.0744  -0.0106  -0.0512   0.0642  -0.0074   0.1552   1.0000
        eta1     0.4150   0.3230   0.5117   0.3710   0.2589   0.2515   1.0000
         apm     0.6180   0.8672   0.5585   0.8537   0.6781   1.0000
         apc     0.8074   0.4519   0.6967   0.4758   1.0000
         alm     0.6691   0.9682   0.6732   1.0000
         alc     0.9078   0.6007   1.0000
         atm     0.6464   1.0000
         atc     1.0000
                                                                                                        
                    atc      atm      alc      alm      apc      apm     eta1     obf2     oct3     tmn4

(obs=334)
> odc16 pib17 tdc18
. correl atc atm alc alm apc apm eta1 obf2 oct3 tmn4 vlt5 lct6 roa7 ldc8 mtb9 idd10 tjr11 ifc13 cgf14 ppb15 

 

 

3.1.1.3  Estatística VIF 

    Mean VIF        1.15
                                    
        oct3        1.10    0.908149
        ldc8        1.10    0.905184
        tmn4        1.13    0.883436
        roa7        1.13    0.881190
       tdc18        1.15    0.871966
        eta1        1.18    0.846792
       cgf14        1.20    0.835658
        obf2        1.21    0.827886
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              
       _cons     .1776029   .0194481     9.13   0.000     .1394801    .2157257
       tdc18     .0519502   .0298081     1.74   0.081    -.0064807    .1103811
       cgf14     .1758819   .0665498     2.64   0.008     .0454287    .3063351
        ldc8    -.0347458   .0019993   -17.38   0.000    -.0386648   -.0308268
        roa7     -.708108   .0209406   -33.82   0.000    -.7491564   -.6670596
        tmn4     .0078006   .0023952     3.26   0.001     .0031055    .0124957
        oct3     .0861139   .0065479    13.15   0.000     .0732784    .0989493
        obf2     -.408883   .0987357    -4.14   0.000     -.602428    -.215338
        eta1     .3756106   .0088723    42.34   0.000     .3582188    .3930024
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    337.058273  8814  .038241238           Root MSE      =  .16127
                                                       Adj R-squared =  0.3199
    Residual    229.022374  8806  .026007537           R-squared     =  0.3205
       Model    108.035899     8  13.5044874           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  8,  8806) =  519.25
      Source         SS       df       MS              Number of obs =    8815

. regress atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18

 

 

3.1.1.4  Teste de Breusch Pagan (LM) 

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0000
                          =      306.63
                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       tdc18      .0541147     .0530066        .0011081               .
       cgf14      .4530101     .3329135        .1200966        .0181223
        ldc8     -.0256406    -.0270071        .0013664        .0006037
        roa7      -.473208    -.4911679        .0179599         .005352
        tmn4      .0453004     .0296359        .0156645        .0029904
        oct3      .0079853     .0199621       -.0119768        .0011791
        obf2     -.2627135    -.2931052        .0303917        .0497508
        eta1      .1473269     .2212367       -.0739097        .0068415
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) =  8956.43
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0177163       .1331026
                       e     .0091622       .0957192
                     atc     .0382412       .1955537
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0
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3.1.1.5  Teste de Hausman 

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0000
                          =      306.63
                  chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       tdc18      .0541147     .0530066        .0011081               .
       cgf14      .4530101     .3329135        .1200966        .0181223
        ldc8     -.0256406    -.0270071        .0013664        .0006037
        roa7      -.473208    -.4911679        .0179599         .005352
        tmn4      .0453004     .0296359        .0156645        .0029904
        oct3      .0079853     .0199621       -.0119768        .0011791
        obf2     -.2627135    -.2931052        .0303917        .0497508
        eta1      .1473269     .2212367       -.0739097        .0068415
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) =  8956.43
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0177163       .1331026
                       e     .0091622       .0957192
                     atc     .0382412       .1955537
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0

 

 

3.1.1.6  Estatística Final (regressão robusta)  

                                                                              
         rho    .72208088   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .09571919
     sigma_u     .1542882
                                                                              
       _cons     .1776914   .0275492     6.45   0.000     .1236491    .2317336
       tdc18     .0541147   .0145322     3.72   0.000     .0256074    .0826221
       cgf14     .4530101   .0842738     5.38   0.000     .2876934    .6183267
        ldc8    -.0256406   .0033476    -7.66   0.000    -.0322074   -.0190739
        roa7     -.473208   .0314211   -15.06   0.000    -.5348456   -.4115704
        tmn4     .0453004   .0089522     5.06   0.000     .0277392    .0628616
        oct3     .0079853   .0070336     1.14   0.256    -.0058122    .0217829
        obf2    -.2627135    .182066    -1.44   0.149    -.6198653    .0944382
        eta1     .1473269    .025538     5.77   0.000       .09723    .1974238
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1400 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1865                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(8,1399)          =     63.45

       overall = 0.2406                                        max =        10
       between = 0.2580                                        avg =       6.3
R-sq:  within  = 0.1389                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1400
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      8815

. xtreg atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

3.1.2 Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística Final: 

         rho    .70279796   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .11577809
     sigma_u    .17803925
                                                                              
       _cons      .024988   .0324253     0.77   0.441    -.0386195    .0885955
       tdc18      .053932   .0178393     3.02   0.003     .0189375    .0889266
       cgf14       .62719   .0968084     6.48   0.000     .4372848    .8170952
        ldc8    -.0590575   .0045725   -12.92   0.000    -.0680271   -.0500878
        roa7    -.5126114   .0374299   -13.70   0.000    -.5860361   -.4391868
        tmn4     .0244882   .0102981     2.38   0.018     .0042868    .0446896
        oct3    -.0174349   .0084034    -2.07   0.038    -.0339195   -.0009503
        obf2    -.1341237   .2167953    -0.62   0.536    -.5594026    .2911553
        eta1     .3379285   .0296331    11.40   0.000     .2797983    .3960586
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1400 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.2103                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(8,1399)          =     95.79

       overall = 0.3628                                        max =        10
       between = 0.3692                                        avg =       6.3
R-sq:  within  = 0.2337                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1400
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      8816

. xtreg alc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, fe rob

 

3.1.3 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .68229882   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .09134147
     sigma_u    .13385848
                                                                              
       _cons    -.0296934   .0241647    -1.23   0.219    -.0770961    .0177094
       tdc18     .0312426   .0139229     2.24   0.025     .0039307    .0585546
       cgf14     .3734975   .0748421     4.99   0.000     .2266831    .5203119
        ldc8     .0260952   .0035064     7.44   0.000     .0192169    .0329736
        roa7    -.3599438   .0287763   -12.51   0.000     -.416393   -.3034945
        tmn4     .0282888   .0077646     3.64   0.000     .0130572    .0435203
        oct3     .0190162   .0067172     2.83   0.005     .0058394    .0321931
        obf2    -.0212386   .1727214    -0.12   0.902    -.3600585    .3175814
        eta1     .1815328   .0231664     7.84   0.000     .1360883    .2269773
                                                                              
         apc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1404 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.2132                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(8,1403)          =     39.48

       overall = 0.2145                                        max =        10
       between = 0.2317                                        avg =       6.4
R-sq:  within  = 0.0990                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1404
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      8966

. xtreg apc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, fe rob
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3.1.4 Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho     .5682229   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .63742611
     sigma_u    .73123911
                                                                              
       _cons     1.245877   .2091852     5.96   0.000     .8355012    1.656254
       tdc18     1.071506   .1124762     9.53   0.000     .8508521     1.29216
       cgf14     .6434791   .5832239     1.10   0.270    -.5006807    1.787639
        mtb9    -.3859808   .0259697   -14.86   0.000    -.4369278   -.3350338
        ldc8    -.0885732   .0238537    -3.71   0.000     -.135369   -.0417774
        roa7    -1.886802    .248909    -7.58   0.000    -2.375108   -1.398496
        tmn4     .0303357   .0679826     0.45   0.656    -.1030315     .163703
        oct3    -.1106798   .0482265    -2.30   0.022    -.2052897   -.0160698
        obf2    -2.493994    1.65235    -1.51   0.131     -5.73555    .7475616
        eta1     .3360161   .1925655     1.74   0.081     -.041756    .7137881
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1305 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1549                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1304)          =     48.12

       overall = 0.3310                                        max =        10
       between = 0.3682                                        avg =       4.3
R-sq:  within  = 0.1953                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1305
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5594

. xtreg atm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

3.1.5 Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .58667441   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .58721154
     sigma_u    .69959551
                                                                              
       _cons     .9313509   .1916275     4.86   0.000     .5554186    1.307283
       tdc18      .880544   .1039568     8.47   0.000     .6766029    1.084485
       cgf14     .5037928   .5545227     0.91   0.364    -.5840622    1.591648
        mtb9    -.3092034   .0237299   -13.03   0.000    -.3557563   -.2626504
        ldc8    -.1322358   .0226357    -5.84   0.000    -.1766422   -.0878294
        roa7    -1.682835   .2319238    -7.26   0.000     -2.13782    -1.22785
        tmn4    -.0315766   .0616139    -0.51   0.608    -.1524499    .0892966
        oct3    -.1482482   .0440862    -3.36   0.001    -.2347359   -.0617606
        obf2    -1.577939   1.481324    -1.07   0.287     -4.48398    1.328102
        eta1      .710335   .1707189     4.16   0.000      .375421    1.045249
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1304 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1345                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1303)          =     45.31

       overall = 0.3289                                        max =        10
       between = 0.3590                                        avg =       4.3
R-sq:  within  = 0.1893                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1304
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5565

. xtreg alm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob
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3.1.6 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .59908283   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .41912492
     sigma_u    .51234158
                                                                              
       _cons     .4442968   .1218228     3.65   0.000     .2053085    .6832852
       tdc18     .4959069   .0785139     6.32   0.000     .3418805    .6499332
       cgf14     .4777468   .3624445     1.32   0.188    -.2332863     1.18878
        mtb9    -.2406889   .0164953   -14.59   0.000    -.2730489   -.2083289
        ldc8     .0148607   .0153172     0.97   0.332    -.0151881    .0449094
        roa7    -1.006739   .1599483    -6.29   0.000    -1.320521   -.6929574
        tmn4     .0169454   .0430928     0.39   0.694    -.0675928    .1014836
        oct3    -.0400308   .0315007    -1.27   0.204    -.1018279    .0217663
        obf2    -.5257957   .9933047    -0.53   0.597    -2.474432    1.422841
        eta1      .448907   .1067017     4.21   0.000     .2395828    .6582312
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1315 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1624                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1314)          =     40.02

       overall = 0.2945                                        max =        10
       between = 0.3266                                        avg =       4.3
R-sq:  within  = 0.1570                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1315
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5640

. xtreg apm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob

 

3.2   Período de cinco anos: 2005 a 2009. 

3.2.1 Variável Dependente: Alavancagem Total Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .80115651   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .08153694
     sigma_u     .1636656
                                                                              
       _cons     .2363521    .026654     8.87   0.000     .1840655    .2886388
       tdc18     .0153572   .0136302     1.13   0.260    -.0113809    .0420953
       cgf14     .1856724   .0745232     2.49   0.013     .0394816    .3318633
        ldc8    -.0234263   .0037071    -6.32   0.000    -.0306986   -.0161541
        roa7    -.3584446    .044789    -8.00   0.000    -.4463063   -.2705829
        tmn4     .0317532   .0131858     2.41   0.016     .0058868    .0576196
        oct3     .0053988   .0081645     0.66   0.509    -.0106174    .0214149
        obf2     -.257707   .2491327    -1.03   0.301    -.7464258    .2310117
        eta1     .1532175   .0317542     4.83   0.000      .090926    .2155091
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1384 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.2745                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(8,1383)          =     28.59

       overall = 0.2692                                        max =         5
       between = 0.2865                                        avg =       3.8
R-sq:  within  = 0.1045                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1384
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5204

. xtreg atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, fe rob
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3.2.2 Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .79169463   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .09982661
     sigma_u    .19461438
                                                                              
       _cons     .0866183   .0350107     2.47   0.013     .0179385    .1552982
       tdc18    -.0311883   .0177164    -1.76   0.079    -.0659422    .0035656
       cgf14     .3113499   .0930404     3.35   0.001     .1288343    .4938655
        ldc8    -.0638484   .0053254   -11.99   0.000    -.0742952   -.0534017
        roa7    -.4176314    .051006    -8.19   0.000     -.517689   -.3175739
        tmn4     .0284996   .0157786     1.81   0.071     -.002453    .0594522
        oct3     -.024742   .0094308    -2.62   0.009    -.0432422   -.0062417
        obf2    -.1114392   .2879697    -0.39   0.699    -.6763439    .4534655
        eta1     .3715283   .0351144    10.58   0.000      .302645    .4404115
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1384 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1594                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(8,1383)          =     61.27

       overall = 0.3479                                        max =         5
       between = 0.3394                                        avg =       3.8
R-sq:  within  = 0.2401                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1384
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5204

. xtreg alc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, fe rob

 

3.2.3 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .76576892   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07865698
     sigma_u    .14222106
                                                                              
       _cons    -.0080086   .0243078    -0.33   0.742    -.0556926    .0396755
       tdc18     .0001948   .0124336     0.02   0.988     -.024196    .0245855
       cgf14     .2361395   .0680121     3.47   0.001     .1027218    .3695573
        ldc8     .0266578   .0038343     6.95   0.000     .0191361    .0341794
        roa7    -.2847504   .0395228    -7.20   0.000    -.3622813   -.2072196
        tmn4     .0364569   .0113975     3.20   0.001     .0140986    .0588152
        oct3     .0137825   .0069241     1.99   0.047     .0001996    .0273654
        obf2    -.1130945   .2254797    -0.50   0.616    -.5554126    .3292237
        eta1     .1895273   .0287408     6.59   0.000     .1331471    .2459075
                                                                              
         apc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1388 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1608                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(8,1387)          =     21.00

       overall = 0.1966                                        max =         5
       between = 0.2028                                        avg =       3.8
R-sq:  within  = 0.0855                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1388
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5311

. xtreg apc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 tdc18, fe rob
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3.2.4 Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho     .7014908   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .51848999
     sigma_u    .79482682
                                                                              
       _cons     1.866676    .202801     9.20   0.000     1.468817    2.264534
       tdc18     .5718208   .1067044     5.36   0.000     .3624862    .7811555
       cgf14    -2.022957   .5503765    -3.68   0.000    -3.102695   -.9432182
        mtb9    -.2627598   .0227828   -11.53   0.000    -.3074555   -.2180641
        ldc8    -.1055166   .0236853    -4.45   0.000    -.1519829   -.0590503
        roa7    -2.348708   .2627338    -8.94   0.000    -2.864144   -1.833273
        tmn4       .24199   .0929498     2.60   0.009     .0596394    .4243405
        oct3    -.0430953   .0539112    -0.80   0.424    -.1488593    .0626687
        obf2     -2.31345   2.056689    -1.12   0.261    -6.348298    1.721398
        eta1     .0389914   .1852409     0.21   0.833    -.3244174    .4024002
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1282 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1006                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1281)          =     41.00

       overall = 0.2603                                        max =         5
       between = 0.2729                                        avg =       3.1
R-sq:  within  = 0.2180                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1282
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      3981

. xtreg atm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

3.2.5 Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .69924525   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e     .4987469
     sigma_u    .76048163
                                                                              
       _cons     1.436133   .1989502     7.22   0.000     1.045829    1.826438
       tdc18     .4815505   .1017222     4.73   0.000       .28199     .681111
       cgf14    -1.488072   .5471291    -2.72   0.007     -2.56144   -.4147034
        mtb9    -.2094396   .0219137    -9.56   0.000    -.2524303   -.1664489
        ldc8    -.1561494   .0248595    -6.28   0.000    -.2049193   -.1073795
        roa7    -2.142687   .2663248    -8.05   0.000    -2.665168   -1.620205
        tmn4     .1717913   .0882983     1.95   0.052     -.001434    .3450166
        oct3    -.0929704   .0497853    -1.87   0.062    -.1906402    .0046994
        obf2    -1.997283   1.997559    -1.00   0.318    -5.916132    1.921567
        eta1     .4315442   .1870917     2.31   0.021     .0645041    .7985843
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1281 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1124                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1280)          =     36.36

       overall = 0.2710                                        max =         5
       between = 0.2852                                        avg =       3.1
R-sq:  within  = 0.1992                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1281
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      3971

. xtreg alm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob
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3.2.6 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .70668934   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .34691526
     sigma_u    .53848517
                                                                              
       _cons     .7731484   .1416708     5.46   0.000     .4952179    1.051079
       tdc18      .224102   .0745494     3.01   0.003     .0778506    .3703533
       cgf14    -.9328692   .3861722    -2.42   0.016    -1.690464   -.1752748
        mtb9     -.163621   .0150216   -10.89   0.000    -.1930905   -.1341514
        ldc8     .0031922   .0168622     0.19   0.850    -.0298882    .0362726
        roa7     -1.29862   .1764836    -7.36   0.000    -1.644847   -.9523939
        tmn4     .1548953   .0682655     2.27   0.023     .0209718    .2888189
        oct3    -.0052391   .0326829    -0.16   0.873    -.0693565    .0588784
        obf2    -1.061427   1.338616    -0.79   0.428    -3.687529    1.564676
        eta1     .2801257    .120059     2.33   0.020     .0445934    .5156579
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1291 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1519                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1290)          =     31.54

       overall = 0.2461                                        max =         5
       between = 0.2698                                        avg =       3.1
R-sq:  within  = 0.1550                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1291
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      4042

. xtreg apm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

4 - Resultados dos procedimentos econométricos efetuados para a base China. 

4.1   Período de dez anos: 2000 a 2009. 

4.1.1 Variável Dependente: Alavancagem Total Contábil: 

4.1.1.1  Sumário Estatístico 

       tdc18       17830      -.0188    .0278497      -.088          0
       pib17       17830       .1029    .0181248       .083       .142
                                                                      
       odc16       17830    1.340117    .1056214      1.197      1.519
       ppb15       17830    .4659972    .0613586        .37        .54
       cgf14       17830    .6409966    .1367086        .34        .79
       ifc13       17830    .0185908    .0217028      -.008       .059
       stj12       17830       .0335    .0018028       .031       .036
                                                                      
       tjr11       17830    .0209105    .0250383      -.023        .06
       idd10       12760    3.323313    .3858246          0   3.973359
        mtb9       10097    1.771672    1.424618   .0000639   7.655447
        ldc8       14230    1.396626    .7966544          0   4.566233
        roa7       14435    .0492207    .0647906  -.1875221   .2820143
                                                                      
        lct6       13401    .0946927    .1172771   -.339393   .5200602
        vlt5       12666     49.2363    51.03367   .0219245   262.5154
        tmn4       14097    2.920647    .6370882    .220892    5.58954
        oct3       13515    .1439002    .2529775  -.8183331    1.10227
        obf2       13725    .0272141    .0158425  -.0224594   .0963775
                                                                      
        eta1       14815    .5053106    .1898083  -.2495111   1.259774
         apm        9581    .0382321    .0623831          0   .2947707
         apc       14468    .0513211    .0744677  -.0239418    .338841
         alm        9836    .0865586    .2490032  -.8034874   .9808809
         alc       14752    .0628119    .2565442         -1   1.195108
                                                                      
         atm        9952    .2358585    .2677668          0   1.327222
         atc       14734    .2393546    .1670402          0   1.080652
     empresa           0
      codigo       17830    266645.7    24028.74      28653     294608
     periodo       17830      2004.5    2.872362       2000       2009
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize
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4.1.1.2  Correlação entre as Variáveis 

       tdc18    -0.5364   0.7627  -0.2323   1.0000
       pib17     0.3358  -0.2122   1.0000
       odc16    -0.1294   1.0000
       ppb15     1.0000
                                                  
                  ppb15    odc16    pib17    tdc18

       tdc18    -0.0515   0.0811   0.0392   0.0488  -0.1738  -0.0559   0.6353   0.2829  -0.7489   0.5747
       pib17    -0.0336  -0.0139   0.0297  -0.0747   0.0106   0.0085  -0.2513   0.3976   0.3120  -0.4987
       odc16    -0.0281   0.0440   0.0315   0.0307  -0.1279  -0.0134   0.5990  -0.0972  -0.6647   0.4470
       ppb15     0.0301  -0.1163  -0.0466  -0.0567   0.1798   0.1058  -0.1211  -0.4236   0.2583  -0.5620
       cgf14    -0.0797   0.0522   0.0070   0.0279  -0.2662  -0.0910   0.0570   0.1006  -0.2942   1.0000
       ifc13    -0.0133  -0.0286   0.0028  -0.0372  -0.0946  -0.0278  -0.9642  -0.2146   1.0000
       stj12    -0.0513   0.0566   0.0241  -0.0254   0.0580  -0.0501   0.1054   1.0000
       tjr11     0.0399   0.0148  -0.0051   0.0383   0.1519   0.0547   1.0000
       idd10     0.1195  -0.1968  -0.2464  -0.2783   0.0038   1.0000
        mtb9    -0.0501   0.1111   0.1492   0.1961   1.0000
        ldc8    -0.0902   0.1684   0.2086   1.0000
        roa7     0.1259   0.7587   1.0000
        lct6     0.0345   1.0000
        vlt5     1.0000
                                                                                                        
                   vlt5     lct6     roa7     ldc8     mtb9    idd10    tjr11    stj12    ifc13    cgf14

       tdc18     0.0044   0.1554  -0.0221   0.0340   0.0067   0.0760  -0.0341  -0.0262   0.0346  -0.0655
       pib17     0.0229  -0.0150   0.0532   0.0333  -0.0175  -0.0241   0.1009   0.0296   0.0360   0.0026
       odc16    -0.0175   0.0981  -0.0416   0.0108   0.0147   0.0640  -0.0356  -0.0127   0.0330  -0.0185
       ppb15    -0.0301  -0.1367  -0.0086  -0.0327   0.0131  -0.0490   0.0371   0.0270  -0.0191   0.0471
       cgf14     0.0165   0.2312  -0.0007   0.0763  -0.0248   0.0927   0.0269  -0.0228  -0.0447  -0.0806
       ifc13     0.0071   0.0718   0.0263   0.0474  -0.0463  -0.0014   0.0256   0.0074   0.0318   0.0049
       stj12     0.0575  -0.0017   0.0655   0.0206   0.0054  -0.0208   0.0882   0.0076  -0.0166  -0.0433
       tjr11    -0.0176  -0.1302  -0.0352  -0.0711   0.0543  -0.0178  -0.0466  -0.0042  -0.0173   0.0195
       idd10     0.1234   0.0586   0.2306   0.1824   0.0484   0.0368  -0.0172   0.0302  -0.3447   0.1162
        mtb9    -0.2137  -0.5598  -0.1961  -0.2521  -0.1000  -0.3286  -0.1046  -0.0097  -0.0102  -0.2542
        ldc8    -0.5384  -0.3720  -0.6326  -0.4962  -0.1428  -0.1786  -0.3183  -0.1902   0.0929  -0.1267
        roa7    -0.2011  -0.1788  -0.2376  -0.1862   0.0304  -0.0140   0.0846   0.0586   0.3247   0.2114
        lct6    -0.0982  -0.1215  -0.1153  -0.1049   0.1459   0.0679   0.0919   0.0232   0.2874  -0.0358
        vlt5     0.0444   0.0353   0.0502   0.0507   0.1319   0.1313   0.1007   0.1565   0.0168   0.4953
        tmn4    -0.0116   0.1113  -0.0509   0.0125   0.0656   0.1473   0.0533   0.0701   0.1052   1.0000
        oct3    -0.0334  -0.0170  -0.1394  -0.0992   0.1104   0.0848  -0.0536  -0.1991   1.0000
        obf2     0.0729   0.0183   0.1834   0.1380   0.1188   0.1066   0.4680   1.0000
        eta1     0.2355   0.1385   0.4140   0.3275   0.2837   0.2655   1.0000
         apm     0.4174   0.5053   0.3926   0.4605   0.8096   1.0000
         apc     0.4463   0.2189   0.4207   0.3159   1.0000
         alm     0.7293   0.7549   0.8023   1.0000
         alc     0.8722   0.5444   1.0000
         atm     0.6307   1.0000
         atc     1.0000
                                                                                                        
                    atc      atm      alc      alm      apc      apm     eta1     obf2     oct3     tmn4

(obs=6913)
> ppb15 odc16 pib17 tdc18
. correl atc atm alc alm apc apm eta1 obf2 oct3 tmn4 vlt5 lct6 roa7 ldc8 mtb9 idd10 tjr11 stj12 ifc13 cgf14 

 

 

4.1.1.3  Estatística VIF 

    Mean VIF        1.39
                                    
        tmn4        1.22    0.816495
       idd10        1.28    0.782717
        ldc8        1.32    0.759799
        oct3        1.33    0.749237
        roa7        1.37    0.732279
        obf2        1.39    0.721210
        eta1        1.44    0.694991
       cgf14        1.58    0.633699
       tdc18        1.58    0.631139
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              
       _cons     .3730329   .0186326    20.02   0.000     .3365097    .4095561
       tdc18     .2015294   .0536565     3.76   0.000     .0963533    .3067055
       cgf14     .0287043   .0112732     2.55   0.011     .0066069    .0508018
       idd10     -.002894   .0040787    -0.71   0.478    -.0108889     .005101
        ldc8    -.0984142   .0018217   -54.02   0.000    -.1019851   -.0948434
        roa7    -.3963558   .0249241   -15.90   0.000    -.4452114   -.3475001
        tmn4    -.0100138   .0022717    -4.41   0.000    -.0144668   -.0055608
        oct3     .0475326   .0060982     7.79   0.000      .035579    .0594862
        obf2    -.4189001   .0945677    -4.43   0.000    -.6042694   -.2335308
        eta1     .1151441   .0082307    13.99   0.000     .0990104    .1312778
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    285.268525 11199  .025472678           Root MSE      =  .13198
                                                       Adj R-squared =  0.3162
    Residual    194.920731 11190   .01741919           R-squared     =  0.3167
       Model    90.3477941     9  10.0386438           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9, 11190) =  576.30
      Source         SS       df       MS              Number of obs =   11200

. reg atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 idd10 cgf14 tdc18

 

 

4.1.1.4  Teste de Breusch Pagan (LM) 

                Prob>chi2 =      0.0000
                          =      221.79
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       tdc18      .1811883     .1732936        .0078947        .0065196
       cgf14      .0435915      .039535        .0040565        .0009654
       idd10     -.0047644     .0041183       -.0088827        .0033437
        ldc8     -.0646301    -.0726533        .0080232         .000759
        roa7     -.4497981    -.4282756       -.0215226        .0064119
        tmn4      .0399434     .0155154         .024428        .0029607
        oct3      .0185622     .0246997       -.0061374        .0008674
        obf2      -.623452    -.5562378       -.0672142        .0506741
        eta1      .0969981     .1029424       -.0059443         .003821
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) = 11317.72
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0086539       .0930264
                       e     .0079965       .0894233
                     atc     .0254727       .1596016
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0
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4.1.1.5  Teste de Hausman 

                Prob>chi2 =      0.0000
                          =      221.79
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       tdc18      .1811883     .1732936        .0078947        .0065196
       cgf14      .0435915      .039535        .0040565        .0009654
       idd10     -.0047644     .0041183       -.0088827        .0033437
        ldc8     -.0646301    -.0726533        .0080232         .000759
        roa7     -.4497981    -.4282756       -.0215226        .0064119
        tmn4      .0399434     .0155154         .024428        .0029607
        oct3      .0185622     .0246997       -.0061374        .0008674
        obf2      -.623452    -.5562378       -.0672142        .0506741
        eta1      .0969981     .1029424       -.0059443         .003821
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) = 11317.72
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0086539       .0930264
                       e     .0079965       .0894233
                     atc     .0254727       .1596016
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0

 

 

4.1.1.6  Estatística Final (regressão robusta)  

                                                                              
         rho    .59965881   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .08942326
     sigma_u    .10944288
                                                                              
       _cons     .1944598   .0312467     6.22   0.000     .1331693    .2557502
       tdc18     .1811883   .0348159     5.20   0.000     .1128969    .2494797
       cgf14     .0435915    .008232     5.30   0.000     .0274444    .0597385
       idd10    -.0047644    .008062    -0.59   0.555     -.020578    .0110492
        ldc8    -.0646301   .0032682   -19.78   0.000    -.0710406   -.0582196
        roa7    -.4497981   .0404841   -11.11   0.000    -.5292078   -.3703884
        tmn4     .0399434   .0088096     4.53   0.000     .0226633    .0572234
        oct3     .0185622   .0063004     2.95   0.003     .0062041    .0309204
        obf2     -.623452   .2133769    -2.92   0.004    -1.041991   -.2049129
        eta1     .0969981   .0192075     5.05   0.000     .0593224    .1346737
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1545 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1275                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1544)          =    112.18

       overall = 0.2714                                        max =        10
       between = 0.3463                                        avg =       7.2
R-sq:  within  = 0.2085                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1545
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     11200

. xtreg atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 idd10 cgf14 tdc18, fe rob
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4.1.2 Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .59083143   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .11177025
     sigma_u    .13430954
                                                                              
       _cons    -.1002667    .038994    -2.57   0.010    -.1767535   -.0237799
       tdc18     .1957739   .0444808     4.40   0.000     .1085248    .2830231
       cgf14     .0288395   .0101291     2.85   0.004     .0089713    .0487078
       idd10     .0515671    .010396     4.96   0.000     .0311752    .0719589
        ldc8    -.1125579   .0041426   -27.17   0.000    -.1206836   -.1044322
        roa7    -.5082699   .0485829   -10.46   0.000    -.6035654   -.4129744
        tmn4     .0087728   .0115527     0.76   0.448    -.0138878    .0314334
        oct3    -.0346688   .0079363    -4.37   0.000    -.0502359   -.0191018
        obf2    -.6800354   .2492865    -2.73   0.006    -1.169011   -.1910596
        eta1     .3391389   .0239531    14.16   0.000     .2921549     .386123
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1545 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1764                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1544)          =    260.62

       overall = 0.4748                                        max =        10
       between = 0.5683                                        avg =       7.3
R-sq:  within  = 0.3938                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1545
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     11207

. xtreg alc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 idd10 cgf14 tdc18, fe rob

 

4.1.3 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .56549131   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .04943978
     sigma_u    .05640145
                                                                              
       _cons    -.1453534   .0172899    -8.41   0.000    -.1792677   -.1114392
       tdc18     .1349088   .0188517     7.16   0.000     .0979311    .1718865
       cgf14    -.0023582   .0047208    -0.50   0.617    -.0116181    .0069017
       idd10     .0268804   .0042579     6.31   0.000     .0185285    .0352324
        ldc8      .011898   .0017159     6.93   0.000     .0085322    .0152637
        roa7    -.1158924   .0155808    -7.44   0.000    -.1464543   -.0853306
        tmn4     .0211198   .0035486     5.95   0.000     .0141591    .0280804
        oct3     .0317709   .0034026     9.34   0.000     .0250968     .038445
        obf2    -.5205472   .0952185    -5.47   0.000    -.7073186   -.3337758
        eta1     .0919968   .0092314     9.97   0.000     .0738894    .1101042
                                                                              
         apc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1543 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0208                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1542)          =     31.07

       overall = 0.0739                                        max =        10
       between = 0.0965                                        avg =       7.1
R-sq:  within  = 0.0727                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1543
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     10976

. xtreg apc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 idd10 cgf14 tdc18, fe rob
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4.1.4 Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .49606917   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .16776692
     sigma_u    .16645314
                                                                              
       _cons      .042007   .0665426     0.63   0.528    -.0885178    .1725318
       tdc18     .4920605    .048896    10.06   0.000       .39615     .587971
       cgf14      .216465   .0177932    12.17   0.000     .1815633    .2513667
       idd10      .028794   .0185048     1.56   0.120    -.0075036    .0650916
        mtb9    -.0822679   .0031985   -25.72   0.000    -.0885418    -.075994
        ldc8    -.0668512   .0066541   -10.05   0.000    -.0799033   -.0537991
        roa7    -.5028228   .0682962    -7.36   0.000    -.6367872   -.3688583
        tmn4     .0799873    .016843     4.75   0.000     .0469493    .1130253
        oct3     .0434283   .0121193     3.58   0.000      .019656    .0672005
        obf2    -1.502166   .3824443    -3.93   0.000    -2.252338   -.7519929
        eta1     .0800628   .0294218     2.72   0.007     .0223512    .1377744
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1525 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0385                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,1524)         =    107.52

       overall = 0.3606                                        max =        10
       between = 0.4072                                        avg =       5.5
R-sq:  within  = 0.3193                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1525
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      8329

. xtreg atm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 idd10 cgf14 tdc18, fe rob

 

4.1.5 Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .54937058   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .15453215
     sigma_u    .17062465
                                                                              
       _cons    -.2259205    .065197    -3.47   0.001    -.3538059   -.0980351
       tdc18      .266927   .0501662     5.32   0.000     .1685249     .365329
       cgf14     .0833313   .0165371     5.04   0.000     .0508935    .1157691
       idd10     .1129885     .01875     6.03   0.000     .0762099     .149767
        mtb9    -.0430664   .0026247   -16.41   0.000    -.0482148   -.0379181
        ldc8    -.0892378   .0059589   -14.98   0.000    -.1009262   -.0775493
        roa7    -.3783483   .0650803    -5.81   0.000    -.5060047    -.250692
        tmn4     .0102816   .0155666     0.66   0.509    -.0202525    .0408157
        oct3    -.0036297   .0116448    -0.31   0.755    -.0264712    .0192118
        obf2    -1.217982   .3369646    -3.61   0.000    -1.878945   -.5570183
        eta1     .2264881   .0305402     7.42   0.000     .1665829    .2863933
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1525 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0081                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,1524)         =     74.44

       overall = 0.2868                                        max =        10
       between = 0.3319                                        avg =       5.4
R-sq:  within  = 0.2051                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1525
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      8249

. xtreg alm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 idd10 cgf14 tdc18, fe rob
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4.1.6 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho     .5311175   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .04512752
     sigma_u    .04802913
                                                                              
       _cons    -.1141382   .0189777    -6.01   0.000    -.1513638   -.0769127
       tdc18     .0995611   .0172891     5.76   0.000      .065648    .1334742
       cgf14     .0180886   .0051482     3.51   0.000     .0079901     .028187
       idd10     .0299204   .0049455     6.05   0.000     .0202196    .0396211
        mtb9    -.0112485   .0006725   -16.73   0.000    -.0125676   -.0099294
        ldc8     .0054003    .001741     3.10   0.002     .0019852    .0088154
        roa7    -.0724444   .0157627    -4.60   0.000    -.1033635   -.0415253
        tmn4     .0130904    .004302     3.04   0.002     .0046519    .0215289
        oct3     .0212992   .0034151     6.24   0.000     .0146004     .027998
        obf2     -.439108    .100521    -4.37   0.000    -.6362836   -.2419324
        eta1     .0592226   .0094377     6.28   0.000     .0407101    .0777351
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1511 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0280                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,1510)         =     45.00

       overall = 0.1301                                        max =        10
       between = 0.1738                                        avg =       5.3
R-sq:  within  = 0.1122                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1511
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      7983

. xtreg apm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 idd10 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

4.2   Período de cinco anos: 2005 a 2009. 

4.2.1 Variável Dependente: Alavancagem Total Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .71158267   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07965245
     sigma_u    .12511263
                                                                              
       _cons     .1682641   .0506217     3.32   0.001     .0689686    .2675597
       tdc18     .0451588   .0297425     1.52   0.129    -.0131818    .1034994
       cgf14     .0261194   .0081487     3.21   0.001     .0101356    .0421031
       idd10     .0089073   .0132973     0.67   0.503    -.0171756    .0349901
        ldc8    -.0576038   .0047567   -12.11   0.000    -.0669343   -.0482734
        roa7    -.3745101   .0522259    -7.17   0.000    -.4769522    -.272068
        tmn4      .023045   .0149064     1.55   0.122    -.0061941    .0522841
        oct3     .0187785    .008628     2.18   0.030     .0018545    .0357025
        obf2    -.4268731   .2846531    -1.50   0.134     -.985226    .1314798
        eta1     .1205186   .0266137     4.53   0.000     .0683153     .172722
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1526 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.2150                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1525)          =     44.56

       overall = 0.3016                                        max =         5
       between = 0.3630                                        avg =       4.1
R-sq:  within  = 0.1532                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1526
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      6301

. xtreg atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 idd10 cgf14 tdc18, fe rob
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4.2.2 Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .72043687   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .09787265
     sigma_u    .15711562
                                                                              
       _cons    -.1453886    .064668    -2.25   0.025    -.2722361   -.0185411
       tdc18    -.0279513   .0381011    -0.73   0.463    -.1026872    .0467847
       cgf14     .0076909   .0103299     0.74   0.457    -.0125715    .0279532
       idd10     .0566669   .0162329     3.49   0.000     .0248257    .0885081
        ldc8    -.1058638   .0063067   -16.79   0.000    -.1182345    -.093493
        roa7    -.3652063    .061767    -5.91   0.000    -.4863634   -.2440491
        tmn4     .0062249   .0189823     0.33   0.743    -.0310093    .0434591
        oct3    -.0105721   .0107053    -0.99   0.324    -.0315708    .0104267
        obf2    -.3426152   .3318257    -1.03   0.302    -.9934976    .3082672
        eta1     .3438283     .03185    10.80   0.000     .2813539    .4063026
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1528 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.2202                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1527)          =     82.97

       overall = 0.4777                                        max =         5
       between = 0.5376                                        avg =       4.1
R-sq:  within  = 0.3044                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1528
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      6305

. xtreg alc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 idd10 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

4.2.3 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .70076403   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .04370515
     sigma_u    .06688236
                                                                              
       _cons    -.1727292   .0268781    -6.43   0.000    -.2254514    -.120007
       tdc18     .1114503   .0174384     6.39   0.000     .0772444    .1456562
       cgf14     .0038086    .004486     0.85   0.396    -.0049908    .0126081
       idd10     .0339449   .0063576     5.34   0.000     .0214743    .0464154
        ldc8     .0140797   .0025698     5.48   0.000     .0090389    .0191205
        roa7    -.1344185   .0192344    -6.99   0.000    -.1721473   -.0966898
        tmn4      .024755   .0058806     4.21   0.000       .01322      .03629
        oct3     .0273375   .0043947     6.22   0.000      .018717    .0359579
        obf2    -.5768301   .1211918    -4.76   0.000    -.8145513    -.339109
        eta1      .066617   .0099758     6.68   0.000     .0470492    .0861847
                                                                              
         apc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1519 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0894                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,1518)          =     20.45

       overall = 0.0511                                        max =         5
       between = 0.0602                                        avg =       4.0
R-sq:  within  = 0.0716                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1519
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      6142

. xtreg apc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 idd10 cgf14 tdc18, fe rob
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4.2.4 Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .59726397   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .13893953
     sigma_u    .16919937
                                                                              
       _cons     .2160944   .0720396     3.00   0.003     .0747855    .3574033
       tdc18     .3968446   .0440384     9.01   0.000     .3104613    .4832278
       cgf14     .1274268   .0152554     8.35   0.000     .0975027    .1573508
       idd10    -.0171619   .0186262    -0.92   0.357    -.0536981    .0193742
        mtb9    -.0680636    .002935   -23.19   0.000    -.0738208   -.0623065
        ldc8    -.0405386   .0063196    -6.41   0.000    -.0529347   -.0281425
        roa7    -.4762809   .0693087    -6.87   0.000     -.612233   -.3403288
        tmn4     .0616155   .0205801     2.99   0.003     .0212468    .1019842
        oct3     .0319933   .0120708     2.65   0.008     .0083158    .0556708
        obf2    -1.046658   .3973868    -2.63   0.009     -1.82615    -.267167
        eta1     .0994455   .0341777     2.91   0.004     .0324045    .1664866
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1504 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1035                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,1503)         =     78.66

       overall = 0.3687                                        max =         5
       between = 0.4143                                        avg =       4.0
R-sq:  within  = 0.2693                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1504
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5969

. xtreg atm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 idd10 cgf14 tdc18, fe rob

 

4.2.5 Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .62899939   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .13081019
     sigma_u    .17032538
                                                                              
       _cons    -.0692558   .0765221    -0.91   0.366    -.2193576    .0808459
       tdc18     .1772505    .047494     3.73   0.000     .0840886    .2704124
       cgf14     .0398315   .0148335     2.69   0.007     .0107349    .0689282
       idd10     .0611092   .0235785     2.59   0.010     .0148589    .1073596
        mtb9    -.0374025   .0024522   -15.25   0.000    -.0422126   -.0325924
        ldc8    -.0650436   .0061386   -10.60   0.000    -.0770848   -.0530024
        roa7    -.3626304   .0722388    -5.02   0.000    -.5043302   -.2209305
        tmn4     .0027353   .0229665     0.12   0.905    -.0423146    .0477851
        oct3     .0082421    .012609     0.65   0.513    -.0164911    .0329753
        obf2    -.6422132   .3645127    -1.76   0.078    -1.357223    .0727962
        eta1     .2355825   .0323103     7.29   0.000     .1722042    .2989607
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1499 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1009                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,1498)         =     46.93

       overall = 0.3052                                        max =         5
       between = 0.3489                                        avg =       3.9
R-sq:  within  = 0.1689                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1499
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5909

. xtreg alm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 idd10 cgf14 tdc18, fe rob
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4.2.6 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .62243238   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .04007799
     sigma_u     .0514582
                                                                              
       _cons    -.1103175    .021414    -5.15   0.000    -.1523226   -.0683125
       tdc18     .0950586   .0162141     5.86   0.000     .0632536    .1268636
       cgf14     .0140231   .0048043     2.92   0.004     .0045991     .023447
       idd10     .0262579   .0052116     5.04   0.000     .0160349    .0364808
        mtb9    -.0105563   .0006625   -15.94   0.000    -.0118557   -.0092569
        ldc8     .0097752    .002004     4.88   0.000     .0058442    .0137062
        roa7    -.0947467   .0187671    -5.05   0.000    -.1315597   -.0579338
        tmn4     .0164649   .0047698     3.45   0.001     .0071087    .0258211
        oct3     .0188389   .0037469     5.03   0.000      .011489    .0261888
        obf2    -.4688991   .1054774    -4.45   0.000    -.6758002    -.261998
        eta1     .0513749   .0097198     5.29   0.000     .0323089    .0704409
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 1481 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0462                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,1480)         =     37.01

       overall = 0.1274                                        max =         5
       between = 0.1563                                        avg =       3.9
R-sq:  within  = 0.1184                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      1481
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      5713

. xtreg apm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 idd10 cgf14 tdc18, fe rob

 

 

5 - Resultados dos procedimentos econométricos efetuados para a base BRIC. 

5.1   Período de dez anos: 2000 a 2009. 

5.1.1 Variável Dependente: Alavancagem Total Contábil: 

5.1.1.1  Sumário Estatístico 

  _est_fixed       35640    .4140572    .4925654          0          1
       tdc18       35640   -.0028871    .0614999      -.169       .332
       pib17       35640    63.00824    260.2214      -.078     1652.6
                                                                      
       odc16       35640    .9593696    .4008672       .221      1.519
       ppb15       35640    .3789902    .1072097        .14        .54
       cgf14       35640    .4637096    .2037453        .16        .79
       ifc13       35640    .0405345    .0353608      -.008       .215
       stj12       21310    .0755208     .111413       .031       .451
                                                                      
       tjr11       35640    .0631822    .1026756      -.096       .477
       idd10       13404    3.295384    .4071371          0   3.973359
        mtb9       19074    1.336199    1.275902   .0000487   7.655447
        ldc8       27875    1.525447    .8787103          0   5.520733
        roa7       28415    .0704674    .0814856  -.3129147   .4390917
                                                                      
        lct6       27997    .1047705    .1165861  -.4173455   .6427827
        vlt5       27198    174.8604    4530.906   5.77e-07   398383.1
        tmn4       29338    1.829661    1.517059  -3.100727   6.546414
        oct3       25889     .161515      .26193         -1   1.295378
        obf2       27357    .0293924    .0186918  -.0482693   .1254157
                                                                      
        eta1       29055    .5104264    .2050481  -.2495111   1.259774
         apm       18318    .2231207    .4701702          0    3.32362
         apc       28639     .118573    .1478021  -.0239418   1.114933
         alm       18455    .3053059    .6848525  -3.392166   4.619323
         alc       28584    .1331197    .2659731         -1   1.394989
                                                                      
         atm       18624    .4663508     .734341          0   5.104752
         atc       28571    .2649232    .1845869  -.0027437   1.354037
     empresa           0
      codigo       35640    259996.3    33991.49      25903     295379
     periodo       35640      2004.5    2.872322       2000       2009
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize
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5.1.1.2  Correlação entre as Variáveis 

       tdc18    -0.5504   0.4957  -0.3118   1.0000
       pib17     0.3941   0.0089   1.0000
       odc16     0.0707   1.0000
       ppb15     1.0000
                                                  
                  ppb15    odc16    pib17    tdc18

       tdc18     0.0974   0.0897   0.0522   0.0511  -0.1704  -0.0646   0.6389   0.3360  -0.6473   0.5070
       pib17    -0.1905  -0.0333   0.0016  -0.0752   0.0169   0.0349  -0.2721   0.0095   0.2038  -0.3975
       odc16    -0.2789  -0.0019  -0.0255   0.0183  -0.0891   0.0618   0.4790  -0.4690  -0.6639   0.4623
       ppb15    -0.1271  -0.1294  -0.0693  -0.0582   0.1783   0.1341  -0.1233  -0.4858   0.1673  -0.4741
       cgf14    -0.1247   0.0394  -0.0090   0.0253  -0.2568  -0.0669   0.0533  -0.0653  -0.3254   1.0000
       ifc13     0.1168  -0.0118   0.0240  -0.0335  -0.0980  -0.0552  -0.9162   0.0409   1.0000
       stj12     0.3486   0.0846   0.0789  -0.0096   0.0209  -0.1147   0.0889   1.0000
       tjr11     0.0427   0.0159  -0.0048   0.0404   0.1496   0.0589   1.0000
       idd10     0.0029  -0.2008  -0.2526  -0.2768   0.0064   1.0000
        mtb9    -0.0387   0.1103   0.1477   0.1961   1.0000
        ldc8    -0.0268   0.1703   0.2093   1.0000
        roa7     0.1173   0.7592   1.0000
        lct6     0.0577   1.0000
        vlt5     1.0000
                                                                                                        
                   vlt5     lct6     roa7     ldc8     mtb9    idd10    tjr11    stj12    ifc13    cgf14

       tdc18     0.0107   0.1579  -0.0111   0.0474   0.0274   0.1024  -0.0280  -0.0137   0.0305  -0.0456
       pib17     0.0108  -0.0296   0.0322   0.0064  -0.0522  -0.0750   0.0842   0.0089   0.0300  -0.0257
       odc16    -0.0331   0.0464  -0.0673  -0.0403  -0.0571  -0.0567  -0.0489  -0.0446   0.0026  -0.0703
       ppb15    -0.0382  -0.1447  -0.0248  -0.0543  -0.0227  -0.0969   0.0256   0.0084  -0.0283   0.0171
       cgf14     0.0101   0.2150  -0.0112   0.0585  -0.0453   0.0538   0.0203  -0.0331  -0.0502  -0.0957
       ifc13     0.0155   0.0854   0.0400   0.0688  -0.0166   0.0466   0.0328   0.0219   0.0382   0.0281
       stj12     0.0627   0.0427   0.0854   0.0778   0.0830   0.1187   0.0825   0.0472   0.0105   0.0389
       tjr11    -0.0171  -0.1299  -0.0349  -0.0721   0.0552  -0.0196  -0.0462  -0.0033  -0.0219   0.0190
       idd10     0.1182   0.0523   0.2211   0.1702   0.0329   0.0151  -0.0209   0.0237  -0.3474   0.1018
        mtb9    -0.2148  -0.5595  -0.1974  -0.2544  -0.1030  -0.3254  -0.1045  -0.0105  -0.0103  -0.2552
        ldc8    -0.5386  -0.3719  -0.6312  -0.4939  -0.1407  -0.1742  -0.3169  -0.1901   0.0933  -0.1228
        roa7    -0.1988  -0.1746  -0.2320  -0.1788   0.0370  -0.0046   0.0847   0.0618   0.3243   0.2170
        lct6    -0.0979  -0.1194  -0.1125  -0.1008   0.1491   0.0718   0.0926   0.0257   0.2876  -0.0309
        vlt5     0.0245   0.0453   0.0420   0.0650   0.1059   0.1556   0.0606   0.0733   0.0140   0.3233
        tmn4    -0.0101   0.1152  -0.0464   0.0201   0.0756   0.1619   0.0545   0.0704   0.1071   1.0000
        oct3    -0.0328  -0.0163  -0.1366  -0.0961   0.1131   0.0849  -0.0529  -0.1976   1.0000
        obf2     0.0764   0.0221   0.1870   0.1417   0.1247   0.1120   0.4683   1.0000
        eta1     0.2364   0.1391   0.4146   0.3266   0.2848   0.2607   1.0000
         apm     0.4125   0.5104   0.3912   0.4717   0.8047   1.0000
         apc     0.4472   0.2256   0.4236   0.3232   1.0000
         alm     0.7280   0.7587   0.8008   1.0000
         alc     0.8724   0.5455   1.0000
         atm     0.6309   1.0000
         atc     1.0000
                                                                                                        
                    atc      atm      alc      alm      apc      apm     eta1     obf2     oct3     tmn4

(obs=6942)
> ppb15 odc16 pib17 tdc18
. correl atc atm alc alm apc apm eta1 obf2 oct3 tmn4 vlt5 lct6 roa7 ldc8 mtb9 idd10 tjr11 stj12 ifc13 cgf14 

 

5.1.1.3  Estatística VIF 

    Mean VIF        1.33
                                    
       tdc18        1.03    0.970348
        oct3        1.14    0.877667
       pib17        1.14    0.873477
        ldc8        1.18    0.849214
        roa7        1.24    0.806139
        eta1        1.27    0.788625
        obf2        1.28    0.783703
        tmn4        1.82    0.549046
       cgf14        1.89    0.529231
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              
       _cons     .3447696   .0050474    68.31   0.000     .3348763    .3546629
       tdc18     .1275822   .0164324     7.76   0.000     .0953736    .1597908
       pib17      .000039   3.94e-06     9.90   0.000     .0000313    .0000468
       cgf14    -.0638856   .0068132    -9.38   0.000    -.0772399   -.0505313
        ldc8    -.0650241   .0012912   -50.36   0.000    -.0675548   -.0624933
        roa7    -.4580213   .0140845   -32.52   0.000    -.4856279   -.4304148
        tmn4    -.0214124   .0009424   -22.72   0.000    -.0232596   -.0195652
        oct3     .0742655    .004231    17.55   0.000     .0659724    .0825585
        obf2    -.2372564   .0628181    -3.78   0.000    -.3603842   -.1141286
        eta1     .2384624   .0058053    41.08   0.000     .2270836    .2498411
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    714.001074 22828  .031277426           Root MSE      =  .15161
                                                       Adj R-squared =  0.2651
    Residual     524.51452 22819  .022985868           R-squared     =  0.2654
       Model    189.486554     9  21.0540616           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9, 22819) =  915.96
      Source         SS       df       MS              Number of obs =   22829

. regress atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 pib17 tdc18

 

 

5.1.1.4  Teste de Breusch Pagan (LM) 

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0000
                          =      805.79
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       tdc18      .0698178     .0957564       -.0259387        .0017984
       pib17      7.93e-06     .0000275       -.0000196        3.62e-06
       cgf14      .0645024    -.0059136         .070416        .0033932
        ldc8      -.048075      -.05131        .0032351        .0004054
        roa7     -.3954899    -.3622642       -.0332258        .0043009
        tmn4      .0291646     -.013511        .0426756        .0022278
        oct3      .0161037     .0273894       -.0112858        .0006173
        obf2     -.2269122    -.1826676       -.0442446        .0311516
        eta1      .1123458     .1521272       -.0397814        .0032653
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) = 24824.31
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0145862       .1207732
                       e     .0088026       .0938221
                     atc     .0312774       .1768542
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0
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5.1.1.5  Teste de Hausman 

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0000
                          =      805.79
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       tdc18      .0698178     .0957564       -.0259387        .0017984
       pib17      7.93e-06     .0000275       -.0000196        3.62e-06
       cgf14      .0645024    -.0059136         .070416        .0033932
        ldc8      -.048075      -.05131        .0032351        .0004054
        roa7     -.3954899    -.3622642       -.0332258        .0043009
        tmn4      .0291646     -.013511        .0426756        .0022278
        oct3      .0161037     .0273894       -.0112858        .0006173
        obf2     -.2269122    -.1826676       -.0442446        .0311516
        eta1      .1123458     .1521272       -.0397814        .0032653
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) = 24824.31
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0145862       .1207732
                       e     .0088026       .0938221
                     atc     .0312774       .1768542
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0

 

 

5.1.1.6  Estatística Final (regressão robusta)  

                                                                              
         rho    .74981521   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .09382213
     sigma_u    .16242466
                                                                              
       _cons     .2305928   .0151962    15.17   0.000     .2007983    .2603874
       tdc18     .0698178   .0121982     5.72   0.000     .0459012    .0937343
       pib17     7.93e-06    .000012     0.66   0.509    -.0000156    .0000314
       cgf14     .0645024   .0088042     7.33   0.000     .0472403    .0817645
        ldc8     -.048075   .0022391   -21.47   0.000     -.052465   -.0436849
        roa7    -.3954899   .0224297   -17.63   0.000     -.439467   -.3515129
        tmn4     .0291646   .0048263     6.04   0.000     .0197018    .0386274
        oct3     .0161037   .0041334     3.90   0.000     .0079994     .024208
        obf2    -.2269122   .1245558    -1.82   0.069    -.4711245       .0173
        eta1     .1123458   .0143278     7.84   0.000     .0842537    .1404379
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3385 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.3005                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,3384)          =    151.90

       overall = 0.0570                                        max =        10
       between = 0.0436                                        avg =       6.7
R-sq:  within  = 0.1570                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3385
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     22829

. xtreg atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 pib17 tdc18, fe rob
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5.1.2 Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .74590226   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e      .115625
     sigma_u    .19810357
                                                                              
       _cons     .1093961   .0188874     5.79   0.000     .0723641     .146428
       tdc18     .0357589   .0147009     2.43   0.015     .0069353    .0645825
       pib17    -2.42e-06   .0000131    -0.18   0.854    -.0000281    .0000233
       cgf14     .0353432   .0107494     3.29   0.001     .0142672    .0564192
        ldc8    -.0928234   .0029834   -31.11   0.000    -.0986728   -.0869741
        roa7    -.4376186    .026311   -16.63   0.000    -.4892056   -.3860316
        tmn4     .0103382   .0059787     1.73   0.084    -.0013841    .0220604
        oct3    -.0317038   .0051247    -6.19   0.000    -.0417516   -.0216561
        obf2    -.0973297   .1452058    -0.67   0.503    -.3820297    .1873703
        eta1      .351686   .0174554    20.15   0.000     .3174619    .3859101
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3385 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0812                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,3384)          =    297.89

       overall = 0.2292                                        max =        10
       between = 0.2142                                        avg =       6.7
R-sq:  within  = 0.3090                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3385
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     22838

. xtreg alc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 pib17 tdc18, fe rob

 

 

5.1.3 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .77765723   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07322961
     sigma_u     .1369523
                                                                              
       _cons     .0049657    .010412     0.48   0.633    -.0154488    .0253803
       tdc18     .0476425   .0101151     4.71   0.000     .0278101    .0674748
       pib17     .0000101   9.87e-06     1.02   0.308    -9.28e-06    .0000294
       cgf14     .0053713   .0051419     1.04   0.296    -.0047102    .0154528
        ldc8     .0174403     .00194     8.99   0.000     .0136366     .021244
        roa7    -.2150168   .0173204   -12.41   0.000    -.2489763   -.1810574
        tmn4     .0164767   .0036468     4.52   0.000     .0093265    .0236269
        oct3     .0256439   .0033829     7.58   0.000     .0190112    .0322766
        obf2    -.0634067   .0950798    -0.67   0.505    -.2498264    .1230129
        eta1     .1232505   .0100589    12.25   0.000     .1035285    .1429726
                                                                              
         apc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3390 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.2921                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,3389)          =     40.11

       overall = 0.0002                                        max =        10
       between = 0.0031                                        avg =       6.7
R-sq:  within  = 0.0559                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3390
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     22766

. xtreg apc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 pib17 tdc18, fe rob
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5.1.4 Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .68901301   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .44243999
     sigma_u    .65856247
                                                                              
       _cons     .8997928   .0888431    10.13   0.000      .725597    1.073989
       tdc18      1.19791   .0892973    13.41   0.000     1.022824    1.372997
       pib17    -.0004369   .0000781    -5.59   0.000      -.00059   -.0002837
       cgf14    -.0111913   .0282959    -0.40   0.692    -.0666714    .0442888
        mtb9    -.1412451   .0061846   -22.84   0.000    -.1533714   -.1291188
        ldc8    -.0971302   .0124254    -7.82   0.000    -.1214928   -.0727675
        roa7    -1.649334   .1396131   -11.81   0.000    -1.923075   -1.375592
        tmn4     .0296796   .0294851     1.01   0.314    -.0281323    .0874915
        oct3    -.0233997   .0227566    -1.03   0.304    -.0680188    .0212194
        obf2    -1.040956   .7599778    -1.37   0.171    -2.531055    .4491427
        eta1     .1383082   .0633252     2.18   0.029     .0141456    .2624708
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3166 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0587                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,3165)         =    106.46

       overall = 0.1219                                        max =        10
       between = 0.1289                                        avg =       4.9
R-sq:  within  = 0.1702                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3166
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     15372

. xtreg atm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 pib17 tdc18, fe rob

 

 

5.1.5 Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho     .6862885   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .40562256
     sigma_u    .59994334
                                                                              
       _cons     .6907345   .0781318     8.84   0.000     .5375404    .8439287
       tdc18     .8294155   .0886067     9.36   0.000     .6556829    1.003148
       pib17    -.0002173   .0000812    -2.68   0.007    -.0003764   -.0000582
       cgf14    -.1340534   .0270755    -4.95   0.000    -.1871408    -.080966
        mtb9    -.0925937   .0053959   -17.16   0.000    -.1031735   -.0820138
        ldc8    -.1293539   .0118832   -10.89   0.000    -.1526535   -.1060543
        roa7    -1.449713   .1306986   -11.09   0.000    -1.705976    -1.19345
        tmn4    -.0048249   .0263322    -0.18   0.855    -.0564547     .046805
        oct3    -.0787471   .0205533    -3.83   0.000    -.1190463    -.038448
        obf2    -.5761876   .6957956    -0.83   0.408    -1.940444     .788069
        eta1     .3736907   .0583146     6.41   0.000     .2593523     .488029
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3162 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.0748                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,3161)         =     70.50

       overall = 0.1770                                        max =        10
       between = 0.2049                                        avg =       4.8
R-sq:  within  = 0.1393                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3162
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     15248

. xtreg alm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 pib17 tdc18, fe rob
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5.1.6 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística Final: 

. 

                                                                              
         rho    .70602868   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .27920869
     sigma_u    .43270072
                                                                              
       _cons     .3515935   .0529628     6.64   0.000     .2477485    .4554384
       tdc18     .5376838   .0502188    10.71   0.000     .4392192    .6361484
       pib17    -.0001242   .0000411    -3.02   0.003    -.0002047   -.0000437
       cgf14    -.1466006   .0166482    -8.81   0.000    -.1792431   -.1139582
        mtb9    -.0550911   .0036392   -15.14   0.000    -.0622264   -.0479557
        ldc8     .0051219   .0078297     0.65   0.513      -.01023    .0204737
        roa7    -.8235115   .0893643    -9.22   0.000    -.9987293   -.6482937
        tmn4     .0010352   .0195826     0.05   0.958    -.0373606    .0394311
        oct3    -.0208358   .0141518    -1.47   0.141    -.0485834    .0069117
        obf2     -.302783   .4687966    -0.65   0.518    -1.221959    .6163932
        eta1     .1973751   .0369576     5.34   0.000     .1249118    .2698383
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3164 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.2046                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,3163)         =     44.85

       overall = 0.1649                                        max =        10
       between = 0.2168                                        avg =       4.8
R-sq:  within  = 0.0777                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3164
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     15059

. xtreg apm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 pib17 tdc18, fe rob

 

 

5.2   Período de cinco anos: 2005 a 2009. 

5.2.1 Variável Dependente: Alavancagem Total Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .79754332   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .08148925
     sigma_u    .16173776
                                                                              
       _cons     .2415807   .0207817    11.62   0.000     .2008345    .2823268
       tdc18     .0302285    .012687     2.38   0.017     .0053534    .0551036
       pib17     .0000402   .0000166     2.43   0.015     7.71e-06    .0000726
       cgf14     .0287625   .0077515     3.71   0.000     .0135642    .0439607
        ldc8    -.0425215   .0027139   -15.67   0.000    -.0478426   -.0372005
        roa7    -.3220953   .0297945   -10.81   0.000    -.3805127   -.2636779
        tmn4     .0177171    .007985     2.22   0.027     .0020612     .033373
        oct3     .0134162   .0052047     2.58   0.010     .0032115     .023621
        obf2    -.2122355   .1650185    -1.29   0.198    -.5357832    .1113122
        eta1     .1270036    .019357     6.56   0.000     .0890507    .1649564
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3339 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0913                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,3338)          =     66.01

       overall = 0.1042                                        max =         5
       between = 0.1011                                        avg =       3.9
R-sq:  within  = 0.1259                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3339
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     13180

. xtreg atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 pib17 tdc18, fe rob
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5.2.2 Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .81185453   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .09939066
     sigma_u     .2064609
                                                                              
       _cons     .0936676   .0266908     3.51   0.000     .0413357    .1459994
       tdc18    -.0319168   .0156532    -2.04   0.042    -.0626077    -.001226
       pib17     .0000504   .0000185     2.73   0.006     .0000142    .0000866
       cgf14     .0046322   .0097567     0.47   0.635    -.0144975    .0237619
        ldc8    -.0874046    .003717   -23.51   0.000    -.0946926   -.0801167
        roa7    -.3432549   .0342765   -10.01   0.000    -.4104599   -.2760499
        tmn4     .0091516    .009814     0.93   0.351    -.0100906    .0283938
        oct3     -.020261    .006276    -3.23   0.001    -.0325662   -.0079559
        obf2    -.0729489   .1898516    -0.38   0.701    -.4451861    .2992884
        eta1     .3561524   .0230598    15.44   0.000     .3109396    .4013652
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3341 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0231                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,3340)          =    134.97

       overall = 0.2519                                        max =         5
       between = 0.2425                                        avg =       3.9
R-sq:  within  = 0.2775                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3341
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     13183

. xtreg alc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 pib17 tdc18, fe rob

 

 

5.2.3 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .84097276   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .06353673
     sigma_u    .14611005
                                                                              
       _cons    -.0008416   .0134537    -0.06   0.950    -.0272199    .0255367
       tdc18     .0227609   .0113019     2.01   0.044     .0006015    .0449202
       pib17     .0000242   .0000122     1.98   0.048     2.37e-07    .0000482
       cgf14     .0036628   .0050893     0.72   0.472    -.0063157    .0136412
        ldc8     .0194147   .0023495     8.26   0.000      .014808    .0240213
        roa7    -.1876124   .0219629    -8.54   0.000    -.2306745   -.1445503
        tmn4     .0230947   .0054373     4.25   0.000     .0124338    .0337555
        oct3     .0207464   .0040315     5.15   0.000     .0128419     .028651
        obf2    -.2083756    .115541    -1.80   0.071     -.434914    .0181628
        eta1     .1047764   .0116556     8.99   0.000     .0819236    .1276292
                                                                              
         apc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3339 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.3699                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,3338)          =     24.15

       overall = 0.0051                                        max =         5
       between = 0.0101                                        avg =       3.9
R-sq:  within  = 0.0529                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3339
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     13132

. xtreg apc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 cgf14 pib17 tdc18, fe rob
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5.2.4 Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .84163328   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .35362671
     sigma_u    .81521949
                                                                              
       _cons      .357105   .0976699     3.66   0.000      .165601     .548609
       tdc18     .8299106   .0824919    10.06   0.000     .6681666    .9916546
       pib17    -.0002057   .0000874    -2.35   0.019    -.0003772   -.0000343
       cgf14     .0247292   .0238507     1.04   0.300    -.0220354    .0714939
        mtb9    -.1030508   .0046645   -22.09   0.000    -.1121965   -.0939051
        ldc8    -.0870874    .012598    -6.91   0.000    -.1117886   -.0623862
        roa7     -1.55779   .1283472   -12.14   0.000    -1.809443   -1.306136
        tmn4     .2290222   .0393723     5.82   0.000     .1518239    .3062204
        oct3    -.0330196   .0250413    -1.32   0.187    -.0821187    .0160794
        obf2    -2.341097   .8241047    -2.84   0.005    -3.956941   -.7252535
        eta1     .1462198   .0537049     2.72   0.007     .0409192    .2515204
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3115 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.5214                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,3114)         =     83.59

       overall = 0.0000                                        max =         5
       between = 0.0024                                        avg =       3.5
R-sq:  within  = 0.1549                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3115
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     10992

. xtreg atm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 pib17 tdc18, fe rob

 

 

5.2.5 Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .83071475   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .33536321
     sigma_u    .74290248
                                                                              
       _cons     .2799326   .0920498     3.04   0.002     .0994479    .4604173
       tdc18     .6903497   .0798791     8.64   0.000     .5337286    .8469709
       pib17    -.0001563   .0000734    -2.13   0.033    -.0003003   -.0000124
       cgf14    -.0774541   .0235846    -3.28   0.001    -.1236971   -.0312112
        mtb9    -.0653613   .0041748   -15.66   0.000     -.073547   -.0571756
        ldc8    -.1225373   .0131134    -9.34   0.000    -.1482491   -.0968254
        roa7    -1.409056   .1281304   -11.00   0.000    -1.660285   -1.157827
        tmn4     .1651966   .0365544     4.52   0.000     .0935233    .2368698
        oct3    -.0719195   .0227727    -3.16   0.002    -.1165706   -.0272683
        obf2     -1.83248   .7916854    -2.31   0.021     -3.38476      -.2802
        eta1     .3220156   .0530513     6.07   0.000     .2179964    .4260348
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3106 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.4433                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,3105)         =     55.47

       overall = 0.0012                                        max =         5
       between = 0.0000                                        avg =       3.5
R-sq:  within  = 0.1362                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3106
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     10917

. xtreg alm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 pib17 tdc18, fe rob
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5.2.6 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .85448106   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .22753838
     sigma_u    .55137379
                                                                              
       _cons    -.0021744   .0677769    -0.03   0.974    -.1350667    .1307178
       tdc18     .3825638   .0559792     6.83   0.000     .2728037     .492324
       pib17    -.0000219   .0000487    -0.45   0.652    -.0001174    .0000735
       cgf14    -.0682193   .0143019    -4.77   0.000    -.0962614   -.0401771
        mtb9    -.0354384   .0025691   -13.79   0.000    -.0404756   -.0304011
        ldc8     .0029704   .0087922     0.34   0.736    -.0142687    .0202094
        roa7    -.8680955   .0843821   -10.29   0.000    -1.033546   -.7026451
        tmn4     .1451312   .0267096     5.43   0.000     .0927609    .1975015
        oct3    -.0131916   .0150371    -0.88   0.380    -.0426753     .016292
        obf2    -1.079208   .5307754    -2.03   0.042    -2.119915   -.0385013
        eta1     .1647747   .0354481     4.65   0.000     .0952707    .2342788
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 3101 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.5786                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(10,3100)         =     36.57

       overall = 0.0314                                        max =         5
       between = 0.0465                                        avg =       3.5
R-sq:  within  = 0.0799                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      3101
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     10789

. xtreg apm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 pib17 tdc18, fe rob

 

 

6 - Resultados dos procedimentos econométricos efetuados para a base EUA. 

6.1   Período de dez anos: 2000 a 2009. 

6.1.1 Variável Dependente: Alavancagem Total Contábil: 

6.1.1.1  Sumário Estatístico 

       tdc18       25300    1.201416    .1985766       .884      1.486
                                                                      
       pib17       25300    .0416819     .078817      -.035        .27
       odc16       25300     2.19556    .1449813      1.984      2.438
       ppb15       25300    .1420119    .0231475        .09        .18
       cgf14       25300    .0311032     .003858       .024       .035
       ifc13       25300    .0256999    .0115282      -.004       .038
                                                                      
       tjr11       25300    .0345015    .0168579       .014       .069
       idd10       12337    3.466387    .3259203      2.146      4.184
        mtb9       20764    1.214591    .9512786          0      4.532
        ldc8       21281    2.211985    1.398396          0      7.062
        roa7       21527    .0624178    .1156647      -.362       .367
                                                                      
        lct6       20449    .0823887    .1215623      -.396       .413
        vlt5       20717    .3127699    .3693474          0      1.762
        tmn4       23053    2.655405    .9774067     -1.538      5.628
        oct3       19992    .0478293    .2308833       -.91       .831
        obf2       22496    .0409168    .0239077          0       .122
                                                                      
        eta1       23199    .3802235    .2497185          0          1
         apm       20192    .2096227    .2830176          0      1.288
         apc       22954    .1797303    .1898785          0       .905
         alm       20119    .0966064    .4234407     -1.696      1.461
         alc       23115    .0228421    .3835749         -1      1.295
                                                                      
         atm       20122    .2609394    .3370516          0   1.544088
         atc       22945    .2182096      .20882          0   1.027794
        nome           0
      codigo       25300    57344.94    61448.85       1004     264708
         ano       25300      2004.5    2.872338       2000       2009
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. summarize

 

 



 170 

6.1.1.2  Correlação entre as Variáveis 

       tdc18     0.7514  -0.0521   1.0000
       pib17     0.2772   1.0000
       odc16     1.0000
                                         
                  odc16    pib17    tdc18

       tdc18     0.0602   0.0161  -0.0168  -0.0017  -0.0644   0.2007  -0.1909  -0.0024  -0.5778  -0.5798
       pib17    -0.0117   0.0096   0.0058  -0.0171   0.0845   0.0015   0.4681   0.3769  -0.2102   0.5857
       odc16     0.0525   0.0159  -0.0243  -0.0175   0.0298   0.1658   0.2434   0.0279  -0.6148  -0.1780
       ppb15    -0.0470   0.0143   0.0391  -0.0280   0.1091  -0.1411   0.6284   0.7032  -0.0421   1.0000
       cgf14    -0.0351   0.0040   0.0182   0.0353   0.0638  -0.0839  -0.6429  -0.4868   1.0000
       ifc13    -0.0201   0.0247   0.0452  -0.0310   0.0266  -0.0516   0.4948   1.0000
       tjr11    -0.0073  -0.0176  -0.0143  -0.0439   0.0189  -0.0653   1.0000
       idd10     0.0459   0.0017   0.0081  -0.0262  -0.0984   1.0000
        mtb9    -0.0267   0.2117   0.2889   0.2195   1.0000
        ldc8    -0.1398  -0.0651  -0.0486   1.0000
        roa7     0.1287   0.8118   1.0000
        lct6     0.1798   1.0000
        vlt5     1.0000
                                                                                                        
                   vlt5     lct6     roa7     ldc8     mtb9    idd10    tjr11    ifc13    cgf14    ppb15

       tdc18    -0.0264  -0.0557  -0.0220  -0.0149  -0.0750  -0.0147  -0.0961  -0.0958  -0.0514   0.0870
       pib17     0.0136   0.0196   0.0113  -0.0427   0.0153  -0.0388   0.0053  -0.0371   0.1143   0.0053
       odc16     0.0039  -0.0185   0.0047  -0.0451  -0.0331  -0.0388  -0.0654  -0.0933   0.0283   0.0816
       ppb15     0.0412   0.0714   0.0350  -0.0177   0.0715  -0.0162   0.0697   0.0157   0.1449  -0.0376
       cgf14    -0.0106  -0.0050  -0.0075  -0.0144   0.0251  -0.0116   0.0474   0.0525   0.0141  -0.0811
       ifc13     0.0232   0.0424   0.0179   0.0016   0.0249  -0.0035   0.0182  -0.0269   0.0761   0.0126
       tjr11     0.0392   0.0571   0.0327   0.0077   0.0409   0.0089   0.0253   0.0064   0.0825   0.0218
       idd10    -0.0025   0.0565  -0.0206   0.0101   0.0135  -0.0085   0.0653   0.0093  -0.1108   0.1055
        mtb9    -0.3097  -0.3999  -0.2823  -0.5261  -0.2920  -0.4784  -0.1831  -0.0226   0.2750  -0.1667
        ldc8    -0.3180  -0.5048  -0.2308  -0.2950  -0.4009  -0.2282  -0.1998  -0.1921   0.0068  -0.3092
        roa7     0.0811   0.1879   0.1145  -0.0445   0.1769   0.0015   0.1564  -0.1051   0.3264   0.4056
        lct6     0.1757   0.2417   0.2125   0.0457   0.2386   0.1016   0.0863  -0.1105   0.3051   0.3176
        vlt5     0.1942   0.1585   0.2049   0.1364   0.1284   0.1578   0.0380   0.0071   0.0030   0.5921
        tmn4     0.2822   0.3938   0.2941   0.2497   0.3281   0.2723   0.2359  -0.0331   0.0888   1.0000
        oct3     0.0058   0.0149   0.0154  -0.0892   0.0492  -0.0627   0.0179  -0.1797   1.0000
        obf2     0.0419   0.1094   0.0588   0.0083   0.0465   0.0339   0.3720   1.0000
        eta1     0.2149   0.4276   0.2063   0.2283   0.3532   0.2202   1.0000
         apm     0.7534   0.6702   0.7966   0.9144   0.7859   1.0000
         alm     0.7353   0.8355   0.6788   0.8298   1.0000
         atm     0.7636   0.6848   0.6903   1.0000
         apc     0.9381   0.7757   1.0000
         alc     0.8252   1.0000
         atc     1.0000
                                                                                                        
                    atc      alc      apc      atm      alm      apm     eta1     obf2     oct3     tmn4

(obs=6024)
> odc16 pib17 tdc18
. correl atc alc apc atm alm apm eta1 obf2 oct3 tmn4 vlt5 lct6 roa7 ldc8 mtb9 idd10 tjr11 ifc13 cgf14 ppb15 

 

 

6.1.1.3  Estatística VIF 

    Mean VIF        1.32
                                    
        oct3        1.18    0.850819
        obf2        1.22    0.820464
        ldc8        1.29    0.776220
        eta1        1.31    0.764595
       ifc13        1.34    0.748662
       cgf14        1.34    0.747693
        tmn4        1.39    0.718074
        mtb9        1.40    0.714981
        roa7        1.46    0.685237
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  

. estat vif

                                                                              
       _cons     .2857496   .0158625    18.01   0.000     .2546572    .3168421
       cgf14     1.136588   .3787779     3.00   0.003      .394137    1.879038
       ifc13     .3045924   .1270834     2.40   0.017     .0554935    .5536913
        mtb9    -.0727369   .0018097   -40.19   0.000    -.0762841   -.0691897
        ldc8    -.0366309   .0011401   -32.13   0.000    -.0388656   -.0343961
        roa7     .0651118   .0160192     4.06   0.000     .0337123    .0965114
        tmn4     .0075936   .0019561     3.88   0.000     .0037595    .0114277
        oct3     .0071955   .0074132     0.97   0.332    -.0073353    .0217264
        obf2    -.0227736   .0653361    -0.35   0.727    -.1508402     .105293
        eta1     .0773874    .006428    12.04   0.000     .0647877     .089987
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    559.306906 15102  .037035287           Root MSE      =  .16496
                                                       Adj R-squared =  0.2653
    Residual    410.684131 15093  .027210239           R-squared     =  0.2657
       Model    148.622775     9  16.5136416           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  9, 15093) =  606.89
      Source         SS       df       MS              Number of obs =   15103

. reg atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 ifc13 cgf14

 

 

6.1.1.4  Teste de Breusch Pagan (LM) 

                Prob>chi2 =      0.0000
                          =      182.14
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       cgf14      1.220472     1.498572       -.2781003        .0772678
       ifc13      .3873304     .4174536       -.0301232        .0114368
        mtb9     -.0476374    -.0512873        .0036499        .0004872
        ldc8     -.0205762    -.0235352        .0029591        .0004085
        roa7     -.0732156    -.0591854       -.0140302        .0047432
        tmn4      .0026172     .0150113       -.0123941        .0037406
        oct3      .0214801     .0205412         .000939        .0009603
        obf2       .368558     .2312299        .1373281        .0330167
        eta1      .0261081     .0632877       -.0371796        .0085166
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) = 21925.52
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0225334       .1501112
                       e     .0075022       .0866155
                     atc     .0370353       .1924455
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0
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6.1.1.5  Teste de Hausman 

                Prob>chi2 =      0.0000
                          =      182.14
                  chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
       cgf14      1.220472     1.498572       -.2781003        .0772678
       ifc13      .3873304     .4174536       -.0301232        .0114368
        mtb9     -.0476374    -.0512873        .0036499        .0004872
        ldc8     -.0205762    -.0235352        .0029591        .0004085
        roa7     -.0732156    -.0591854       -.0140302        .0047432
        tmn4      .0026172     .0150113       -.0123941        .0037406
        oct3      .0214801     .0205412         .000939        .0009603
        obf2       .368558     .2312299        .1373281        .0330167
        eta1      .0261081     .0632877       -.0371796        .0085166
                                                                              
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     

. hausman fixed

                          Prob > chi2 =     0.0000
                              chi2(1) = 21925.52
        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0225334       .1501112
                       e     .0075022       .0866155
                     atc     .0370353       .1924455
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        atc[codigo,t] = Xb + u[codigo] + e[codigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0

 

 

6.1.1.6  Estatística Final (regressão robusta)  

                                                                              
         rho    .77734391   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .08661545
     sigma_u    .16183956
                                                                              
       _cons      .243801   .0438609     5.56   0.000     .1577889    .3298131
       cgf14     1.220472   .4043815     3.02   0.003     .4274727    2.013472
       ifc13     .3873304   .0887774     4.36   0.000     .2132364    .5614245
        mtb9    -.0476374   .0025844   -18.43   0.000    -.0527054   -.0425694
        ldc8    -.0205762   .0019281   -10.67   0.000    -.0243572   -.0167951
        roa7    -.0732156   .0222838    -3.29   0.001    -.1169145   -.0295167
        tmn4     .0026172   .0108081     0.24   0.809    -.0185776     .023812
        oct3     .0214801   .0065678     3.27   0.001     .0086006    .0343597
        obf2      .368558   .1304657     2.82   0.005     .1127124    .6244037
        eta1     .0261081   .0268505     0.97   0.331    -.0265462    .0787624
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2252 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.2285                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2251)          =     65.42

       overall = 0.2474                                        max =        10
       between = 0.2778                                        avg =       6.7
R-sq:  within  = 0.1265                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2252
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     15103

. xtreg atc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 ifc13 cgf14, fe rob
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6.1.2 Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .82006896   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .10977505
     sigma_u    .23435585
                                                                              
       _cons     -.095253   .0590721    -1.61   0.107    -.2110943    .0205883
       cgf14     1.449677   .5032816     2.88   0.004     .4627347     2.43662
       ifc13     .7066602   .1129903     6.25   0.000     .4850846    .9282357
        mtb9    -.0633309   .0032596   -19.43   0.000     -.069723   -.0569388
        ldc8    -.0632549    .002787   -22.70   0.000    -.0687203   -.0577895
        roa7    -.0840837   .0275432    -3.05   0.002    -.1380963   -.0300712
        tmn4     .0523631   .0147798     3.54   0.000     .0233797    .0813465
        oct3     .0293845   .0089478     3.28   0.001     .0118378    .0469312
        obf2     .6118586   .1737599     3.52   0.000     .2711128    .9526044
        eta1     .3667669   .0324614    11.30   0.000     .3031096    .4304242
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2260 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1077                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2259)          =    168.31

       overall = 0.4458                                        max =        10
       between = 0.4908                                        avg =       6.7
R-sq:  within  = 0.2940                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2260
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     15167

. xtreg alc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 ifc13 cgf14, fe rob

 

 

6.1.3 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .76228374   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .08599659
     sigma_u    .15399624
                                                                              
       _cons     .0338327   .0373548     0.91   0.365    -.0394208    .1070862
       cgf14     1.500931   .3644896     4.12   0.000     .7861603    2.215701
       ifc13     .3498007   .0845602     4.14   0.000     .1839767    .5156247
        mtb9    -.0418852   .0022672   -18.47   0.000    -.0463312   -.0374391
        ldc8     .0084646   .0019235     4.40   0.000     .0046926    .0122367
        roa7    -.0605164   .0196971    -3.07   0.002    -.0991428   -.0218901
        tmn4     .0283619   .0094707     2.99   0.003     .0097898    .0469341
        oct3     .0271722   .0066343     4.10   0.000     .0141622    .0401822
        obf2     .4041395   .1268566     3.19   0.001     .1553715    .6529076
        eta1     .0707036   .0253466     2.79   0.005     .0209984    .1204087
                                                                              
         apc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2254 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1497                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2253)          =     49.20

       overall = 0.1636                                        max =        10
       between = 0.1893                                        avg =       6.7
R-sq:  within  = 0.0778                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2254
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     15101

. xtreg apc eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 ifc13 cgf14, fe rob
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6.1.4 Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .64921734   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .18518448
     sigma_u     .2519304
                                                                              
       _cons     .3907672   .0700788     5.58   0.000       .25334    .5281945
       cgf14     2.045476   .7062695     2.90   0.004     .6604533    3.430498
       ifc13     .3301811   .1726423     1.91   0.056    -.0083773    .6687395
        mtb9    -.1538573   .0057652   -26.69   0.000    -.1651631   -.1425515
        ldc8    -.0257368   .0031797    -8.09   0.000    -.0319723   -.0195014
        roa7    -.2015927   .0395506    -5.10   0.000    -.2791529   -.1240324
        tmn4     .0142162   .0174016     0.82   0.414    -.0199091    .0483414
        oct3     .0321881   .0138988     2.32   0.021      .004932    .0594442
        obf2      .213573   .2421892     0.88   0.378    -.2613695    .6885156
        eta1     .0963639   .0468869     2.06   0.040     .0044169     .188311
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2208 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1908                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2207)          =     98.94

       overall = 0.3513                                        max =        10
       between = 0.4060                                        avg =       6.3
R-sq:  within  = 0.1979                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2208
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     13896

. xtreg atm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 ifc13 cgf14, fe rob

 

 

6.1.5 Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .66719211   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .21616504
     sigma_u    .30606531
                                                                              
       _cons    -.3217577   .0911922    -3.53   0.000    -.5005892   -.1429262
       cgf14     4.466655   .8744029     5.11   0.000     2.751915    6.181394
       ifc13     .9253788   .2036527     4.54   0.000     .5260076     1.32475
        mtb9    -.0671514   .0066709   -10.07   0.000    -.0802333   -.0540696
        ldc8    -.0600294    .004188   -14.33   0.000    -.0682422   -.0518165
        roa7    -.1680918   .0486567    -3.45   0.001    -.2635095    -.072674
        tmn4     .1114485   .0225165     4.95   0.000     .0672927    .1556043
        oct3     .0822411   .0166015     4.95   0.000      .049685    .1147973
        obf2     .1361344   .2889052     0.47   0.638    -.4304204    .7026892
        eta1     .5089912   .0560885     9.07   0.000     .3989995     .618983
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2206 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0227                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2205)          =     55.91

       overall = 0.3080                                        max =        10
       between = 0.3776                                        avg =       6.3
R-sq:  within  = 0.1059                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2206
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     13944

. xtreg alm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 ifc13 cgf14, fe rob
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6.1.6 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .64833431   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e     .1590195
     sigma_u    .21591602
                                                                              
       _cons     .1695903   .0575656     2.95   0.003      .056702    .2824785
       cgf14     1.905138   .6045172     3.15   0.002     .7196576    3.090619
       ifc13     .2383159   .1492558     1.60   0.110    -.0543804    .5310123
        mtb9    -.1190247   .0046346   -25.68   0.000    -.1281133    -.109936
        ldc8      .005456   .0027341     2.00   0.046     .0000942    .0108177
        roa7    -.1438633    .031794    -4.52   0.000    -.2062125   -.0815142
        tmn4      .028657   .0145817     1.97   0.050     .0000617    .0572522
        oct3     .0476874   .0117787     4.05   0.000     .0245889     .070786
        obf2     .2837412   .1963993     1.44   0.149    -.1014051    .6688876
        eta1     .1143388   .0410193     2.79   0.005     .0338984    .1947792
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2212 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.1903                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2211)          =     83.23

       overall = 0.2944                                        max =        10
       between = 0.3368                                        avg =       6.3
R-sq:  within  = 0.1532                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2212
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     13923

. xtreg apm eta1 obf2 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 ifc13 cgf14, fe rob

 

 

6.2   Período de cinco anos: 2005 a 2009. 

6.2.1 Variável Dependente: Alavancagem Total Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .84829136   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .07332463
     sigma_u    .17338729
                                                                              
       _cons     .3582363   .0715708     5.01   0.000     .2178818    .4985907
       pib17    -.0001444   .0076901    -0.02   0.985    -.0152252    .0149364
       odc16    -.0295536    .008428    -3.51   0.000    -.0460814   -.0130259
       cgf14    -1.389778   .2479237    -5.61   0.000    -1.875971   -.9035853
        mtb9    -.0337694   .0031485   -10.73   0.000    -.0399437   -.0275951
        ldc8     -.017577   .0024184    -7.27   0.000    -.0223196   -.0128344
        roa7     -.204007   .0302685    -6.74   0.000    -.2633652   -.1446487
        tmn4     .0161076   .0206114     0.78   0.435    -.0243125    .0565277
        oct3     .0185274   .0077401     2.39   0.017     .0033486    .0337063
        eta1      .024378   .0320878     0.76   0.448     -.038548    .0873039
                                                                              
         atc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2169 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.2119                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2168)          =     53.40

       overall = 0.2075                                        max =         5
       between = 0.2249                                        avg =       4.2
R-sq:  within  = 0.1243                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2169
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      9031

. xtreg atc eta1 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 odc16 pib17, fe rob
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6.2.2 Variável Dependente: Alavancagem Líquida Contábil – Estatística Final: 

. 

                                                                              
         rho    .87318584   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .09314408
     sigma_u    .24441324
                                                                              
       _cons     .0287179   .0998251     0.29   0.774    -.1670446    .2244804
       pib17     .0154666   .0098635     1.57   0.117    -.0038762    .0348095
       odc16    -.0343015   .0108574    -3.16   0.002    -.0555934   -.0130096
       cgf14    -2.363659   .3252276    -7.27   0.000    -3.001449    -1.72587
        mtb9    -.0444436   .0041028   -10.83   0.000    -.0524895   -.0363977
        ldc8    -.0610002   .0033093   -18.43   0.000    -.0674899   -.0545105
        roa7      -.24381   .0388219    -6.28   0.000    -.3199418   -.1676781
        tmn4     .0785528   .0286533     2.74   0.006     .0223621    .1347434
        oct3     .0195689   .0108211     1.81   0.071    -.0016518    .0407896
        eta1     .3953776   .0418341     9.45   0.000     .3133386    .4774166
                                                                              
         alc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2177 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.0610                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2176)          =    144.99

       overall = 0.3995                                        max =         5
       between = 0.4387                                        avg =       4.2
R-sq:  within  = 0.2947                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2177
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      9083

. xtreg alc eta1 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 odc16 pib17, fe rob

 

 

6.2.3 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo Contábil – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .82525307   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e     .0749426
     sigma_u    .16286118
                                                                              
       _cons     .0736865   .0609965     1.21   0.227    -.0459313    .1933043
       pib17     .0046421   .0076735     0.60   0.545    -.0104061    .0196903
       odc16    -.0091121   .0087983    -1.04   0.300    -.0263661    .0081418
       cgf14    -.6945271   .2370562    -2.93   0.003    -1.159408   -.2296457
        mtb9    -.0323838   .0030439   -10.64   0.000     -.038353   -.0264145
        ldc8     .0126358   .0025933     4.87   0.000     .0075502    .0177213
        roa7    -.1315829   .0301508    -4.36   0.000    -.1907104   -.0724554
        tmn4     .0460143   .0165848     2.77   0.006     .0134905    .0785381
        oct3     .0273108   .0075506     3.62   0.000     .0125036    .0421181
        eta1     .0761196   .0333493     2.28   0.023     .0107197    .1415195
                                                                              
         apc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2168 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.0658                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2167)          =     30.55

       overall = 0.1154                                        max =         5
       between = 0.1188                                        avg =       4.2
R-sq:  within  = 0.0758                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2168
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      9025

. xtreg apc eta1 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 odc16 pib17, fe rob
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6.2.4 Variável Dependente: Alavancagem Total de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .74283647   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .16534177
     sigma_u    .28101177
                                                                              
       _cons     .9804685    .119009     8.24   0.000     .7470822    1.213855
       pib17    -.1343934   .0154109    -8.72   0.000    -.1646155   -.1041713
       odc16    -.3183336   .0256742   -12.40   0.000    -.3686829   -.2679843
       cgf14    -5.027266   .5781222    -8.70   0.000    -6.161011   -3.893521
        mtb9    -.1070853   .0064876   -16.51   0.000     -.119808   -.0943626
        ldc8    -.0185755   .0041565    -4.47   0.000    -.0267267   -.0104243
        roa7    -.5176278   .0555269    -9.32   0.000    -.6265206    -.408735
        tmn4     .1314258   .0302792     4.34   0.000     .0720458    .1908058
        oct3     .0451556   .0166812     2.71   0.007     .0124423    .0778689
        eta1     .0315477   .0662165     0.48   0.634    -.0983082    .1614036
                                                                              
         atm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2124 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = 0.0251                         Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2123)          =     88.41

       overall = 0.2676                                        max =         5
       between = 0.2755                                        avg =       3.9
R-sq:  within  = 0.2256                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2124
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      8339

. xtreg atm eta1 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 odc16 pib17, fe rob

 

 

6.2.5 Variável Dependente: Alavancagem Líquida de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .78609528   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .19012152
     sigma_u     .3644674
                                                                              
       _cons    -.1497318   .1620529    -0.92   0.356    -.4675305    .1680668
       pib17    -.0583344   .0180832    -3.23   0.001     -.093797   -.0228719
       odc16    -.2284378   .0296675    -7.70   0.000    -.2866181   -.1702576
       cgf14    -2.979498   .7085167    -4.21   0.000    -4.368956   -1.590041
        mtb9    -.0149155   .0076488    -1.95   0.051    -.0299154    .0000844
        ldc8    -.0495507   .0050803    -9.75   0.000    -.0595136   -.0395879
        roa7     -.529682   .0679547    -7.79   0.000    -.6629465   -.3964176
        tmn4     .2970546   .0423561     7.01   0.000     .2139908    .3801183
        oct3     .1037473   .0185612     5.59   0.000     .0673473    .1401473
        eta1     .4811106   .0706044     6.81   0.000     .3426498    .6195713
                                                                              
         alm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2129 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.3571                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2128)          =     44.67

       overall = 0.2148                                        max =         5
       between = 0.2433                                        avg =       3.9
R-sq:  within  = 0.1125                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2129
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      8381

. xtreg alm eta1 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 odc16 pib17, fe rob
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6.2.6 Variável Dependente: Alavancagem de Longo Prazo de Mercado – Estatística Final: 

                                                                              
         rho    .74213138   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    .14188509
     sigma_u    .24070101
                                                                              
       _cons     .4968162   .1015882     4.89   0.000     .2975935     .696039
       pib17    -.0974428   .0134733    -7.23   0.000    -.1238651   -.0710205
       odc16    -.2274284   .0217071   -10.48   0.000    -.2699977   -.1848591
       cgf14    -3.529969   .4836567    -7.30   0.000     -4.47846   -2.581479
        mtb9    -.0836203   .0056609   -14.77   0.000    -.0947217   -.0725189
        ldc8     .0165544   .0033576     4.93   0.000       .00997    .0231389
        roa7      -.40142   .0499431    -8.04   0.000    -.4993625   -.3034775
        tmn4     .1410077   .0262697     5.37   0.000     .0894907    .1925247
        oct3     .0626582   .0139596     4.49   0.000     .0352823    .0900341
        eta1      .101806   .0532795     1.91   0.056    -.0026794    .2062915
                                                                              
         apm        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              
                              (Std. Err. adjusted for 2125 clusters in codigo)

corr(u_i, Xb)  = -0.0516                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(9,2124)          =     68.29

       overall = 0.2135                                        max =         5
       between = 0.2133                                        avg =       3.9
R-sq:  within  = 0.1865                         Obs per group: min =         1

Group variable: codigo                          Number of groups   =      2125
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      8359

. xtreg apm eta1 oct3 tmn4 roa7 ldc8 mtb9 cgf14 odc16 pib17, fe rob

 

 

 

 


