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RESUMO 

 

 

Embora o tema estrutura de capital seja um dos mais pesquisados em finanças corporativas, 

tais pesquisas, em geral, tratam o capital de terceiros como uma fonte de recursos homogênea 

e uniforme, não obstante este ser muitas vezes formado por uma variedade de instrumentos de 

dívida que se diferenciam uns dos outros em vários aspectos, tais como acessibilidade aos 

recursos, custos de transação, maturidade, colateralidade entre outros. Esse trabalho buscou 

contribuir de forma inovadora para a compreensão dos determinantes da estrutura de capital 

tendo em vista a perspectiva da estrutura de dívida e seu impacto sobre a forma pela qual as 

empresas estruturam seu capital. Para tanto, foi proposto o alcance de quatro objetivos 

principais: i) Identificar se a estrutura de dívida das empresas brasileiras é marcada por 

padrões de endividamento homogêneos ou heterogêneos; ii) Identificar quais fatores podem 

explicar os padrões de endividamento observados; iii) Avaliar como as escolhas em relação às 

fontes de dívida variam em função das características das empresas (tamanho, risco, 

tangibilidade etc); iv) Avaliar as implicações do uso de variáveis dependentes agregadas em 

estudos sobre a alavancagem das empresas.  Os resultados obtidos mostraram que, no Brasil, 

é possível encontrar tanto padrões de endividamento homogêneos quanto heterogêneos, sendo 

tais padrões atribuídos a quatro fatores principais: tamanho da empresa, relação market to 

book, grau de tangibilidade e presença de grau de rating. As características das empresas 

foram apontadas como fatores determinantes para a escolha por fontes específicas de 

endividamento e o uso de medidas gerais de endividamento como variáveis dependentes pode, 

efetivamente, promover generalizações que deixam de observar os fatores que são relevantes 

para a composição da estrutura de dívida e que, portanto, afetam a decisão entre uso de capital 

próprio e de terceiros. 
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ABSTRACT 

 

 

Although the issue of capital structure is one of the most researched in corporate finance such 

research , in general, treat the debt capital as a source of homogeneous and uniform features , 

nevertheless this is often formed by a variety of debt instruments which differ from each other 

in various aspects, such as access to resources , transaction costs, maturity, collaterality 

among others . This study sought to contribute innovatively to the understanding of the 

determinants of capital structure in view of the prospect of debt structure and its impact on the 

way businesses structure their capital. Therefore, it was proposed to reach four main 

objectives : i ) Identify whether the debt structure of Brazilian companies is marred by 

patterns debt heterogeneous or homogeneous , ii ) identify which factors may explain the 

observed patterns of indebtedness ; iii ) evaluate how choices in relation to sources of debt 

vary depending on the characteristics of firms (size , risk , leverage etc ) iv ) assess the 

implications of the use of dependent variables in studies of aggregate leverage of firms . The 

results showed that, in Brazil , you can find both patterns debt homogeneous heterogeneous, 

and such patterns attributed to four main factors : company size, market to book ratio , degree 

of tangibility and presence of grade rating . Business characteristics were identified as 

determinants for the choice of specific sources of debt and the use of general measures of debt 

as dependent variables factors can effectively promote generalizations that fail to observe the 

factors that are relevant to the composition of the debt structure and which therefore affect the 

decision between using equity and debt.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A estrutura de capital das empresas tem sido um dos principais temas pesquisados em  

finanças corporativas, sobretudo após a publicação do trabalho de Modigliani e Miller em 

1958, intitulado The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. Tais 

pesquisadores afirmavam que, em mercado perfeito, a estrutura de capital era irrelevante. Esta 

afirmação, em contraposição à tese da existência de uma estrutura ótima de capital defendida 

por Durand (1952), gerou polêmicas e discussões sobre esse tema que ainda hoje permanecem 

objeto de estudo e interesse dos acadêmicos da área de finanças.  

Em linhas gerais, a produção acadêmica em torno do tema estrutura de capital, embora vasta, 

dedica-se em grande parte a compreender a dinâmica que envolve a tomada de recursos 

financeiros por parte das empresas, mais especificamente no que se refere à escolha ótima 

entre capital próprio e capital de terceiros, e em como esta estrutura pode contribuir para a 

redução do custo médio ponderado de capital. Também são frequentes os estudos e pesquisas 

que buscam relacionar o nível de endividamento total das empresas às suas características 

e/ou setor de atuação. Em todos estes estudos é possível observar que os modelos teóricos, em 

geral, tratam o capital de terceiros como uma fonte de recursos homogênea e uniforme 

(RAUH; SUFI, 2010). 

Contudo, é necessário ressaltar que há diferentes instrumentos de dívida que participam da 

composição do capital de terceiros, com características distintas em vários aspectos, tais 

como: origem dos recursos, maturidade, colateralidade, acessibilidade, prioridade de 

recebimento e impacto sobre o fluxo de caixa, custos de transação, incentivos aos gerentes 

entre outros. Dessa forma, ao tratar o endividamento junto a terceiros como uma fonte de 

recursos uniforme, tais características diferenciadoras são ignoradas, quando são, na verdade, 

potencialmente relevantes para a compreensão da forma pela qual as empresas estruturam sua 

política de capital (DENIS; MIHOV, 2003; JOHNSON, 1997; RAUH; SUFI, 2010; COLLA; 

IPPOLITO; LI, 2011).  

Assim, não obstante a diversidade dos instrumentos de dívida presentes na estrutura de capital 

das empresas, a revisão da literatura mostrou que os modelos teóricos relativos ao tema 

estrutura de capital, em geral, tratam o capital de terceiros como uma fonte de recursos 
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uniforme e homogênea. Reforçando este argumento, Johnson (1997) lembra que grande parte 

das pesquisas acadêmicas sobre o endividamento das empresas não faz distinção entre dívida 

privada (junto a bancos, por exemplo) e títulos de dívida (debêntures e commercial paper). 

Johnson (1997) também observou que, em geral, os modelos teóricos não fazem distinção 

entre a dívida bancária e a não bancária, e uma das razões para isso pode estar na busca por 

um modelo de mais fácil tratamento ou ainda pela ausência ou limitação de informações. 

A revisão da literatura também mostrou que os estudos e pesquisas dedicados à compreensão 

da forma pela qual as empresas escolhem suas fontes de recursos e estruturam suas dívidas 

são escassos, sendo esta afirmação também defendida por Famá e Figueiredo (2007); Rauh e 

Sufi, (2010); Colla, Ippolito e Li (2011). Dentre os poucos estudos dedicados a esta questão, 

podem ser apontados os trabalhos de Jonhson (1997) e Denis e Mihov (2002), que detalharam 

a estrutura de endividamento das empresas estabelecendo diferenças entre 3 tipos de dívida: 

dívida bancária, dívida não bancária e dívida por meio de colocações públicas de títulos 

corporativos. No entanto, a distinção entre fontes de dívida privada e por meio de títulos de 

dívida corporativa pode ser apontada como clássica nos estudos dedicados à compreensão da 

forma pela qual as empresas escolhem suas fontes de dívida (CAREY; POST; SHARPE, 

1996; CHEMMANUR; FULGHIERI, 1994; HOUSTON; JAMES, 1996; KRISHNASWAMI 

et al., 1998, SAITO; LUCINDA, 2005; EASTERWOOD; KADAPAKKAN, 1991; FAMA; 

FIGUEIREDO, 2007; HADLOCK; JAMES, 2002). 

Cantillo e Wright (2000) lembram que o endividamento também pode ser observado a partir 

de diferentes perspectivas: relativas à maturidade da dívida (curto e longo prazo) bem como 

sua colateralidade (garantidas e não garantidas).  

Contudo, trabalhos mais recentes têm surgido na tentativa de propor um detalhamento mais 

profundo da estrutura de dívida das empresas, como forma de compreender melhor a 

dinâmica da estrutura de capital. Como exemplo desta nova vertente, ressaltam-se os 

trabalhos desenvolvidos por Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li (2011).  

Rauh e Sufi (2010), buscando compreender a forma pela qual as empresas estruturavam suas 

dívidas, promoveram um agrupamento ou categorização dos instrumentos de dívida com 

características semelhantes, sendo assim identificadas 7 categorias de dívida, a saber: i) dívida 

bancária; ii) títulos de dívida (identificados por meio de colocações públicas de títulos ou que 

estão amparados pela regra 144A para colocações privadas); iii) dívida programada (que são 
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isentas de registro no Securities and Exchange Commission, tais como commercial paper e 

medium term notes); iv) colocações privadas (que abrangem dívidas que não estavam sob a 

regra 144A ou títulos de classificação ambígua); v) títulos de dívida conversível; vi) dívidas 

com garantia em bens imóveis ou equipamentos; e por fim, a categoria “outros”, que incluiu 

dívidas não classificadas nas categorias acima descritas. Este estudo envolveu 305 empresas 

norte-americanas, de capital aberto e que possuíam graus de rating atribuídos por agências de 

classificação de risco. Foram identificadas relações consistentes entre a qualidade de crédito 

das empresas e as fontes de endividamento escolhidas, mostrando que empresas com alta 

qualidade de crédito (igual ou superior a BBB) dependiam exclusivamente de dois tipos de 

fontes de capital: ações e dívida sênior não garantida. Por outro lado, empresas com baixa 

qualidade de crédito tendiam a depender mais de múltiplas fontes de financiamento, incluindo 

dívidas garantidas, sênior não garantidas e subordinadas. Rauh e Sufi (2010) também 

identificaram o uso simultâneo de dívidas bancárias garantidas e títulos subordinados por 

empresas com baixa qualidade de crédito, sendo este achado contrário à hipótese de que a 

empresa escolhe sua fonte de endividamento, optando por dívida bancária ou por meio de 

títulos corporativos. Tais pesquisadores foram pioneiros ao mostrarem que aproximadamente 

três quartos das empresas que participaram do estudo utilizavam simultaneamente mais de 

dois tipos de dívida, enquanto que um quarto das empresas pesquisadas não apresentava 

variação significativa no total de dívida, mas mudava sua composição de endividamento de 

forma significativa. 

Rauh e Sufi (2010) também identificaram que empresas com pior qualidade de crédito 

encontravam dificuldades para acesso a capitais de curto prazo, uma vez que não tinham 

acesso a instrumentos de captação pública como commercial paper e medium term notes, e 

dessa forma, ficavam dependentes do financiamento bancário com cláusulas restritivas. 

Também foi observado que empresas com maior probabilidade de falência e, portanto, com 

maior potencial de conflitos de interesse entre gerentes e credores, apresentavam maior uso 

simultâneo de diferentes tipos e prioridades de dívida.  Este achado foi considerado 

consistente com os modelos teóricos que prevêem o “espalhamento” do endividamento entre 

fontes distintas como forma de mitigar problemas de agência, sendo os modelos propostos por 

Diamond (1993), Park (2000), DeMarzo e Fishman (2007) corroborados pela pesquisa. Por 

fim, Rauh e Sufi (2010) concluíram que a estrutura de endividamento era marcada pela 

heterogeneidade, ou seja, pelo uso simultâneo de diferentes fontes de dívida. 
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Corroborando o argumento da heterogeneidade ou da diversidade de fontes de dívida na 

estrutura de capital, Johnson (1997) observou que 73% das empresas por ele pesquisadas 

utilizavam pelo menos duas ou três fontes de endividamento. Por fim, Rauh e Sufi (2010) 

afirmaram que quase todas as pesquisas empíricas sobre estrutura de capital tratavam a dívida 

como uniforme, mesmo reconhecendo que o endividamento corporativo era marcado pela 

heterogeneidade.  

Por outro lado, Colla, Ippolito e Li (2011), ao conduzirem um estudo semelhante ao de Rauh 

e Sufi (2010), também promoveram uma categorização da estrutura de dívida, estabelecendo 

assim, cinco categorias distintas, a saber: i) notas comerciais (commercial paper); ii) linhas de 

crédito garantidas; iii) empréstimos bancários (term loans); iv) títulos sênior e subordinados e 

v) arrendamentos de capital. Tomando como base tais categorizações, os autores citados 

buscaram identificar novas contribuições para a compreensão da estrutura de capital a partir 

do estudo da estrutura de dívida, e assim, verificaram que o endividamento simultâneo por 

meio de várias fontes de dívida somente foi encontrado dentre as empresas de grande porte e 

que possuíam melhor classificação de risco, não sendo aplicável para grande parte das 

empresas participantes da pesquisa. Para chegar a essa conclusão, Colla, Ippolito e Li (2011) 

dividiram uma amostra de 3.332 empresas norte-americanas, não financeiras, originadas da 

base de dados da Compustat, em sete grupos ou clusters, e observaram que, somente em um 

dos grupos, formado pelas empresas de maior porte e com melhor classificação de risco, era 

possível observar o uso simultâneo de diferentes fontes de dívida.  Colla, Ippolito e Li (2011) 

concluíram que a estrutura de dívida das empresas era marcada pela especialização, uma vez 

que as empresas apresentavam a tendência a concentrar entre 70% e 80% de sua dívida total 

numa única fonte. Esta tendência à especialização também se mostrou consistente ao longo do 

tempo de observação. 

Colla, Ippolito e Li (2011) explicaram que os resultados divergentes em relação ao trabalho de 

Rauh e Sufi (2010) deveram-se ao tamanho da amostra, que foi substancialmente maior, e 

também pela inclusão no estudo de empresas que não possuíam classificação de risco, o que 

permitiu identificar a existência da especialização em relação as fontes de financiamento. 

Contudo, corroborando Rauh e Sufi (2010), Colla, Ippolito e Li (2011) identificaram que um 

fator chave para compreender a estrutura de dívida era a qualidade de crédito da empresa. 



21 
 

Dessa forma, tomando como base os achados de Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li 

(2011), foi observado que, nos estudos conduzidos por Rauh e Sufi (2010) foi defendida a 

tese do uso simultâneo de diferentes fontes de dívida por parte das empresas, sobretudo para 

aquelas com mais baixa classificação de risco, ao passo que Colla, Ippolito e Li (2011) 

argumentaram que grande parte das empresas apresentam uma tendência à especializar-se na 

tomada de recursos por meio de uma única fonte, sendo a heterogeneidade reservada às 

empresas maiores e com graus de rating atribuídos por agências de classificação de risco.  

Tendo em vista essa questão, a revisão da literatura mostrou uma interessante discussão 

polarizada em duas vertentes teóricas: a primeira oferece modelos que explicam a escolha por 

determinadas fontes de dívida a partir das características ou especificidades das empresas 

tomadoras de recursos, e dessa forma, espera-se que as empresas concentrem seu 

endividamento nas fontes de dívida especificadas pelo modelo teórico. Já a segunda vertente 

defende que as empresas não concentram seu endividamento numa única fonte, mas tomam 

recursos por meio de diversas fontes de dívida simultaneamente.   

 

Portanto, buscando investigar qual teoria melhor se ajusta à realidade das empresas brasileiras 

e tendo em vista as implicações do tratamento da estrutura de dívida como uma fonte 

homogênea de recursos, esse trabalho se propôs a responder a seguinte questão: as empresas 

que atuam no Brasil tendem a adotar uma estrutura de dívida homogênea, no sentido de 

concentrarem parte significativa de seu endividamento numa única fonte de dívida ou 

apresentam padrões de endividamento heterogêneo, caracterizado pelo “espalhamento” da 

dívida em diferentes fontes?  

Essa questão mostra-se relevante em razão de distintos fatores como: a) o impacto sobre os 

custos de transação associados a uma ou mais fontes de financiamento; b) potenciais conflitos 

de interesse entre credores corporativos, o que amplia a discussão até em então focada na 

relação credor-acionista descrita pela Teoria da Agência; c) transmissão de informação ao 

mercado quanto à acessibilidade em relação às fontes financiadoras; d) potenciais benefícios 

tributários, entre outros fatores. Além disso, a literatura sobre o tema estrutura de capital tem 

se dedicado a estabelecer relações entre as características das empresas e as decisões que 

cercam o endividamento corporativo, e nesse esforço, como já mencionado, tem tratado o 

capital de terceiros como uma variável homogênea. No entanto, ao tratar como homogênea 

uma variável potencialmente heterogênea, corre-se o risco de serem estabelecidas relações  
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imprecisas, tais como as que foram observadas por Colla, Ippolito e Li (2012). O uso de 

variáveis dependentes proxies para endividamento geral no estudo dos determinantes do 

endividamento tem o potencial de “esconder” os efeitos específicos que cada instrumento de 

dívida exerce sobre as decisões de financiamento da empresa. Rauh e Sufi (2010, p.2) 

colocam que “...as relações entre as características das empresas e seus níveis de 

endividamento variam significativamente quando os componentes do endividamento são 

analisados separadamente”.  

O reconhecimento da existência da heterogeneidade na estrutura de dívida pode trazer uma 

nova perspectiva para o estudo da estrutura de capital, contribuindo para o enriquecimento da 

literatura sobre esse tema, pois tem o potencial de questionar o tratamento uniforme e 

homogêneo que tem sido dado ao capital de terceiros em estudos sobre a estrutura de capital 

das empresas, e dessa forma, novas explicações para as decisões relativas ao financiamento 

corporativo poderão ser oferecidas. 

A identificação dos padrões de endividamento presentes na estrutura de dívida das empresas 

também pode contribuir para a construção de modelos teóricos preditivos em relação ao 

endividamento das empresas, acrescentando novos conhecimentos acerca da forma pela qual 

as empresas estruturam suas dívidas. 

A investigação em torno dos padrões de homogeneidade ou heterogeneidade da estrutura de 

dívida das empresas torna-se especialmente pertinente quando é possível explicar as razões 

relacionadas a esse fenômeno. Dessa forma, após dedicar-se a responder o primeiro 

questionamento levantado, o passo seguinte desse trabalho foi o de buscar identificar relações 

entre os padrões de endividamento observados (se homogêneos ou heterogêneos) e seus 

fatores explicativos. Para tanto, foram tomadas como variáveis explicativas as mesmas já 

utilizadas em estudos anteriores conduzidos por Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li 

(2011). Ambas as pesquisas identificaram que fatores relacionados a qualidade de crédito das 

empresas, tais como porte, risco, lucratividade e risco poderiam ser chaves para a 

compreensão dos padrões de endividamento observados.  

Assim, este trabalho também percorreu o mesmo caminho, e testou variáveis diretamente 

relacionadas à qualidade de crédito como potencialmente capazes de explicar os padrões de 

endividamento homogêneos ou heterogêneos observados. Em se tratando da realidade 

brasileira, essa questão ainda não havia sido investigada.  
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Dessa forma, a primeira etapa desta pesquisa voltou-se à identificação de padrões de 

endividamento da estrutura de dívida das empresas bem como seus fatores explicativos. 

No entanto, os propósitos deste trabalho não se limitaram à identificação dos padrões de 

endividamento presentes na estrutura de dívida das empresas brasileiras e seus fatores 

explicativos. Numa segunda etapa, este trabalho buscou aprofundar o conhecimento acerca 

dos fatores determinantes para a composição da estrutura de endividamento das empresas, e 

para tanto, foi necessário investigar a forma pela qual as empresas que atuam no Brasil 

escolhiam suas fontes financiadoras. Com esse propósito, foram testadas possíveis relações  

entre variáveis relacionadas às características das empresas, e que são comumente utilizadas 

em estudos sobre endividamento corporativo (tais como: lucratividade, grau de tangibilidade, 

tamanho, entre outras) e a escolha por fontes específicas de dívida, ou seja, dívidas tomadas 

junto a bancos, por meio de títulos corporativos, por meio de captação externa entre outras 

fontes.  

A motivação para essa linha de investigação também surgiu a partir das descobertas de Colla, 

Ippolito e Li (2011) e Rauh e Sufi (2010), que identificaram que as características das 

empresas geralmente associadas ao endividamento total variavam significativamente quando 

buscava-se explicar a tomada de recursos por meio de fontes específicas de dívida.   

Também a revisão da literatura permitiu observar que havia fortes relações entre as 

características das empresas e a busca por fontes específicas de endividamento. Por exemplo, 

segundo o modelo de Diamond (1989; 1991), empresas que apresentam maior assimetria de 

informação tendem a endividar-se mais por meio de bancos. Por outro lado, empresas maiores 

tendem a buscar recursos por meio de títulos corporativos. 

Em síntese, essa parte do trabalho pretendeu identificar quais fatores relativos às 

características das empresas poderiam ser determinantes para a escolha por fontes específicas 

de dívida.  

Por fim, na segunda fase da segunda etapa deste trabalho, foram analisadas as implicações do 

tratamento uniforme dado ao capital de terceiros em estudos sobre o endividamento, e que se 

materializam pelo uso de variáveis dependentes que não fazem distinção entre os diversos 

instrumentos de dívida presentes na composição do capital de terceiros.    
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Como já mencionado, a revisão da literatura, sobretudo brasileira, apontou para a existência 

de uma vasta quantidade de estudos dedicados à compreensão dos fatores que contribuem 

para explicar o nível de endividamento geral observado nas empresas, e em tais estudos, as 

variáveis dependentes (proxies para endividamento corporativo) geralmente agregam os 

diversos instrumentos de dívida (operacionais e financeiras) numa única variável, sem 

distinguir as diferentes fontes e propriedades de cada instrumento de dívida. Sendo assim,  

tais variáveis são chamadas,  nesse trabalho, de variáveis “agregadas.” 

Assim, o último objetivo desse trabalho foi o de avaliar se o uso de variáveis dependentes 

agregadas poderia levar a conclusões divergentes daquelas obtidas pelo uso de variáveis 

dependentes não agregadas, ou seja, formadas por fontes específicas de dívida. Em outras 

palavras, seria pertinente afirmar que os mesmos fatores que geralmente contribuem para 

explicar o endividamento geral das empresas também o seriam para explicar o endividamento 

por meio de fontes específicas de dívida? 

A pertinência dessa questão revelou-se a partir dos estudos conduzidos por Colla, Ippolito e 

Li (2011) que identificaram, por exemplo, que a variável “lucratividade”, geralmente 

associada de forma negativa ao endividamento total, tendo em vista a teoria da hierarquia das 

fontes, apresentou relações positivas e significativas com dívida bancária na forma de linhas 

de crédito automático e financiamentos bancários, colocando em evidencia a relevância da 

heterogeneidade do endividamento para compreensão dos fatores determinantes para a 

estrutura de capital.  

Em síntese, a segunda etapa desse trabalho propôs-se a responder dois questionamentos: O 

primeiro, relativo aos fatores potencialmente capazes de explicar o endividamento por meio 

de fontes específicas de dívida, buscou observar se seria possível afirmar que variáveis 

explicativas como “tamanho”, “lucratividade”, “risco” entre outras, e que geralmente são 

relevantes para explicar o nível de endividamento geral, também o seriam para fontes de 

dívida específicas, tais como bancos, títulos corporativos, arrendamentos mercantis entre 

outras. O segundo questionamento foi relativo às implicações do uso de variáveis “agregadas” 

como variáveis dependentes em estudos sobre os determinantes do endividamento das 

empresas. Questiona-se se seria pertinente afirmar que o endividamento da empresa, quando 

mensurado de forma generalista, ou seja, sem fazer distinção dentre as diferentes fontes de 

dívida, deixa de explicar parte significativa dos fatores relacionados à escolha por fontes 

específicas de recursos.  
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No que se refere às variáveis independentes testadas na segunda etapa desse trabalho, foram 

selecionadas variáveis relativas às  características das empresas, tais como tamanho, grau de 

tangibilidade dos ativos, risco e lucratividade, amplamente presentes em estudos sobre o 

endividamento das empresas. A pertinência do uso de tais variáveis foi defendida por 

Jorgensen e Terra (2003) que observou que fatores específicos das empresas eram mais 

relevantes para explicar o endividamento do que fatores macroeconômicos.  

Para tanto, foram analisadas as estruturas de dívida de 113 empresas que atuam no Brasil, 

sendo os dados coletados em formato de painel num período de 5 anos, que abrangeram os 

anos de 2007 a 2011. Esse período foi escolhido em razão de os dados, a partir de 2007, 

mostrarem-se mais organizados e padronizados, permitindo  trabalho de categorização da 

estrutura de dívida. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Em síntese, este trabalho buscou responder a quatro perguntas principais, sendo duas 

relacionadas aos padrões de endividamento das empresas e duas relacionadas aos 

determinantes da estrutura de dívida. No que se refere à investigação acerca dos padrões de 

endividamento das empresas foram propostas as seguintes questões: 

a) As empresas que atuam no Brasil tendem a captar parte significativa de seus recursos 

por meio de uma única fonte de dívida (homogeneidade) ou tendem a buscar fontes 

variadas simultaneamente (heterogeneidade)?  

 

b) Quais fatores são determinantes para que a estrutura de dívida das empresas apresente 

padrões de endividamento homogêneos ou heterogêneos em relação às suas fontes?   

No que se refere à investigação relativa aos determinantes da estrutura de dívida foram 

propostas as seguintes questões:  

c) Como as características das empresas (tais como tamanho, grau de tangibilidade, 

lucratividade, risco entre outras) podem ser determinantes para a escolha por fontes 

específicas de dívida, tais como bancos, títulos corporativos entre outras? 
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d) Quais as implicações do uso de variáveis dependentes agregadas (proxies para o 

endividamento total) para a compreensão dos determinantes da estrutura de dívida das 

empresas?   

  

Ao responder as quatro questões propostas, espera-se oferecer contribuições para o estudo dos 

padrões e determinantes da estrutura de capital pelas lentes da estrutura de dívida das 

empresas, e sendo assim, a questão principal desta pesquisa ou problema de pesquisa pode 

ser assim descrito: Quais os padrões e determinantes da estrutura de dívida das empresas que 

atuam no Brasil? 

 

Este trabalho pretendeu, portanto, defender a tese da relevância da estrutura de dívida como 

forma de melhor compreender a estrutura de capital das empresas. 

 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi definido de maneira análoga ao problema de pesquisa 

proposto, a saber: Identificar quais os padrões e determinantes da estrutura de dívida das 

empresas que atuam no Brasil. 

  

Para alcançar esse objetivo geral, foram propostos quatro objetivos menores ou delimitadores, 

uma vez que estes cumprem a função de oferecer uma delimitação ao objetivo geral. Cada 

objetivo delimitador foi composto por um conjunto de objetivos específicos.  

 

Assim, o primeiro objetivo delimitador foi assim descrito: Identificar se na estrutura de 

dívida das empresas brasileiras predominam padrões de endividamento que tendem à 

especialização numa única fonte ou à heterogeneidade, caracterizada  pelo “espalhamento” 

em distintas fontes de dívida.  

 

Para alcance deste objetivo, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

 

1-Estabelecer categorias de dívida capazes de refletir as fontes primárias de recursos para as 

empresas que atuam no Brasil; 
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2- Estabelecer critérios para definição de estruturas de dívida homogêneas ou heterogêneas 

em relação às suas fontes.  

 

3- Aplicar a categorização da estrutura de dívida às empresas participantes da amostra, tendo 

em vista os critérios definidos no objetivo específico 2. 

 

4- Avaliar se o endividamento observado (homogêneo ou heterogêneo) é persistente ao longo 

do tempo.   

O segundo objetivo delimitador estabelecido para essa pesquisa foi assim descrito: Identificar 

quais fatores são capazes de explicar os padrões de heterogeneidade ou homogeneidade 

da  estrutura de dívida das empresas que atuam no Brasil.  

Para alcance deste segundo objetivo, foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

 

5- Identificar as variáveis independentes potencialmente associadas aos padrões de 

endividamento homogêneos ou heterogêneos, tendo em vista os achados de Rauh e Sufi 

(2010) e Colla, Ippolito e Li (2011). 

 

6- Testar se há relações estatisticamente robustas entre as variáveis identificadas no objetivo 

específico 5 e os padrões de estrutura de dívida identificados (sejam estes homogêneos ou 

heterogêneos). 

Na sequencia, foi proposto o terceiro objetivo delimitador, relativo à segunda etapa deste 

trabalho, que foi assim descrito: Investigar como as características das empresas que são 

comumente utilizadas em estudos sobre o endividamento corporativo (tais como tamanho, 

lucratividade, tangilibilidade, risco etc) estão relacionadas à escolha por fontes específicas 

de dívida.  

Para alcance do terceiro objetivo deste trabalho, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

7- Identificar as características das empresas mais comumente utilizadas como variáveis 

independentes em estudos sobre o endividamento total da empresa, bem como sua forma de 

estimação para fins de operacionalizar a análise estatística.  
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8- Propor, a partir da revisão da literatura, hipóteses que relacionem as características das 

empresas e a escolha por fontes específicas de endividamento. 

9- Testar cada categoria de dívida separadamente (identificadas no objetivo específico 1) 

como variável dependente em relação às variáveis independentes identificadas no objetivo 

específico 7, por meio de análise de regressão multivariada. 

O quarto e último objetivo delimitador proposto por esse trabalho foi o de analisar as 

implicações do uso de variáveis agregadas de endividamento para a compreensão dos 

determinantes da estrutura de dívida, em contraposição ao uso de fontes específicas de 

dívida.  

Com esse propósito, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

10- Testar variáveis agregadas de endividamento total como dependentes em regressões que 

utilizem as características das empresas identificadas no objetivo específico 7 como variáveis 

independentes. 

11- Analisar e comparar os resultados obtidos pelos dois conjuntos de regressões  (objetivos 

específicos 9 e 10), observando o poder explicativo das variáveis independentes bem como 

seus efeitos parciais sobre a variável dependente.  

Em síntese, tendo em vista os objetivos propostos, esse trabalho foi dividido em duas etapas, 

sendo cada etapa composta por dois objetivos distintos. Assim, a primeira etapa teve como 

primeiro objetivo investigar a existência de padrões de endividamento (homogeneidade ou 

heterogeneidade) e a busca por explicações para os padrões de endividamento observados. Na 

segunda etapa, a pesquisa voltou-se à busca pelos fatores determinantes da estrutura de dívida, 

relacionando-os às características das empresas, bem como à análise das implicações do uso 

de variáveis agregadas como dependentes em estudos sobre o endividamento das empresas. 

 

 

 

 

 

 



29 
 

1.2 JUSTICATIVA 

 

 

Em linhas gerais, grande parte das pesquisas dedicadas à compreensão da estrutura de capital 

das empresas tratou o capital de terceiros como uma fonte de recursos homogênea, deixando 

de explorar a influência dos distintos instrumentos de dívida sobre a composição da estrutura 

de dívida. São bastante escassas as pesquisas dedicadas ao estudo mais aprofundado da 

composição do endividamento e seu impacto sobre a estrutura de capital, destacando-se os 

trabalhos de Johnson (1997) e Denis e Mihov (2002) e mais recentemente, Rauh e Sufi (2010) 

e Colla, Ippolito e Li (2011). 

Rauh e Sufi (2010) e também Colla, Ippolito e Li (2011) demonstraram que ao tratar o 

endividamento como uma fonte de recursos homogênea, desconsideram-se relevantes 

explicações em relação à forma pela qual as empresas estruturam seu endividamento.  

No Brasil, é possível encontrar pesquisas que distinguiram entre uso de fonte de dívida por 

meio de títulos corporativos (debêntures, por exemplo) e dívida bancária (LUCINDA; 

SAITO, 2005; FIGUEIREDO, 2007); no entanto, a relevância deste trabalho mostra-se em 

razão de seu caráter inovador, uma vez que não se observa nenhum outro que tenha feito uma 

categorização mais detalhada das fontes de crédito para as empresas inseridas no sistema 

financeiro brasileiro, seguindo o exemplo dos trabalhos desenvolvidos por Rauh e Sufi (2010) 

e Colla, Ippolito e Li (2011).  

 

Também não se observa nenhum estudo que busque identificar a existência de efeitos de 

especialização ou heterogeneidade da estrutura de dívida das empresas brasileiras, bem como 

seus fatores determinantes. Da mesma forma, não se observa nenhum outro trabalho 

conduzido no Brasil com a proposta de investigar a relação entre as características das 

empresas brasileiras e a escolha por fontes específicas de recursos, indo além das clássicas 

distinções entre fontes de recursos de origem pública e privada (LUCINDA, 2004; 

FIGUEIREDO, 2007). 

 

Além disso, esse trabalho inova por questionar o uso de variáveis gerais de endividamento 

como consistentes para explicar a escolha ótima das empresas entre capital próprio e de 
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terceiros, salientando a relevância dos diferentes instrumentos de dívida que compõem o 

capital de terceiros. 

Este trabalho também se justifica pelo fato de o Brasil possuir um mercado de capitais ainda 

pouco desenvolvido, com opções limitadas de crédito e altas taxas de juros sendo, portanto, 

um ambiente diverso daquele investigado por  Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li 

(2012) e dessa forma, as conclusões obtidas por tais autores podem não se aplicar à realidade 

das empresas que atuam no Brasil. 

Por fim, os achados deste trabalho poderão fornecer subsídios importantes para a construção 

de modelos teóricos preditivos acerca da forma pela qual as empresas estruturam suas dívidas, 

o que pode contribuir não apenas para as pesquisas acadêmicas em finanças como também 

para os fornecedores de dívida inseridos no sistema financeiro nacional, que poderão projetar 

produtos de dívida mais próximos do público que se deseja alcançar.  

 

Assim, espera-se que este trabalho contribua no sentido de proporcionar uma melhor 

compreensão da estrutura de capital pelas lentes da estrutura de dívida das empresas.  

 

 

1.3  DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa, em razão da necessidade de informações específicas acerca da composição da 

estrutura de dívida, está limitada às empresas de capital aberto, não financeiras nem 

seguradoras, uma vez que estas apresentam alto grau de alavancagem não condizente com o 

perfil das empresas que se deseja investigar. As empresas participantes da amostra foram 

necessariamente de capital aberto, uma vez que estas apresentam informações relativas ao 

endividamento, sendo estas disponíveis para acesso público no site da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Dessa forma, excluem-se empresas de capital fechado. 

 

Esta pesquisa também está limitada a investigar o capital de terceiros da empresa e suas 

contribuições para o estudo da estrutura de capital, e dessa forma, o estudo acerca do capital 

próprio não faz parte dos objetivos desta pesquisa. 
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2 O DEBATE ACERCA DA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS 

 

O tema estrutura de capital tem sido apontado como um dos principais temas pesquisados em 

finanças corporativas, e não obstante isso, tem sido fonte de significativo debate, sobretudo no 

que se refere à existência ou não de uma estrutura ótima de capital.   

 

A estrutura de capital refere-se à combinação de capital próprio e de terceiros que financia as 

atividades e necessidades de recursos da empresa, ou seja, refere-se à forma pela qual a 

empresa compõe o lado direito de seu balanço. Nakamura, Martin e Kimura (2004) 

esclarecem que, enquanto o capital próprio corresponde ao patrimônio líquido, sendo a 

parcela de recursos que pertence aos acionistas, o capital de terceiros corresponde às dívidas 

da empresa, ou seja, ao capital que foi tomado emprestado e que deve, no futuro, ser 

devolvido para os credores. 

 

No que se refere à estrutura de capital, Brealey, Myers e Allen (2008) lembram que há duas 

versões: a primeira considera somente as dívidas de longo prazo, ao passo que a segunda 

considera tanto as dívidas de longo quanto as de curto prazo em razão de as dívidas de curto 

prazo serem recursos da mesma natureza que as dívidas de longo prazo, representando capital 

de terceiros usado pela empresa independentemente da sua aplicação. 

 

Nakamura, Martin e Kimura (2004) consideram ambas as posições defensáveis, 

principalmente quando se considera que as dívidas de curto prazo, quando sistematicamente 

renegociadas, tornam-se recursos permanentes usados pela empresa. 

 

A revisão da literatura sobre o tema mostrou que uma das primeiras tentativas de identificação 

de uma estrutura ótima de capital teve início com o trabalho pioneiro de Durand (1952), 

embora o trabalho de Modigliani e Miller (1958, 1963) seja apontado como o grande divisor 

de águas.   

 

Para Durand (1952), o valor de uma empresa poderia ser maximizado por meio de uma 

combinação ótima de capital próprio e de terceiros. Segundo esta teoria, tal maximização é 

resultante do uso predominante de capital de terceiros, uma vez que este é mais barato que o 

capital próprio. Uma combinação ótima entre capital próprio e capital de terceiros poderia 
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reduzir o custo médio ponderado de capital da empresa (CMPC), o que maximizaria seu 

valor. As proposições de Durand (1952) serviram de inspiração para a chamada corrente 

Tradicionalista. 

 

Contudo, Durand (1952) também ressaltou que se a participação das dívidas for elevada, a 

empresa pode entrar em uma situação de insolvência. Portanto, segundo a corrente 

Tradicionalista, o custo do capital de terceiros mantém-se constante somente para “níveis 

moderados de alavancagem”, ou seja, o volume de dívida não pode comprometer a 

capacidade da empresa de honrar suas dívidas, pois de outra forma a empresa incorreria em 

custos de falência, que elevariam o custo de capital de terceiros.  

 

Enquanto para Durand (1952) e a linha Tradicionalista a estrutura de capital era apontada 

como relevante para maximizar o valor da empresa, Modigliani e Miller (1958), por outro 

lado, ao utilizarem conceitos de não arbitragem, demonstraram que em mercado perfeito e 

completo no sentido proposto pelo modelo de Arrow-Debreu (ou seja, quando para cada 

cenário possível do mundo há um ativo financeiro disponível), a estrutura de capital seria 

irrelevante para o valor da empresa.  As premissas sobre as quais repousaram a idéia de um 

mercado perfeito são: inexistência de impostos, custos de falência ou custos de transação, 

inexistência de problemas de agência e de assimetria de informação, bem como acesso 

ilimitado a crédito no mercado a uma taxa de juros livre de risco. A afirmação acerca da 

irrelevância da estrutura de capital ficou conhecida como a proposição I de Modigliani e 

Miller (1958). 

 

Assim, considerando a existência de um mercado perfeito e completo, qualquer modificação 

na estrutura de capital poderia ser replicada ou desfeita pelos investidores. Intuitivamente, os 

indivíduos poderiam alavancar-se por conta própria para replicar ou desfazer os efeitos do 

endividamento das empresas (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2007). Desta forma, embora 

Modigliani e Miller (1958) tivessem concluído, num primeiro momento, pela irrelevância da 

estrutura de capital para o valor da empresa, tal conclusão repousou sobre a existência de 

condições simplificadoras atuantes em um mercado perfeito e completo.  Durand (1959) 

criticou o fato de Modigliani e Miller (1958) assumirem que os mercados seriam perfeitos, e 

argumentou que maior progresso seria feito por meio do reconhecimento da existência da 

imperfeição de mercado e não por sua ignorância. Brealey, Myers e Allen (2008, p.404), 

reforçaram tais críticas apontando que a proposição I “é um resultado extremamente genérico, 
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sendo aplicável não apenas ao equilíbrio entre dívida e capital próprio, mas a qualquer 

combinação de instrumentos de financiamento”.  

 

Já a proposição II de Modigliani e Miller apontava para o fato de que, quanto mais alavancada 

fosse uma empresa, maior o desvio padrão do retorno do capital próprio, o que implicaria em 

maior risco. O acréscimo de risco faria crescer o custo do capital para estas empresas, ou seja, 

o retorno esperado do capital próprio estaria positivamente relacionado ao seu grau de 

endividamento (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2007).  Conseqüentemente, os ganhos 

auferidos pelo uso do capital de terceiros seriam compensados pelo aumento do custo de 

capital próprio, mantendo-se constante o custo médio ponderado de capital. 

 

O artigo de Modigliani e Miller (1958) que resumia tais proposições, intitulado “The cost of 

capital, corporation finance, and the theory of investment”, não obstante o grande impacto 

causado por sua  publicação, também suscitou duras criticas, sobretudo dentre os adeptos da 

corrente Tradicionalista, que apontavam seu alto grau de idealização não condizente com a 

realidade  vivenciada pelas empresas (DURAND, 1959). 

 

Em um novo estudo, que surge como resposta às críticas da corrente Tradicionalista liderada 

por Durand (1959), Modigliani e Miller (1963) propõem uma flexibilização do modelo 

anterior e passam a considerar a existência de imposto de renda num mundo com as seguintes 

premissas: i) O lucro de uma empresa é tributado depois do pagamento dos juros; ii) não há 

custos de transação e iii) os indivíduos e empresas tomam dinheiro emprestado a uma mesma 

taxa de juros. 

 

Neste novo modelo, Modigliani e Miller mostraram que o valor de uma empresa não-

alavancada seria função do lucro antes de juros e imposto de renda descontado do imposto de 

renda corporativo e do custo do capital próprio, e desta forma, o valor de uma empresa 

alavancada seria igual ao valor de outra semelhante não-alavancada, somado ao benefício 

fiscal. Esta é a proposição I de Modigliani e Miller considerando um mundo com impostos. 

Em síntese, a intuição por trás desta proposição é a de que como as empresas podem deduzir o 

pagamento de juros antes de apurar o lucro que será tributado pelo imposto de renda, o 

endividamento reduz o pagamento de impostos. Logo, o valor da empresa torna-se uma 

função crescente do grau de endividamento. Desta forma, considerando a existência de um 

benefício fiscal associado ao endividamento, a elevação da participação de capital de terceiros 
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na estrutura de capital da empresa conduz a uma  redução no custo médio ponderado de 

capital, elevando o valor da empresa. 

 

A segunda proposição de Modigliani e Miller também foi modificada ao afirmar que o custo 

de capital poderia ser reduzido quando houvesse a incidência de impostos. A conclusão foi a 

de que, diante do beneficio fiscal do endividamento, as empresas deveriam endividar-se ao 

máximo, trabalhando com 100% de capital de terceiros. Entretanto, os próprios autores 

alertaram para o fato de que outras formas de financiamento (como lucros retidos) poderiam 

ser mais baratas. 

 

Observa-se, portanto, que a proposição da irrelevância da estrutura de capital é revista por 

Modigliani e Miller, que passam a admitir a existência de uma estrutura ótima que é próxima 

ao endividamento total.  

 

Nakamura (1992, p.14) coloca que este nível de endividamento próximo de 100% é pouco 

factível, pois seria improvável que uma organização sobrevivesse sem capital próprio: “o que 

se contata na vida real é que as empresas em geral não se endividam espontaneamente de 

forma excessiva, existe uma rejeição ao uso exagerado da dívida.”  

 

Outro aspecto desconsiderado na proposição de Modigliani e Miller (1963) foi a existência 

dos custos de falência, que tanto podem ser diretos como indiretos. Há uma relação direta  

entre endividamento e custos de falência, de forma que à medida que o endividamento cresce, 

os custos de dificuldades financeiras podem absorver parte do valor da empresa. Brealey, 

Myers e Allen (2008) colocam que o ideal teórico é alcançado quando o valor presente da 

economia fiscal resultante do endividamento adicional é exatamente compensado pelo 

aumento no valor presente dos custos das tensões financeiras. Desta forma, sendo o custo da 

dívida mais baixo que o custo do capital próprio, a empresa alavancada poderia auferir maior 

valor de mercado em comparação com uma não alavancada.  

 

Em 1977, Miller escreveu sozinho um artigo que resultou no que tem sido denominado de 

Modelo de Miller (NAKAMURA, 1992), que incluiu além do imposto de renda corporativo, o 

imposto de renda incidente sobre o rendimento da pessoa física dos investidores, sejam estes 

credores ou acionistas. Miller (1977) observou que, se por um lado os juros resultantes da 

alavancagem são dedutíveis do imposto de renda das pessoas jurídicas, os juros sobre a 
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pessoa física dos credores não o são, o que teria o efeito de anular os benefícios da proteção 

fiscal, uma vez que os ganhos obtidos pelo beneficio fiscal são contrabalançados pelos 

impostos sobre os rendimentos das pessoas físicas; portanto, os ganhos de alavancagem não 

seriam tão expressivos como defendido por Modigliani e Miller (1963). Desta forma, Miller 

(1977) avaliou que, em um mundo com alíquotas diferenciadas de impostos para pessoas 

físicas, a desvantagem fiscal da dívida para o investidor, combinada a ajustes na oferta pelas 

empresas acabaria por compensar a vantagem fiscal da dívida para as empresas. Desta forma, 

seria estabelecido um equilíbrio entre os preços de mercado, tanto da dívida quanto das ações. 

Em síntese, esse resultado novamente apontou para a irrelevância da decisão de alavancagem. 

 

Nakamura (1992) lembra que as implicações do Modelo de Miller (1977) são, entre outras, as 

de que os ganhos fiscais da dívida para o investidor podem ser muito menores do que se 

pensava e que deve existir um nível de dívida ótimo, porém no plano de todas as empresas da 

economia. 

 

Danthine e Donaldson (2005) lembram que, em mercados completos e livres de impostos e 

oportunidades de arbitragem, o Teorema de Modigliani e Miller sobre a irrelevância da 

estrutura de capital é confirmado, e desta forma, as decisões de financiamento da empresa não 

interferem em seu valor. No entanto, quando os mercados são incompletos, ou seja, quando 

não há oferta de títulos em número suficiente para os diferentes cenários de mundo possíveis, 

as decisões de financiamento das empresas podem afetar a disponibilidade de ativos no 

mercado, o que afetará diretamente a distribuição de riquezas dos indivíduos ao longo do 

tempo e dos diferentes cenários possíveis de mundo. Neste caso, o Teorema de Modigliani e 

Miller falha e as decisões de financiamento passam a interferir no valor da empresa. Assim, 

em mercados incompletos, o Teorema de Modigliani e Miller falha, uma vez que o valor dos 

ativos lançados por uma empresa é maior quando os mercados são incompletos. Isto ocorre 

porque a empresa passa desempenhar um papel duplo, uma vez que permite a transferência de 

riqueza ao longo do tempo, como também contribui para a redução do risco, sendo 

remunerada por isso e, desta forma, seu valor é maior nesta circunstância. Por outro lado, em 

mercados completos, o valor da empresa é dado por seus fundamentos, sendo independente de 

um conjunto específico de ativos, o que restabelece o Teorema de Modigliani e Miller. Sendo 

assim, o valor da empresa é maior em mercados incompletos e sua estrutura de capital não é 

irrelevante. 
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Embora muitos estudos tenham sido conduzidos no sentido de esclarecer quanto a existência 

ou não de uma estrutura ótima de capital, esta questão ainda não encontrou uma resposta que 

seja considerada definitiva.  

 

A revisão da literatura mostra que é possível observar que as contribuições teóricas acerca do 

tema estrutura de capital podem ser separadas em duas grandes vertentes teóricas: a primeira 

vertente relaciona a determinação da estrutura de capital à Teoria do Equilíbrio (Trade-Off), e 

identifica os benefícios fiscais e os custos de falência como princípios para a determinação da 

estrutura de capital de uma empresa.  A segunda vertente está relacionada à Teoria da 

Assimetria de Informação e abrange todas as explicações baseadas na suposição da existência 

de custos de agência e hierarquia das fontes.  

 

A teoria da hierarquia das fontes parte do princípio da existência de informação assimétrica. 

Myers e Majluf (1984) foram pioneiros ao defender que os gestores de organizações são mais 

bem informados acerca do valor dos ativos da empresa, e que portanto, possuem informações 

que não são de conhecimento dos investidores, e este fator pode ser determinante na estrutura 

de capital de uma empresa. 

 

Para Myers (1984), sempre que uma firma anuncia emissão de títulos de dívida ou ações, ela 

transmite informação ao mercado: emissão de dívida tende a sinalizar um conteúdo positivo 

como oportunidades de crescimento e investimento. Já a emissão de ações tende a ser vista de 

maneira desfavorável, uma vez que o administrador age no interesse do acionista e recusa-se a 

emitir ações quando estas estão subavaliadas. A utilização de recursos próprios, por meio de 

lucros retidos, seria a primeira opção da empresa quando esta necessita de financiamento. 

 

 

2.1 DETERMINANTES DO ENDIVIDAMENTO GERAL DA EMPRESA 

 

 

Historicamente, observa-se que o consenso acerca da estrutura ótima de capital nunca foi 

alcançado. Enquanto o pioneiro Durand (1952) defendia a existência de uma estrutura ótima 

de capital, Modigliani e Miller (1958) provavam que, sob determinadas premissas, a estrutura 

de capital era irrelevante. Dessa forma, a discussão sobre o tema não mais se concentrou na 

busca por uma estrutura ótima de capital, mas migrou para uma busca por uma estrutura de 
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capital mais apropriada ao perfil de cada empresa, o que proporcionou o desenvolvimento de 

novas teorias. 

 

Assim, teve início uma busca pela identificação dos fatores que determinavam ou que 

poderiam explicar o nível de endividamento observado nas empresas. A revisão da literatura 

mostrou que, dentre os determinantes do endividamento, os mais comumente encontrados 

foram: grau de tangibilidade dos ativos; tamanho da empresa, volatilidade dos resultados 

como medida de risco, lucratividade, oportunidades de crescimento entre outras. 

 

É importante ressaltar que grande parte dos estudos dedicados a investigar os fatores 

determinantes da estrutura de capital orientaram-se basicamente em testar duas teorias: a 

Teoria da Hierarquia da Fontes (Pecking Order), que estabelece uma ordem de preferência 

para uso de recursos internos e externos, tendo em vista a transmissão de informações ao 

mercado os custos de transação, e  a Teoria do Equilíbrio (Trade Off), que argumenta que a 

composição da estrutura de capital está voltada à busca pelo equilíbrio entre economias fiscais 

advindas do endividamento e custos de falência esperados.  

 

Dessa forma, são apresentadas abaixo as expectativas teóricas acerca de cada fator apontado 

como determinante da estrutura de capital. 

 

2.1.1 Estrutura de ativos: Brealey, Myers e Allen (2008) colocam que os objetivos para 

índices de endividamento podem variar de uma empresa para outra. Desta forma, o 

endividamento mais elevado seria recomendado para empresas com mais ativos tangíveis e 

elevados rendimentos tributáveis, enquanto que empresas com ativos intangíveis deveriam 

buscar níveis de endividamento mais baixos. Parte-se da premissa de que empresas com mais 

alto grau de tangibilidade podem oferecer ativos como garantia e, portanto, podem incorrer 

em maior endividamento (RAJAN; ZINGALES, 1995; NAKAMURA, 1992; GOMES; 

LEAL, 2001). Dessa forma, fornecedores de dívida ficam mais dispostos a emprestar quando 

ativos são dados em garantia, o que favorece a tomada de dívida por empresas com mais alto 

grau de tangibilidade dos ativos. 

 

No entanto, não seria correto afirmar que qualquer ativo pode igualmente servir como 

garantia para o pagamento de dívidas.  Balakrisshnan e Fox (1993) colocam que, em caso de 

liquidação da empresa, ativos mais especializados têm maior perda de valor, o que afeta o 
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poder de dar garantia de pagamento as dividas protegidas por tais ativos. Desta forma, ativos 

com alto grau de especificidade possuem baixo grau de liquidez e, portanto, menor poder de 

garantia para as dívidas da empresa. 

 

De qualquer forma, espera-se que haja uma relação positiva entre endividamento da empresa 

e seu grau de tangilibilidade. 

 

2.1.2 Tamanho: No que se refere ao tamanho da empresa, alguns autores (TITMAN; 

WESSELS, 1988; RAJAN; ZINGALES, 1995; GOMES; LEAL, 2001; BRAILSFORD et al. 

2002) defendem uma relação  positiva entre tamanho da empresa e grau de endividamento. 

Titman e Wessels (1988) colocam que empresas de menor porte tendem a apresentar 

significativamente mais dívida de curto prazo em comparação com as grandes, e  em razão de 

sua maior captação a curto prazo, são também mais sensíveis aos efeitos oscilantes e 

sazonalidades da economia. Tais efeitos são menores em empresas maiores, que são menos 

alavancadas e usam financiamento de mais longo prazo.  Tais resultados são consistentes com 

os achados de Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998, p.299) que identificaram que  “empresas 

grandes registram  taxas mais altas de dívida de longo prazo em relação ao total do ativo e 

também de dívida de longo prazo em relação ao total do passivo”.  

 

Brito, Corrar e Batistella (2007) lembram que no mercado de crédito brasileiro, as empresas 

maiores reúnem condições que favorecem a tomada de recursos no longo prazo, acentuando 

sua capacidade de endividamento. 

 

Dessa forma, espera-se que empresas maiores tenham maior acessibilidade a recursos 

financeiros e maior diversificação de seus negócios, o que resultaria em menor probabilidade 

de dificuldades financeiras e, conseqüentemente, em menores custos de endividamento. 

Assim, espera-se que o tamanho da empresa esteja positivamente relacionado com a 

alavancagem financeira da mesma. 

 

Nakamura et al. (2007) atribuem o maior nível de endividamento para empresas maiores a  

pelo menos três aspectos: a) reúnem condições para resolver problemas de assimetria de 

informação entre credores e devedores com menores custos; b) possuem acesso a menores 

custos de captação externa de recursos e, por fim, c) são mais diversificadas, ou seja, 

apresentam menor risco de negócio. Por fim, Ozkan (2001), defende que as “empresas 
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menores são geralmente excluídas de acessar mercados de dívida de longo prazo por causa da 

menor proporção de seus ativos que podem ser dados como garantia para oportunidades de 

investimento futuras”.  

 

2.1.3 Volatilidade nos resultados como medida de risco: Em relação à volatilidade nos 

resultados, que é uma medida de risco, espera-se que, quanto maior a volatilidade de 

resultados numa empresa, menor sua propensão ao endividamento. Titman e Wessels (1988) e 

também Brito, Corrar e Batistella (2007) defendem que o nível ótimo do endividamento é 

uma função decrescente da volatilidade dos resultados, tendo em vista que o maior risco 

implica em maior dificuldade para honrar os compromissos assumidos. Assim, empresas que 

apresentam menor volatilidade em seus resultados deveriam ser menos propensas a 

dificuldades financeiras, o que tornaria mais barato o custo do endividamento e, portanto, as 

tornariam mais propensas à contração de dívidas (DROBETZ; FIX, 2005). Também Thies e 

Klock (1992) argumentam que a variabilidade nos resultados operacionais é negativamente 

relacionada ao endividamento no longo prazo. 

 

2.1.4 Lucratividade: Titman e Wessels (1988, p.6) colocam que “a lucratividade passada de 

uma empresa e, portanto, a quantidade de lucros disponíveis para serem retidos, deveria ser 

um determinante importante de sua estrutura de capital corrente”. Em se tratando dos efeitos 

da lucratividade sobre o endividamento, não é possível identificar predições livres de 

controvérsias. Se por um lado a perspectiva da Teoria do Equilibrio (Trade Off) aponta que a 

maior lucratividade favorece o endividamento em razão da maior quantidade de recursos a 

serem protegidos da tributação, por outro lado, a perspectiva da Teoria da Hierarquia das 

Fontes argumenta que empresas mais lucrativas reduzem seu nível de endividamento em 

razão da preferência pelo uso de recursos próprios em detrimento do uso de capital de 

terceiros. Os trabalhos de Eid Jr. (1997), Famá e Kayo (1997), Gomes e Leal (2001), Soares e 

Procianoy (2000), Silva e Brito (2005), e Perobelli e Famá (2003) conduzidos no Brasil 

mostraram-se favoráveis a essa última teoria, uma vez que mostraram que empresas mais 

lucrativas optam menos pelo uso de dívidas, embora tais resultados não tenham sido 

corroborados por Brito, Corrar e Batistella (2007). 

 

Assim, em linhas gerais, a lucratividade das empresas tem sido negativamente associada ao 

endividamento, conforme preconizado pela Teoria da Hierarquia das Fontes, que estabelece 

que as empresas possuem uma ordem de preferência no que se refere às fontes financiadoras, 
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sendo os recursos próprios a fonte de recursos preferida. Esta argumentação também foi 

corroborada pelos estudos de Donaldson (1961) que identificou que os lucros retidos são a 

fonte de recurso preferida pelas empresas.  

 

2.1.5 Oportunidades de crescimento: Titman e Wessels (1988) lembram que as 

oportunidades de crescimento das empresas são ativos que agregam valor a empresa, mas que 

não podem ser colateralizados, havendo uma relação negativa entre dívida e oportunidades de 

crescimento. Espera-se que empresas com muitas oportunidades de investimento sejam menos 

endividadas, ou então sejam mais endividadas no curto do que no longo prazo, uma vez tal 

situação lhes confere maiores oportunidade de investimento em razão do baixo 

comprometimento de recursos no longo prazo. 

 

Também Perobelli e Famá (2003) identificaram que, em se tratando de empresas brasileiras 

com alto potencial de crescimento ou que detém alto volume de ativos intangíveis optam por 

emissão de ações em detrimento da emissão de dívida. McConnell e Servaes (1995) afirmam 

que, empresas com alto potencial de crescimento têm seu valor reduzido pela contratação de 

dívida, o que explicaria os baixos níveis de endividamento encontrados nessas empresas. 

Assim, empresas em crescimento seriam potenciais usuárias do mercado de ações, ao tentar 

obter financiamento para novos projetos.  

 

2.1.6 Liquidez corrente: Segundo Ozkan (2001), o indicador de liquidez corrente possui um 

impacto misto na estrutura de capital, uma vez que o sinal tanto ser positivo como negativo. 

Empresas com alto grau de liquidez são aptas a comportar maior grau de endividamento 

externo, pois reúnem condições favoráveis ao pagamento dos empréstimos tomados. Já a  

explicação para o sinal negativo, segundo Prowse (1990 apud Ozkan, 2001), seria função da 

possibilidade de expropriação dos credores por parte dos acionistas no uso dos ativos líquidos.  

 

Machado, Temoche e Machado (2004) ao conduzirem um estudo com 20 empresas industriais 

na cidade de João Pessoa, entre os anos de 1998 a 2000, concluíram que a liquidez corrente 

era fator relevante para explicar a estrutura de capital das empresas. No Brasil, Nakamura et 

al. (2004) identificaram que a liquidez corrente das empresas mostrou-se negativamente 

relacionada ao endividamento das empresas. Também Forte (2007), ao conduzir um estudo 

sobre os determinantes da estrutura de capital das empresas que atuam no Brasil, numa análise 

de dados em painel dinâmico entre os anos de 1995 a 2005, identificou que a liquidez corrente 
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foi significativa nos estudos relacionados à estrutura de capital, reforçando a explicação 

teórica do pecking order no ambiente brasileiro. 

 

Assim, a revisão da literatura apontou que, em linhas gerais, os estudos conduzidos no Brasil  

dedicados a explicar os fatores determinantes do endividamento das empresas, e a exemplo da 

literatura estrangeira sobre o tema, também utilizavam variáveis como tamanho, risco, grau de 

tangibilidade, liquidez corrente, lucratividade entre outros como variáveis independentes ou 

explicativas (NAKAMURA, 1992; FAMÁ; PEROBELLI, 2001; GOMES; LEAL, 2001; 

TERRA, 2002; CALABREZ, 2003; MACHADO; TEMOCHE;  MACHADO, 2004; SILVA; 

BRITO, 2005; MORAES, 2005; FORTE, 2007 entre outros). Nesses trabalhos, as variáveis 

dependentes eram, por sua vez, medidas ou proxies para o endividamento geral, sendo 

variáveis que condensavam, numa única medida, todos os instrumentos de dívida da empresa, 

sem fazer distinção entre os diversos instrumentos de dívida que poderiam participar da 

composição do capital de terceiros e influenciar a escolha entre uso do capital próprio ou de 

terceiros.  
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3 A ESTRUTURA DE DÍVIDA DAS EMPRESAS 

 

 

A estrutura de dívida de uma empresa pode ser compreendida como a forma pela qual a 

empresa compõe seu endividamento, escolhendo dentre os diversos instrumentos e fontes de 

dívida disponíveis no mercado.  

 

O conhecimento acerca da forma pela qual as empresas escolhem suas fontes de dívida e seu 

impacto sobre as decisões relativas à estrutura de capital é ainda escasso. Este trabalho 

propõe-se a lançar luz sobre esta questão. 

 

 

3.1  A ESTRUTURA DE DÍVIDA EM MERCADOS IMPERFEITOS 

 

 

Em mercado perfeito, a identidade da fonte de recursos é irrelevante. Danthine e Donaldson 

(2005) colocam que, quando o mercado é perfeito, os custos de obtenção de recursos por meio 

de bancos ou pelo mercado de capitais é o mesmo, uma vez que ambos dispõem das mesmas 

informações. No entanto, as fontes de recursos podem ser relevantes na composição da 

estrutura de dívida em mercados imperfeitos.  A relevância da fonte de dívida e sua escolha 

por parte da empresa é apresentada pelas razões abaixo expostas: 

 

3.1.1  Assimetria de informações: A assimetria de informações entre a empresa e o mercado 

pode influenciar a escolha da fonte de endividamento. Se uma empresa que tem boas 

perspectivas futuras é subavaliada pelo mercado, o levantamento de recursos por meio do 

mercado de capitais pode ser mais caro do que deveria, o que favorece o endividamento por 

meio de bancos. Em razão de sua capacidade de monitoramento e de acesso a informação 

privilegiada, o endividamento por meio de bancos pode sinalizar ao mercado que a empresa 

possui boas perspectivas. Corroborando esta afirmação, James (1987), e também Lummer e 

McConnell (1989) verificaram que empresas que anunciavam a obtenção de novas linhas de 

crédito tinham suas ações valorizadas pelo mercado. Por outro lado, empresas com alta 

qualidade de crédito ou com pouca assimetria de informação podem não se beneficiar de um 

endividamento por meio de bancos. 
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3.1.2 Flexibilidade: Bancos em geral são relutantes em emprestar dinheiro a longo prazo ou 

com taxas de juros fixas, sendo o mercado de capitais uma opção mais interessante nesse 

sentido. Por outro lado, as fontes bancárias são, em geral, mais acessíveis e podem oferecer 

condições de negociação mais flexíveis (DENIS; MIHOV, 2002). 

 

3.1.3 Custos de transação: Os custos de transação do mercado de capitais tornam essa fonte 

menos atrativa, sobretudo para pequenos montantes, ao passo que o financiamento bancário é 

apontado como mais ágil quando comparado ao mercado de capitais (FAMA, 1985; 

NAKAMURA, 1993; KRISHNASWAMI et al. 1999).  

 

3.1.4 Liquidação e Renegociação: Os custos de negociação e liquidação são em geral mais 

altos para empresas com dívida no mercado de capitais, uma vez que é mais difícil renegociar 

com credores de títulos emitidos por empresas ao público. Dessa forma, empresas com maior 

probabilidade de liquidação ou que precisam renegociar suas dívidas preferem dívidas 

bancárias. 

 

Assim, observa-se que as características e particularidades das diferentes fontes de dívida 

podem influenciar a composição da estrutura de capital das empresas. Colla, Ippolito e Li 

(2011) defendem que a escolha da estrutura de dívida é relevante para compreender como as 

empresa tomam suas decisões de financiamento, e afirmam que o estudo da estrutura de 

dívida é uma parte importante das decisões sobre estrutura de capital. 

 

 

3.2 O ENDIVIDAMENTO PARA AS EMPRESAS QUE ATUAM NO BRASIL 

 

 

Em economias mais desenvolvidas e que usufruem de um mercado de capitais estruturado, a 

teoria moderna sugere que a estrutura de capital é definida pela empresa de forma autônoma, 

sem interferências externas, além daquelas previstas pela própria teoria (NAKAMURA; 

MARTIN; KIMURA, 2004). 

 

No entanto, em se tratando de países menos desenvolvidos como o Brasil, o acesso a recursos 

por parte das empresas é mais limitado, tanto em termos de volume como em modalidades de 

endividamento. 
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As altas taxas de juros persistentes na economia brasileira nos últimos anos, sobretudo em 

razão da política monetária voltada ao controle da inflação pelo regime de metas, teria 

dificultado o amadurecimento do mercado de capitais brasileiro, uma vez que desestimulou o 

investimento em capital de risco, tornando limitadas as alternativas de captação de recursos 

por parte das empresas. 

 

Também é possível observar a inexistência de um mercado robusto de títulos de renda fixa de 

longo prazo no Brasil, uma vez que são privilegiados os financiamentos de curto prazo. Tais 

fatores tornam mais árdua a tarefa de captação de recursos para os gestores das empresas que 

atuam no Brasil, pois limitam as possibilidades de captação. 

 

 

3.3 AS FONTES DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MERCADO FINANCEIRO 

 

 

No que se refere aos tipos de dívida disponíveis no mercado de crédito brasileiro, a revisão da 

literatura permitiu observar uma distinção clássica entre fontes de dívida privada e por meio 

de emissões públicas de títulos corporativos (CHEMMANUR; FULGHIERI, 1994; 

HOUSTON; JAMES, 1996; KRISHNASWAMI et al., 1998; LUCINDA, 2004; 

FIGUEIREDO, 2007).  

 

Ainda que a distinção entre dívidas bancárias e por meio de títulos corporativos seja apontada 

como clássica, esta não é a única que pode ser identificada nos estudos sobre estrutura de 

dívida das empresas. Jonhson (1997) e Denis e Mihov (2002) apontaram diferenças entre 3 

tipos de dívida: dívida bancária, dívida não bancária e dívida por meio de títulos corporativos. 

 

O trabalho de Rauh e Sufi (2010) pode ser apontado como pioneiro no sentido de ter 

promovido uma categorização dos diversos instrumentos de dívida que compõem o capital de 

terceiros, permitindo distinguir tais instrumentos de dívida em suas características essenciais, 

sendo essa forma de análise posteriormente seguida por  Colla, Ippolito e Li (2011). 

As categorias de dívida estabelecidas por Rauh e Sufi (2010) foram: i) dívida bancária; ii) 

títulos de dívida; iii) dívida programada (que são isentas de registro no Securities and 

Exchange Commission); iv) colocações privadas (que abrangem dívidas que não estavam sob 
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a regra 144A ou títulos de classificação ambígua); v) títulos de dívida conversível; vi) dívidas 

com garantia em bens imóveis ou equipamentos; e por fim, a categoria “outros”, que incluiu 

dívidas não classificadas nas categorias acima descritas.  

De forma semelhante, Colla, Ippolito e Li (2011), estabeleceram cinco categorias de dívida, 

saber: i) notas comerciais (commercial paper); ii) linhas de crédito rotativo (revolving credit 

facilities); iii) empréstimos bancários (term loans); iv) títulos sênior e subordinados; e por 

fim, v) arrendamentos de capital.  

 

Ressalta-se que as classificações apontadas por Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li 

(2011) foram propostas tendo em vista o mercado de crédito norte-americano. 

 

Corroborando Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li (2011), Kale e Meneghetti (2011) 

colocam que as diferenciações acerca dos diversos tipos de dívida parecem afetar 

significativamente a estrutura de capital das empresas, e citam os achados de Faulkender e 

Petersen (2006) que identificaram que empresas que têm acesso ao mercado público de títulos 

corporativos possuem endividamento em média 50% maiores do que empresas que não 

possuem tal acesso e que dependem exclusivamente de bancos. 

 

 

3.4  HETEROGENEIDADE VERSUS HOMOGENEIDADE DA ESTRUTURA DE 

DÍVIDA 

 

 

A revisão da literatura sobre o tema estrutura de dívida mostrou-se polarizada em duas  

vertentes: A primeira vertente explica, por meio de modelos teóricos, o acesso ou a escolha 

das fontes de dívida por parte das empresas a partir das características e/ou especificidades 

das empresas tomadoras de recursos. Nesta perspectiva, podem ser citados os seguintes 

modelos teóricos: i) o modelo baseado em assimetria de informações; ii) o modelo baseado 

em risco moral; ii) o modelo de eficiência no processo de liquidação. 

 

Tais modelos preconizam que a estrutura de dívida tenderia a concentrar-se ou a especializar-

se numa fonte de dívida específica, sendo esta fonte definida a partir do conjunto de 

características das empresas tomadoras de recursos. Nessa perspectiva, a estrutura de dívida 
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tende a ser vista como homogênea em relação às suas fontes de dívida, ou seja, a empresa 

tende a concentrar parte significativa de seu endividamento numa fonte específica.  

 

Por outro lado, contrariando essa primeira vertente teórica, há modelos mais recentes que 

defendem a coexistência de instrumentos de dívida diversos na composição do capital de 

terceiros da empresa. Dentre os defensores dessa linha destacam-se: Besanko e Kanatas 

(1993), Jonhson (1997), Bolton e Freixas (2000), DeMarzo e Fishman (2007), Boot e Thakor 

(1997), Repullo e Suarez (1997), Rauh e Sufi (2010) entre outros. 

 

Buscando lançar luz sobre essa questão, foram recentemente conduzidas dois trabalhos 

empíricos sobre o tema. No primeiro trabalho, Rauh e Sufi (2010) investigaram a estrutura de 

dívida de 305 empresas norte-americanas de capital aberto entre os anos de 1996 a 2006. Para 

a condução da pesquisa, tais autores foram pioneiros ao estabelecerem categorias de dívida 

que reconheciam as diferenças entre os instrumentos de dívida disponíveis no mercado de 

crédito norte-americano, inaugurando assim, uma nova forma de analisar a estrutura de dívida 

das empresas. Assim, foram identificadas sete categorias de dívida. Os resultados mostraram 

que aproximadamente três quartos das empresas que participaram do estudo utilizavam 

simultaneamente dois ou mais tipos de dívida, sendo tais resultados observados mesmo para 

empresas que apresentavam graus de rating mais baixos. Este achado foi considerado 

consistente com os modelos teóricos que prevêem o “espalhamento” do endividamento entre 

fontes distintas como forma de mitigar problemas de agência, sendo os modelos propostos por 

Diamond (1993), Park (2000), DeMarzo e Fishman (2007) corroborados pela pesquisa. Por 

fim, Rauh e Sufi (2010) concluíram que a estrutura de endividamento era marcada pela 

heterogeneidade. 

 

Em oposição à ideia da heterogeneidade, Colla, Ippolito e Li (2011) defendem que a estrutura 

de dívida das empresas é caracterizada pela especialização numa única fonte de dívida e que a 

heterogeneidade somente é observada para as empresas com melhor classificação de risco. A 

especialização da estrutura de dívida caracteriza-se pela concentração do endividamento num 

percentual igual ou superior a 70% do endividamento total numa única fonte de dívida. Tais 

autores identificaram que a tendência à especialização numa fonte de dívida é algo que é 

também persistente ao longo do tempo. Para chegar a essa conclusão, Colla, Ippolito e Li 

(2011) conduziram uma pesquisa com 3332 empresas norte-americanas cujos dados foram 

obtidos por meio da base de dados Compustat. 
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3.5 MODELOS TEÓRICOS QUE EXPLICAM A TENDÊNCIA À HOMOGENEIDADE 

DA ESTRUTURA DE DÍVIDA 

 

 

Tendo em vista que grande parte dos estudos sobre estrutura de dívida dedicou-se a explicar 

as decisões relacionadas a tomada de recursos junto à fontes de dívida privada ou por meio de 

títulos corporativos de emissão pública, Jonhson (1997) apontou  três modelos teóricos que 

buscam explicar a escolha entre o uso de dívida por meio de títulos públicos ou junto a fontes 

privadas, sendo estes: a) modelo baseado em custos de monitoramento e aquisição de 

informação; b) modelo baseado nas decisões eficientes de liquidação, e por fim, c) modelo 

baseado nos incentivos ao tomador.  

 

Nesta mesma direção, Krishnaswami et al. (1999)  também  examinaram os fatores que 

afetam as decisões das empresas entre colocações de dívida pública e privada, sendo tais 

fatores identificados como:  i) custos de emissão; ii) risco moral; iii) regulamentação, e por 

fim, iv) seleção adversa. 

 

Outra modelagem teórica foi proposta por Barclay e Smith (1995), embora diferentemente de 

Jonhson (1997) e Krishnaswami et al. (1999), o  objetivo destes pesquisadores foi o de 

identificar fatores determinantes para a maturidade da dívida. Tais autores conduziram suas 

investigações agrupando a teoria sobre o tema “composição do endividamento” em 3 grupos 

de hipóteses: a) hipóteses de custos de contratação; b) hipóteses de sinalização, e por fim, c) 

hipóteses de impostos. 

 

Dessa forma, tendo em vista a literatura disponível sobre o tema, serão apresentados os 

modelos teóricos relativos à escolha das fontes de financiamento conforme a sistematização 

proposta por Johnson (1997) que, como já apontado, estabeleceu 3 modelos para explicar a 

escolha da fonte de financiamento das empresas, a saber: modelo baseado em assimetria de 

informação; modelo baseado em risco moral, e por fim, modelo de eficiência na liquidação de 

ativos. Esta mesma organização teórica também norteou os trabalhos de Lucinda e Saito 

(2005), bem como Figueiredo (2007), ambos conduzidos no Brasil.  
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3.5.1  Modelo Baseado em Assimetria de Informação 

 

 

No que se refere ao modelo baseado em assimetria de informação, uma importante 

contribuição pode ser identificada a partir das pesquisas conduzidas por Diamond (1989, 

1991), que enfatizou a relação entre a assimetria de informações e a escolha da fonte 

financiadora. Foi observado que, quanto maior a assimetria de informações sobre uma 

empresa, maior a tendência ao endividamento por meio de fontes de financiamento privadas. 

Diamond (1991) propõe um modelo que prediz que novos tomadores irão iniciar seu processo 

de aquisição de reputação por meio de dívidas passíveis de monitoramento (bancárias), para 

então, num segundo momento, trocar tais dívidas bancárias por outras de colocação pública. 

Isso ocorre em razão do histórico de monitoramento passado favorecer a redução do risco 

moral e a assimetria de informações, permitindo o endividamento por meio de fontes não 

bancárias. Os tomadores de empréstimos que dependem do monitoramento por meio de 

empréstimos bancários são aqueles classificados como de médio risco, tendo em vista que 

esta classificação de risco é muito baixa para produzir efeitos de reputação que eliminem o 

risco moral, mas é alta o suficiente para que o risco moral seja eliminado pelo monitoramento. 

Diamond (1989) defende que a análise de problemas de incentivo no mercado de dívidas é 

mais severa nos primeiros anos da empresa, quando há pouco registro de sua atuação no 

mercado, e desta forma, as taxas de juros tendem a ser mais altas. Tais taxas de juros tendem a 

cair à medida que o tomador de empréstimos adquire boa reputação, como resultado da menor 

assimetria de informação e da redução do risco moral. A reputação é entendida como algo que 

emerge ao longo do tempo, sendo um aprendizado acerca das características de um agente. A 

seleção adversa torna-se menos severa à medida que é possível traçar um histórico de boa 

reputação. 

 

Kale e Meneghetti (2011) propõem uma organização da literatura acerca dos modelos teóricos 

que explicam a escolha entre endividamento público e privado tomando como base a 

assimetria de informações. Tais modelos são divididos em 3 grandes grupos: o primeiro grupo 

analisa o custo associado à produção de informação, e defende que quando este custo é alto 

para a empresa, o endividamento bancário torna-se preferido. O segundo grupo analisa a 

preferência pelo endividamento bancário em razão da importância de se manter a 

confidencialidade das informações. Já o terceiro grupo toma como base a habilidade do banco 
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para monitorar as ações dos gerentes e as atividades da empresa, estando implícita a questão 

do risco moral na decisão entre dívida privada e pública. 

 

No que se refere ao primeiro grupo teórico apontado por Kale e Meneghetti (2011), os altos 

custos de produção de informações associados ao processo de endividamento por meio de 

títulos corporativos privados disponibilizados ao público favorecem o endividamento por 

meio de fontes privadas. Fama (1985) argumenta que os custos de produção de informações 

para o endividamento por meio de títulos são muito altos para empresas de pequeno porte, que 

desta forma, preferem o endividamento bancário. Para Nakamura (1993), o endividamento 

bancário pode reduzir os custos de informação e monitoramento para empresas pequenas, ao 

passo que este benefício não é percebido pelas grandes empresas, que normalmente possuem 

suas contas distribuídas em um número maior de bancos. Também Krishnaswami et al. (1999) 

colocam que as dívidas lançadas por meio de títulos são tipicamente associadas a custos 

relativos a tarifas bancárias, tarifas legais e de registro, custo de lançamento entre outros 

custos, de forma a tornar o lançamento de tais títulos inviável para pequenos negócios. Dessa 

forma, o lançamento de títulos corporativos privados está associado a empresas de maior 

porte por serem estas capazes de se beneficiarem das economias de escala. 

 

Houston e James (1996) apontam que é possível observar a existência de pesquisas que 

atribuem ênfase ao papel dos bancos enquanto agentes receptores e produtores de informações 

a respeito de seus tomadores, o que lhes confere uma vantagem de monitoramento e controle 

em relação aos demais emprestadores (DIAMOND, 1984; BERLIN; LOEYS, 1988; FAMA, 

1985). Nessa perspectiva, quando a produção de informações é custosa, a dívida bancária 

torna-se uma fonte de recursos preferida em relação à dívida contraída por meio de títulos 

corporativos. 

 

O segundo grupo teórico apontado por Kale e Meneghetti (2011) defende a importância da 

confidencialidade nas informações estratégicas da empresa, que sendo valiosas para empresas 

rivais, favorece o endividamento por meio de fontes privadas. Yosha (1995), ao considerar a 

interferência de terceiros nas decisões de financiamento, identificou que empresas que 

possuíam informações relevantes e que não deveriam ser divulgadas ao mercado mostravam 

propensão ao endividamento bancário como forma de proteger a confidencialidade de suas 

informações. Também Krishnaswami et al. (1999) identificaram que empresas com maior 

expectativa de retornos futuros buscavam maior endividamento bancário quando a assimetria 
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de informação entre emprestadores e tomadores era considerada severa. Por fim, o terceiro 

modelo teórico apontado por Kale e Meneghetti (2011) será tratado separadamente, sendo o 

próximo modelo a ser descrito. 

 

 

3.5.2 Modelo baseado no incentivo ao tomador de empréstimo (risco moral) 

 

 

O risco moral surge a partir da impossibilidade de uma das partes monitorar ou prever o 

comportamento da outra, numa transação que envolve concessão e tomada de recursos. A 

intuição que cerca o modelo de risco moral na intermediação financeira é a de que os 

acionistas de empresas alavancadas precisam ser monitorados em razão dos incentivos que 

possuem para agir em detrimento dos interesses de seus credores. 

 

Krishnaswami et al. (1999) afirmam que há dois tipos de risco moral que afetam a decisão 

relativa ao endividamento da empresa: a substituição de ativos e o subinvestimento. 

 

No que se refere ao problema da substituição de ativos, este problema emerge em razão dos 

incentivos adversos da responsabilidade limitada do acionista (KRISHNASWAMI  et al. 

1999).  Jensen e Meckling (1976) explicam que o acionista tenderá a aceitar projetos que 

proporcionem retornos acima do valor da dívida, o que também implica em assumir maiores 

riscos. Caso o insucesso do investimento seja confirmado, em razão da responsabilidade 

limitada do acionista, o ônus do mau negócio caberá ao credor. No entanto, se o credor puder 

antecipar o comportamento do acionista, poderá exigir maiores retornos em razão do maior 

risco assumido. Este efeito é denominado efeito de substituição de ativos, que é um custo de 

agência do financiamento da dívida.  

 

Myers (1977), por sua vez, coloca em foco o problema do subinvestimento ocorre quando os 

acionistas deixam de identificar incentivos para aceitarem projetos de investimento cujos 

resultados beneficiam essencialmente os credores.  Myers (1977) argumenta que é possível 

limitar esta tendência ao subinvestimento por meio do uso de algumas estratégias tais como o 

uso de menos dívida na estrutura de capital, a inclusão de cláusulas restritivas nos acordos 

estabelecidos com credores ou ainda pela redução do prazo das dívidas. De forma mais 

específica, se a dívida emitida tiver seu vencimento concluído antes do término do fluxo de 
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caixa resultante do investimento, os acionistas poderão pagar seus credores e ainda usufruir a 

rentabilidade do projeto. Titman e Wessels (1998) colocam que, quando o nível de dívida é 

muito alto, os lucros residuais dos projetos de investimentos tendem a ser próximos de zero, 

de forma que os grandes beneficiados por tais projetos são os credores da empresa, fato que 

desestimula a aceitação de projetos por parte dos acionistas. 

 

Por outro lado, os acionistas de firmas insolventes, mas com fluxos de caixa livres tenderão a 

investir em projetos mais arriscados mesmo com valor presente líquido esperado negativo, 

uma vez que desfrutarão dos ganhos do sucesso e repassarão aos credores os custos do 

fracasso. Desta forma, tenderão ao superinvestimento (overinvestment). 

 

Tomando como base o modelo proposto por Diamond (1991), a reputação é um dos fatores 

que podem amenizar problemas associados ao risco moral. Por este modelo, as empresas 

tomam empréstimos monitorados por bancos até que seja possível construir um histórico 

capaz de estabelecer uma boa reputação. Uma vez que a empresa passa a ser conhecida como 

detentora de boa reputação, esta passa a ter acesso a mercados de títulos, com menor 

monitoramento e taxas de juros mais baixas. Se por um lado as empresas podem auferir 

benefícios pelo controle bancário, Rajan (1992) argumenta que os bancos podem distorcer os 

incentivos aos gerentes. 

 

Rajan (1992) distingue-se de Diamond (1991) por tratar o custo bancário como endógeno e 

difícil de ser quantificado, e defende que um banco bem informado exercerá controle sobre as 

decisões do gerente de forma que somente projetos com valor presente líquido positivo terão 

continuidade, e nesse processo, haverá um efeito adverso sobre o incentivo do gerente em 

empreender esforços para obter melhores resultados no projeto, uma vez que o excedente é 

apropriado pelo banco. Dessa forma, o risco moral emerge quando empresas com grandes 

oportunidades de investimento tomam empréstimos bancários de um único agente, pois são 

ameaçadas de terem seus créditos retirados caso não disponham de parte de seus lucros. Ao 

tomar emprestado de fontes públicas, a empresa pode limitar o poder de barganha do banco, 

aumentando a eficiência do investimento. Assim, a tomada de empréstimo bancário não seria 

viável para empresas com grandes oportunidades de crescimento. Em contrapartida, projetos 

lucrativos tenderiam a utilizar mais dívida por meio de títulos. 
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No entanto, a argumentação de Rajan (1992) opõe-se à de Nakamura (1993) que argumenta 

que empresas com maiores oportunidades de crescimento podem se beneficiar de custos de 

contratação mais baixos ao buscar fontes privadas de recursos. Isso ocorreria em razão do 

maior incentivo por parte dos emprestadores que, sendo em menor número e correndo 

considerável risco de inadimplência, tendem a estabelecer cláusulas mais restritivas que 

permitam maior monitoramento. 

 

Krishnaswani et al. (1999) identificaram que empresas com altos custos de contratação 

relativos ao risco moral possuem maior proporção de dívida bancária em sua composição de 

endividamento, e que empresas com informações favoráveis sobre a lucratividade futura e que 

operam sob grande assimetria de informação também preferem o endividamento privado. 

 

Assim, buscando mitigar o problema do risco moral, Krishnaswami et al. (1999) colocam que 

as partes incorrem em custos de contratação para a elaboração de contratos que exerçam a 

função de monitoramento das ações dos acionistas. A imposição de cláusulas restritivas 

(covenants) em favor do credor podem minimizar o risco moral, especialmente quando o 

credor é de dívida privada, uma vez que há um menor número de agentes e, portanto, de 

interesses envolvidos na redação das cláusulas. Além disso, há também maior facilidade de 

renegociação de dívidas em caso de liquidação do negócio. Dessa forma, o monitoramento é 

mais efetivo para dívidas privadas em comparação com colocações públicas de dívida 

privada. Smith e Warner (1979) afirmam que, em caso de violação de cláusulas, a solução 

ótima está na renegociação e não na liquidação da empresa; no entanto, a renegociação é mais 

difícil e mais custosa para dívidas contraídas por meio de títulos corporativos. 

 

Kale e Meneghetti (2011) colocam que os modelos de escolha entre endividamento por meio 

de títulos e privado são construídos em torno da noção de que é mais eficiente para um 

intermediário financeiro monitorar a empresa do que esta tarefa ser desempenhada por 

múltiplos investidores. Assim, o endividamento por meio de bancos é preferido ao 

endividamento por meio de títulos à medida que este monitoramento bancário agrega valor à 

empresa. 
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3.5.3 Modelo de Eficiência no Processo de Liquidação 

 

 

O modelo de eficiência no processo de liquidação busca explicar as decisões relativas ao 

endividamento por meio de títulos corporativos ou bancários, tendo vista os custos associados 

ao processo de liquidação da empresa.  

Partindo-se da premissa de que os bancos usufruem de uma habilidade superior para lidar com 

empresas em situação de dificuldade financeira, bem como tomar decisões entre forçar a 

liquidação da empresa ou renegociar suas dívidas, espera-se que empresas com maior 

propensão a dificuldades financeiras tenham uma tendência a endividar-se mais por meio de 

bancos. Corroborando esta afirmação, Johnson (1997) identificou uma relação negativa entre 

volatilidade no crescimento das receitas e endividamento por títulos corporativos, tomando 

como base o balanço patrimonial das empresas. Também Houston e James (1996), ao 

utilizarem a razão entre o valor de mercado e valor contábil da empresa, bem como os gastos 

em pesquisa e desenvolvimento como medida para oportunidades de crescimento, 

identificaram uma relação negativa com o endividamento por meio de títulos de dívida. Esta 

relação também se mostrou-se negativa para ativos intangíveis. Desta forma, empresas que 

apresentavam maiores oportunidades de crescimento e ativos intangíveis apresentavam maior 

endividamento bancário, mas somente em empresas com relações em múltiplos bancos. 

 

Numa outra perspectiva, diversas pesquisas foram conduzidas buscando estabelecer relações 

entre nível de endividamento e liquidez dos ativos das empresas. Myers e Rajan (1998) 

colocam que o potencial conflito entre gerentes e investidores externos aumenta com a maior 

liquidez dos ativos, estabelecendo uma relação entre liquidez dos ativos e facilidade de 

liquidação da empresa: se, por um lado, a maior liquidez dos ativos permite maior facilidade 

de expropriação de valor dos investidores pelos gerentes por meio da venda dos ativos, 

também os investidores podem exercer maior controle sobre os gerentes pela maior facilidade 

de liquidar a empresa. Este conflito pode ser mitigado pela limitação da ação do gerente no 

que se refere à venda de ativos e, nesta perspectiva, o endividamento pode estar positivamente 

relacionado à maior liquidez dos ativos. 

 

Portanto, a decisão sobre qual fonte de endividamento deve ser utilizada deve ser balizada 

pela necessidade de minimizar os problemas relacionados às perdas no processo de liquidação 

(LUCINDA; SAITO, 2005). De forma mais especifica, o modelo da eficiência nos processos 
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de liquidação também trata, embora de maneira ainda relativamente restrita, da composição 

do endividamento. 

 

Nesta perspectiva, Berlin e Loeys (1988) desenvolveram um modelo no qual as empresas 

escolhiam entre contratos de dívida monitorados por especialistas (bancos, por exemplo) e 

contratos não monitorados, mas regidos por cláusulas que atuavam como mecanismos para 

controlar problemas de agência, a exemplo dos títulos de dívida. Segundo este modelo, 

empresas com menor valor de liquidação em seus projetos preferem títulos de dívida, que 

possuem cláusulas contratuais mais brandas. Também foi observado que empresas com 

melhor qualidade de crédito reduzem sua preferência por dívida bancária, uma vez que o valor 

de uma liquidação antecipada pelo monitoramento bancário também é reduzido, e ainda, 

empresas cujas cláusulas contratuais estão atreladas a indicadores de desempenho financeiro 

imprecisos tendem a endividar-se mais com bancos em razão da possibilidade de 

renegociação associada a esta fonte. A possibilidade de renegociação de dívida é 

especialmente valorizada por empresas que apresentam maior risco de crédito, como forma de 

evitar uma liquidação prematura da empresa, e por esta razão, tais empresas tendem a 

endividar-se mais com bancos. Por outro lado, empresas com baixa probabilidade de 

liquidação tendem a endividar-se mais por meio de títulos corporativos (CHEMMANUR; 

FULGHIERI, 1994). 

 

Johnson (1997) identificou que o endividamento privado (private placement) está 

positivamente relacionado com a porcentagem de ativos fixos em relação ao total de ativos da 

empresa. A ideia é que, quanto maior a participação dos ativos fixos, maiores os custos de 

liquidação, e portanto, maior o endividamento privado. 

 

No Brasil, Lucinda (2005) identificou que empresas com baixos custos de liquidação, bem 

como empresas com baixas participações de ativos fixos tendem a demandar mais crédito na 

forma de títulos corporativos. 

 

Por fim, Kale e Meneghetti (2011) sugerem que a escolha entre dívida por meio de títulos 

corporativos de colocação pública e privada é orientada por quatro fatores básicos, os quais 

não são mutuamente excludentes: o primeiro fator está relacionado à necessidade de 

certificação da empresa como forma de reduzir o risco moral e nessa perspectiva, quanto 

maior essa necessidade, maior a dependência de fontes bancárias. O segundo fator está 
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associado à necessidade de proteger informações valiosas para a empresa, o que torna o 

endividamento bancário preferido. O terceiro fator está relacionado à capacidade de criação 

de valor para empresa pelo banco em razão de sua capacidade de monitoramento das ações 

gerenciais, e por fim, o quarto fator está relacionado a flexibilidade para renegociar contratos 

de dívida, especialmente para empresas em situação de dificuldade financeira. 

 

 

3.6 SÍNTESE DOS  DETERMINANTES DO ENDIVIDAMENTO PRIVADO E POR MEIO 

DE TÍTULOS CORPORATIVOS: CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA OU DO SETOR 

DE ATUAÇÃO. 

 

 

Tomando como base os três modelos supra descritos, esta seção busca identificar, em forma 

de síntese, os determinantes do endividamento por meio de títulos (a exemplo de debêntures, 

commercial paper e outros títulos corporativos) ou por meio privado (tais como dívida 

bancária, com empresas coligadas, entre outras), tendo em vista as características da empresa 

ou de seu setor de atuação. 

 

É importante ter em vista que a decisão de lançar um título de dívida corporativa ou tomar 

dívida privada exige que a empresa tome decisões acerca da maturidade do título, sua 

prioridade de recebimento, conversibilidade, flexibilidade de negociação, entre outras 

características que afetam a estratégia de financiamento.  

 

Denis e Mihov (2002) lembram que as dívidas bancárias, por exemplo, tendem a ter prazo 

mais curto de vencimento, alta prioridade no recebimento e maior flexibilidade em termos de 

renegociação.  Por outro lado, o endividamento por meio de títulos tende a ter maior 

maturidade, baixa prioridade e menor flexibilidade.  Lucinda e Saito (2005) lembram que o 

endividamento por meio de fontes privadas, além de envolver menor publicidade da operação 

e de informações da empresa, é também mais flexível em termos de volume de captação e 

pressupõe um relacionamento de longo prazo com os agentes financiadores, sendo tais 

transações disciplinadas  por meio de contrato entre as partes envolvidas. 

 

O lançamento de títulos corporativos, por outro lado, não implica num relacionamento de 

longo prazo com os agentes financiadores, mas é menos flexível em termos de volume de 
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captação e exige maior publicidade em torno da operação, além de demandar maior 

quantidade de informação sobre a empresa.  

 

Dessa forma, a demanda por dívida bancária ou por meio de títulos deve variar em razão das 

diferentes necessidades e características de seus tomadores. Estudos empíricos conduzidos por 

Houston e James (1996), Johnson (1997), Krishnaswami et al., (1999) e Cantillo e Wright 

(2000) corroboram essa idéia e mostram que variáveis como tamanho, endividamento e idade 

mostram uma correlação positiva com o endividamento por meio de títulos. 

 

Nesse sentido, um dos principais fatores apontados como determinante na escolha entre dívida 

por meio de títulos e privada é o tamanho da empresa (FAULKENDER; PETERSEN, 2006). 

Em geral, espera-se que empresas menores ou com necessidades de lançamento de títulos não 

volumosos identifiquem o custo associado ao lançamento de títulos como algo ineficiente, 

privilegiando a dívida bancária (FAMA, 1985; NAKAMURA, 1993). Johnson (1997), ao 

utilizar o valor contábil do total de ativos como proxy para o tamanho da empresa, identificou 

que empresas que utilizavam predominantemente títulos  de dívida em sua estrutura de 

endividamento possuíam ativos na ordem de US$2.5 bilhões, ao passo que empresas que 

utilizavam predominantemente dívida não bancária possuíam ativos em torno de US$1.5 

bilhões e por fim, empresas que utilizam dívida bancária possuíam ativos na ordem de 

US$0.30 bilhões, estabelecendo portanto, uma relação entre tamanho e fonte de 

endividamento. A relação positiva entre dívida por meio de títulos e tamanho da empresa 

pode ser atribuída a duas grandes razões: economia de escala no lançamento da dívida e 

menores assimetrias de informação. 

 

Hoshi, Kashyap e Scharfstein (1993), ao pesquisarem empresas japonesas, identificaram que 

após a desregulamentação do mercado japonês, que permitiu a emissão de títulos de dívida no 

país, empresas com alto valor líquido eram mais propensas a trocar dívidas privadas por 

dívidas emitidas ao público.  Foi também identificado que empresas com  médias mais 

elevadas de coeficiente Q de Tobin possuíam menos dívida bancária em sua estrutura de 

financiamento. Tais autores também identificaram que empresas mais endividadas e/ou com 

maiores oportunidades de investimento apresentavam maior tendência ao endividamento por 

meio de bancos. Por outro lado, Johnson (1997) encontrou resultados divergentes de Hoshi, 

Kashyap e Scharfstein (1993), identificando relações positivas entre nível de endividamento 

geral e emissão de dívida por meio de títulos. Também Rajan (1992) argumenta que empresas 
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com projetos de maior qualidade buscam endividamento por meio de títulos como forma de 

evitar o controle dos bancos. 

 

Johnson (1997) argumenta que, em linhas gerais, e tomando como base os três modelos 

teóricos sobre composição do endividamento já descritos, é possível inferir que o 

endividamento por meio de títulos está positivamente relacionado com as seguintes variáveis: 

tamanho da empresa, reputação, custos de monitoramento, oportunidades de investimento, 

probabilidade de problemas de substituição de ativos, qualidade do projeto, valor de 

liquidação do projeto e valor do ativo colateral. Por outro lado, esse mesmo tipo de 

endividamento estaria negativamente relacionado às seguintes variáveis: risco de crédito, 

imprecisão de indicadores de desempenho, qualidade do projeto, posse de informações por 

parte do credor, alavancagem e valor de liquidação do projeto. O valor de liquidação do 

projeto e a qualidade do projeto apresentaram relações positivas e negativas em alguns 

estudos, sendo esta relação variante em razão do modelo testado.  No entanto, ao conduzir 

empiricamente sua pesquisa, Johnson (1997) identificou relações positivas entre o 

endividamento por meio de títulos e as seguintes variáveis: tamanho da empresa, idade, razão 

de ativo fixo e alavancagem.  A razão entre valor de mercado e valor contábil não se mostrou 

significativa nessa pesquisa, o que implica que a qualidade de projeto de investimento não é 

determinante para a composição do endividamento, contrariando a argumentação de Yosha 

(1995), que defende que o endividamento por meio de títulos, em razão da alta necessidade de 

fornecimento de informações, pode não ser interessante para empresas com projetos de alta 

qualidade, uma vez que pode incitar uma resposta competitiva por parte de empresas rivais, 

além dos custos associados ao lançamento do título. Por outro lado, foi identificada uma 

relação negativa entre o endividamento por meio de títulos corporativos e a variável 

volatilidade no crescimento do lucro, utilizada como proxy para risco de crédito. Os 

resultados sugeriram que as empresas utilizavam mais dívida por meio de títulos corporativos 

quando identificavam menores custos de informação e monitoramento, ou quando 

identificavam menor probabilidade de liquidação ineficiente, ou ainda quando havia menores 

incentivos para agir de forma a prejudicar seus credores. 

 

De forma semelhante, Houston e James (1996) identificaram que a tomada de recursos junto a 

bancos estava inversamente relacionada às seguintes variáveis: tamanho da empresa, 

importância das oportunidades de crescimento, ativos intangíveis, alavancagem total, número 

de relacionamentos bancários e acesso da empresa ao mercado de dívida pública. Foi também 
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observado que a dependência das empresas em relação a bancos decresce com o tamanho da 

empresa e com a alavancagem geral, e desta forma os resultados obtidos sugerem que os 

bancos são mais propensos a emprestar para empresas menores e com menor risco. A 

pesquisa também mostrou que empresas com maior proporção de ativos intangíveis dependem 

mais do financiamento bancário. Por fim, o estudo mostrou-se inconsistente com a hipótese 

de que empresas com maiores assimetrias de informação e maiores problemas de agência 

dependem mais do financiamento bancário quando a empresa possui relacionamento com 

apenas um banco. Por outro lado, para empresas com múltiplos parceiros bancários há uma 

relação positiva entre dependência de dívida bancária e oportunidades de crescimento. Uma 

possível interpretação é a de que o relacionamento com múltiplos bancos pode mitigar o 

potencial monopólio de informações por parte de um banco, reforçando os argumentos 

propostos por Rajan (1992).  Uma explicação alternativa é a de que as assimetrias de 

informação são menores para empresas que emprestam de múltiplas fontes, incluindo ou não 

o mercado de dívida pública, e dessa forma o monopólio de informações é menos importante. 

De qualquer forma, observa-se consistência para o argumento de que o monopólio de 

informações limita o uso da dívida bancária. 

 

Easterwood e Kadapakkan (1991) apontam que a escolha entre dívida por meio de títulos  e 

privada pode estar relacionada a  4 fatores, sendo eles: custos de transação, custos 

relacionados ao endividamento, liquidez e assimetrias de informação. No que se refere ao 

primeiro fator, tem-se que as dívidas geradas por meio de colocações públicas estão 

associadas a custos de transação (flotation costs) mais elevados, ao passo que a colocação 

privada de dívida reduz ou elimina tais custos, e desta forma as economias de escala são 

obtidas quando a dívida por meio de títulos é lançada em grandes montantes, o que favorece o 

endividamento para empresas de maior porte. Em relação aos custos relacionados ao 

endividamento (custos de falência ou de agência), quando estes estão associados à 

possibilidade de liquidação do negócio, podem favorecer a tomada de dívida privada em razão 

da maior flexibilidade para renegociação quando comparada a dívidas públicas. No que se 

refere à liquidez, os títulos de dívida geralmente gozam de maior liquidez, uma vez que tais 

títulos podem ser revendidos em mercados secundários, o que torna tais títulos mais atrativos 

aos investidores. Por fim, as dívidas privadas são apontadas como preferidas em pelo menos 

duas situações: quando a empresa possui informações que não deseja compartilhar com o 

mercado e quando a empresa deseja sinalizar seu valor real ao mercado, utilizando o 

emprestador privado como um tipo de certificador. Em síntese, Easterwood e Kadapakkan 
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(1991) colocam que os 4 fatores apontados podem ser sintetizados na afirmação de que as 

dívidas privadas reduzem os custos de transação e de dificuldades financeiras. 

 

Cantillo e Wright (2000) identificaram que as variáveis que apresentaram maior influência 

sobre a escolha das fontes emprestadoras para as empresas foram tamanho, ganhos dos 

intermediários, taxa livre de risco e fluxo de caixa. Em seguida, ainda apresentando 

significância estatística foram identificadas as variáveis tangibilidade dos ativos e 

concentração de investidores institucionais, seguidas por risco da indústria, concentração de 

grandes acionistas, controle familiar, lucratividade da indústria e idade da empresa. Cantillo e 

Wright (2000) chamam a atenção para a importância dos fatores macroeconômicos sobre a 

escolha do emprestador, mostrando que a queda nos ganhos do intermediário ou na taxa livre 

de risco empurram a empresa para o mercado de títulos. Cantillo e Wright (2000), em 

consonância com Rajan e Petersen (1994), identificaram que a idade da empresa é relevante 

para empresas novas no que se refere a escolha das fontes emprestadoras de recursos, mas 

essa relevância é perdida a partir do trigésimo ano da empresa. Cantillo e Wright (2000) 

também apontam que aspectos históricos e macroeconômicos são relevantes na escolha das 

fontes de endividamento de uma empresa. 

 

Krishnaswami et al. (1999) examinaram o impacto de custos de transação, regulação, 

assimetria de informação e conflitos de agência sobre a escolha entre dívida por meio de 

títulos e privada, e identificaram que as empresas maiores e com maior volume de lançamento 

de dívida aproveitam ganhos de economia de escala relacionados aos custos de transação e 

endividam-se mais por meio de títulos corporativos. Por outro lado, empresas mais propensas 

a enfrentarem problemas relacionados a risco moral endividam-se mais por meios privados. 

 

O endividamento por meio de fontes privadas também está associado a empresas que 

valorizam a possibilidade de renegociar suas dívidas ou que enfrentam dificuldades 

financeiras. Chemmanur e Fulghieri (1994) lembram que o endividamento bancário é 

considerado mais flexível quando comparado ao endividamento por meio de colocação 

pública de títulos, uma vez que, por ser de propriedade menos difusa, permite renegociações 

da dívida em casos de dificuldades financeiras. Por outro lado, à medida que a empresa cresce 

e torna-se mais antiga, espera-se um aumento em termos de endividamento por meio de títulos 

de dívida (BERLIN; LOEYS, 1988; CHEMMANUR; FULGHIERI 1994). 
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Hadlock e James (2002) identificaram que empresas sub-avaliadas pelo mercado tendem a 

preferir o endividamento bancário, tendo em vista a capacidade do banco de avaliar com 

maior acurácia o valor real da empresa. Já Hoshi, Kashyap, e Scharfstein (1993) identificaram 

que o endividamento por meio de fontes públicas de títulos está positivamente associado à 

razão de ativos fixos da empresa, sendo estes identificados como ativos colaterais.  

 

Denis e Mihov (2002) estabeleceram relações entre a escolha das fontes de endividamento e a 

qualidade de crédito da empresas, e verificaram que empresas com mais alta qualidade de 

crédito e que lançam grandes montantes de dívida tendem a buscar fontes de endividamento 

por meio de títulos corporativos, ao passo que empresas com qualidade de crédito mediana 

buscam fontes bancárias.  

 

Assim, em linhas gerais, o perfil dos tomadores de dívida por meio de títulos de dívida pode 

ser sintetizado como sendo formado por empresas de grande porte, com alta proporção de 

ativos fixos em relação aos ativos totais, com alta qualidade de crédito, sendo também mais 

lucrativas quando comparadas a tomadores bancários e não bancários (DENIS; MIHOV, 

2002; FAULKENDER; PETERSEN, 2006). 

 

 

3.7 MODELOS TEÓRICOS QUE DEFENDEM A TENDÊNCIA À HETEROGENEIDADE 

DA ESTRUTURA DE DÍVIDA 

 

 

Em oposição aos modelos teóricos que defendem que a empresa escolhe uma fonte de dívida 

específica com base em suas características, setor de atuação ou ainda com base em aspectos 

macroeconômicos, a revisão da literatura também mostrou a existência de modelos teóricos 

que defendem a coexistência de instrumentos de dívida diversos na composição do capital de 

terceiros das empresas. Dentre os pesquisadores dessa vertente teórica destacam-se: Besanko 

e Kanatas (1993), Jonhson (1997), Bolton e Freixas (2000), DeMarzo e Fishman (2007), Boot 

e Thakor (1997), Repullo e Suarez (1997), Rauh e Sufi (2010) entre outros. 

 

 Jonhson (1997) observou que, embora as dívidas bancárias estejam concentradas em 

empresas de pequeno porte, aproximadamente 41% das empresas com acesso a colocação 

pública de títulos de dívidas também possuíam dívidas bancárias de longo prazo, 
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evidenciando o uso sistemático de dívida bancária mesmo para empresas que obtinham acesso 

ao endividamento por meio de títulos corporativos de dívida. Tal achado sugere que os 

benefícios atribuídos aos bancos em modelos teóricos permanecem importantes mesmo após a 

empresa obter acesso ao mercado de capitais.   

 

Besanko e Kanatas (1993) propuseram um modelo de equilíbrio competitivo que apontou a  

coexistência de recursos obtidos junto a bancos e por meio de títulos no mercado de capitais. 

O modelo proposto por tais autores mostrou que a captação de recursos no mercado de 

capitais pode falhar na ausência de crédito bancário, tendo em vista que o banco exerce a 

função de monitoramento para a empresa, o que contribui para formar sua reputação junto aos 

demais emprestadores (DIAMOND, 1991). Assim, ao contrair dívida bancária, a empresa 

sinaliza boa capacidade de pagamento junto aos investidores, facilitando seu acesso ao 

mercado de  capitais. 

 

Rauh e Sufi (2010) identificaram o uso simultâneo de múltiplas fontes de dívida por empresas 

com mais baixa qualidade de crédito, sendo este achado contrário à hipótese de que a empresa 

escolhe sua fonte de endividamento, optando por dívida bancária ou por meio de títulos 

corporativos. Tais pesquisadores foram pioneiros ao mostrarem que aproximadamente três 

quartos das empresas que participaram do estudo utilizavam simultaneamente mais de dois 

tipos de dívida. 

 

DeMarzo e Fishman (2007) propuseram um modelo ótimo de financiamento de longo prazo 

que combinava diferentes instrumentos de dívida, tais como títulos corporativos, linhas de 

crédito bancário e ações para financiamento de projetos, ressaltando a heterogeneidade da 

estrutura de dívida das empresas. De forma semelhante, Bolton e Freixas (2000)  propuseram 

um modelo de financiamento corporativo num cenário em que havia assimetria de 

informações e ausência de impostos, sendo observado que fontes diversas de dívida tais como 

títulos corporativos, bancos e ações coexistiam em equilíbrio. Também Repullo e Suarez 

(1997) propuseram um modelo que buscou explicar a razão de muitas empresas não tomarem 

recursos exclusivamente de fontes apontadas como detentoras de informações (bancos) e 

desinformadas (emissões de títulos), mas promoverem um mix de ambas as fontes. 

 

Hackbarth, Hennessy e Leland (2007) examinaram o efeito da heterogeneidade e da estrutura 

de prioridade da dívida sobre o valor dos custos de falência, blindagem fiscal e renegociação 
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dentro do contexto de contínua avaliação dos ativos da empresa. Tais autores observaram que 

a estrutura ótima de endividamento promove um mix de títulos bancários renegociáveis e 

títulos corporativos não renegociáveis.  Essa estrutura ótima depende essencialmente do poder 

de renegociação da empresa em relação ao banco, o que favorece as empresas de grande 

porte. A habilidade de renegociação por parte do banco é algo que explica a tomada de 

recursos junto a bancos para empresa com acesso ao mercado de capitais. 

 

David, O’brien e Yoshikawa (2008) por sua vez, examinaram os efeitos da heterogeneidade 

do endividamento e alertaram para o fato de que a suposição acerca da homogeneidade da 

estrutura de dívida pode promover uma gestão inapropriada para os investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento. Ao investigarem uma amostra composta por empresas japonesas, 

foi observado que empresas que alinham suas estratégias de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento com suas estruturas de dívida heterogêneas apresentam melhor desempenho 

no mercado. 

 

Faulkender e Petersen (2006), colocam que ao se estimar o endividamento de uma empresa, é 

necessário incluir não apenas os determinantes relativos ao lado da demanda (a empresa), mas 

também avaliar as restrições impostas à tomada de recursos por parte da empresa, ou seja, o 

lado da oferta destes recursos. Assim, nem sempre a empresa será capaz de escolher sua fonte 

de recursos, tendo em vista a dificuldade de acesso a determinadas fontes, o que influenciará a 

composição da estrutura de capital da empresa. Em linhas gerais, estes pesquisadores 

identificaram que empresas com acesso ao mercado de títulos de dívida são 

comparativamente mais endividadas. Uma explicação para esse achado pode ser o fato de que 

empresas com acesso a esse tipo de recurso identifiquem maiores benefícios e menores custos 

advindos do endividamento.  

 

 

3.8  DÍVIDA BANCÁRIA E NÃO BANCÁRIA 

 

 

Em geral, os modelos teóricos dedicados ao estudo da decisão quanto à escolha da fonte de 

endividamento consideram as dívidas bancárias e não bancárias como equivalentes, 

negligenciando o papel da dívida privada de origem não bancária (JOHNSON, 1997; DENIS; 

MIHOV, 2002). No entanto, em oposição a esta postura, Fama (1985), Nakamura (1993) e 
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Denis e Mihov (2002) defendem que há importantes diferenças entre dívidas de origem 

bancária e não bancária.  

 

Denis e Mihov (2002) argumentam que as fontes de endividamento privado bancárias e não 

bancárias são distintas em termos de concentração e identidade dos credores, 

regulamentações, maturidade e estrutura de colocação, sendo a dívida não bancária apontada 

como fonte especialmente importante para empresas com baixa qualidade de crédito. As 

fontes de endividamento privado não bancário, embora negligenciadas por grande parte da 

literatura sobre o tema, são apontadas como uma fonte complementar que atende a empresa 

com qualidade de crédito mais baixa. Em linhas gerais, Denis e Mihov (2002) identificaram 

que empresas que se endividam por meio de fontes privadas não bancárias tendem a ter os 

piores desempenhos, baixa qualidade de crédito e maior probabilidade de falência.  

Corroborando esta idéia, Rajan (1992) lembra que os custos do monitoramento bancário 

superam os benefícios para empresas com baixa qualidade. Também Carey et al. (1998) 

colocam que a regulação bancária pode desencorajar os bancos a concederem empréstimos a 

empresas com baixa qualidade de crédito. 

 

No entanto, segundo o modelo de aquisição de reputação desenvolvido por Diamond (1991), 

espera-se que as empresas migrem de um endividamento bancário para um endividamento 

não bancário à medida que estabelecem um histórico de reputação. Essa reputação é formada 

a partir do histórico de desempenho obtido em períodos anteriores, que sinaliza a 

possibilidade de sucesso ou fracasso, sendo esta probabilidade interpretada pelo rating de 

crédito da empresa. Espera-se, portanto, que as empresas deixem o endividamento bancário 

em direção ao não bancário, à medida que a qualidade de crédito melhora (DIAMOND, 1991; 

CHEMMAMUR; FULGHIERI,1994;  BOLTON; FREIXAS 2000). 

 

Johnson (1997), ao conduzir uma pesquisa empírica que subdividiu o endividamento privado 

em bancário e não bancário, observou que o uso da dívida bancária estava negativamente 

correlacionado ao tamanho da empresa, idade e razão entre o valor de mercado e contábil 

(market-to-book ratio) em razão da percepção de maior risco da empresa, mas positivamente 

relacionado à razão entre ativos fixos e endividamento da empresa. Por outro lado, o uso de 

dívidas privadas não bancárias apresentou relações estatísticas significativas para as variáveis 

independentes “razão entre valor de mercado e valor de contábil”, “endividamento” e “razão 

de ativos fixos”, mas os sinais dos coeficientes da regressão foram opostos aos sinais obtidos 
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quando o uso do endividamento bancário era a variável dependente. Em relação às variáveis 

“tamanho” e “volatilidade nos retornos” não houve diferenças para as duas fontes de recursos, 

ao passo que a variável independente “idade” mostrou-se negativamente correlacionada para 

ambas as fontes, sendo este resultado consistente com os achados de Diamond (1991). 

Contudo, Denis e Mihov (2002) não confirmaram a relação entre ativos fixos e dívida não 

bancária. 

 

Wright (1995) identificou que o endividamento privado bancário e o não bancário são pró-

cíclicos, ao passo que o endividamento por meio de títulos  e commercial paper é contra-

cíclico, estabelecendo, portanto, uma relação entre a composição do endividamento e o ciclo 

econômico. 

 

Houston e James (1996) lembram que, ao se comparar empréstimos bancários e não 

bancários, é possível observar que os empréstimos bancários possuem uma vantagem 

comparativa em termos de monitoramento de seus credores que permite mitigar problemas de 

seleção adversa e de risco moral. 

 

Fama (1985) e Nakamura (1993) argumentam que as relações de depósito associadas à 

atividade bancária comercial facilitam o monitoramento,  sendo este monitoramento 

inexistente nas relações de empréstimos não bancárias. Também James (1987) argumenta que 

os bancos proporcionam um serviço único de monitoramento, não disponível em outras fontes 

de financiamento, e dessa forma o endividamento bancário contribui para reduzir problemas 

de subinvestimento por assimetrias de informação e sinaliza ordem financeira com impacto 

positivo sobre o preço das ações. 

 

Carey, Post e Sharpe (1998), ao investigarem a especialização do mercado de empréstimos 

privados corporativos, identificaram que, embora tomadores de empréstimos bancários e não 

bancários não sejam distintos em termos de informação assimétrica, são distintos em termos 

de risco observável, sendo que as instituições não bancárias tendem a atender tomadores com 

mais alto risco, ao passo que as instituições bancárias atendem aos tomadores que apresentam 

menor risco. 

 

Também Johnson (1997) observou que empresas com acesso a dívidas públicas utilizam 

pouco endividamento bancário, mas, em contrapartida tomam uma proporção substancial de 
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suas dívidas privadas por meio de fontes não bancárias, ao passo que empresas sem acesso ao 

endividamento público tomam parte substancial de suas dívidas por meio de fontes não 

bancárias. Johnson (1997) identificou ainda que, tomando como base a idade e o tamanho da 

empresa, o endividamento não bancário parece ser um intermediário entre o endividamento 

bancário e público, sendo este achado consistente com Carey et al. (1993). 

 

 

3.9 TÍTULOS HÍBRIDOS 

 

 

Os títulos híbridos distinguem-se dos demais por apresentarem tanto características de dívida 

como de ações, configurando um tipo de papel misto. O exemplo mais comum é o das  

debêntures conversíveis, uma vez que a dívida pode ser convertida em ações. Tais títulos são 

identificados como uma opção de compra de ações que pode ser avaliada financeiramente à 

época da decisão do investimento, complementando, assim, a taxa de juros oferecida. 

 

Cada emissão de debêntures conversíveis especifica o prazo de conversibilidade e o preço de 

conversão por meio de cláusulas específicas, e assim, a divisão entre o principal da debênture 

e o preço de conversão dará o número de ações em que cada título será convertido 

(GROPPELLI; NIKBAKHT, 2002).   

 

 

3.10 A INTERVENÇÃO GOVERNAMENTAL NA CONCESSÃO DE CRÉDITO AO 

SETOR PRIVADO: A DÍVIDA SUBSIDIADA 

 

 

A compreensão da estrutura de dívida das empresas brasileiras deve passar por uma  análise, 

ainda que breve, de seu sistema financeiro, pois este possui peculiaridades que influenciam a 

estrutura de endividamento das empresas. Zysman (1983) mostrou que o modelo de sistema 

financeiro de cada país favorece determinadas estruturas de capital, tendo em vista que em 

países em que os mercados de capitais surgiram para financiar o desenvolvimento industrial, 

os empréstimos bancários são tomados apenas para o curto prazo, e desta forma, as empresas 

com planos de investimento de longo prazo dão preferência à utilização de recursos próprios 

ou à emissão de ações. Por outro lado, nos países em que os mercados de capitais não se 
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desenvolveram plenamente ou que funcionam de forma mais precária (como é o caso do 

Brasil), o papel dos bancos ganhou destaque, sendo tais instituições chamadas a desempenhar 

o papel de financiador da atividade econômica.  

 

 Lucinda (2004) identificou que o sistema financeiro brasileiro possui um baixo 

desenvolvimento quando comparado a outros sistemas financeiros mundiais, sobretudo 

quando utilizados o crédito ao setor privado e o mercado de capitais como parâmetros de 

comparação. Por outro lado, no que se refere à concessão de crédito ao setor privado por meio 

de bancos de desenvolvimento, o Brasil apresenta um desenvolvimento superior quando 

comparado a países com sistema financeiro semelhante.  

 

Dentre os bancos de desenvolvimento que atuam no país, o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) ocupa uma posição de destaque. O sistema BNDES é, 

segundo Lucinda (2004), o principal instrumento de intervenção do governo no sistema de 

concessão de crédito ao setor privado. 

 

O BNDES é um órgão vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento e é composto 

pelo próprio banco e suas duas empresas, a Agência Especial de Financiamento Industrial 

(FINAME) e a BNDES Participações S.A. (BNDESPAR). O sistema BNDES possui várias 

linhas de financiamento com propósitos específicos que viabilizam desde o microcrédito à 

formação bruta de capital fixo. 

 

O financiamento pelo Sistema BNDES pode ser concedido por meio de três formas: na forma 

direta, realizada diretamente entre o cliente e o BNDES, o processo ocorre por meio da 

alocação de recursos ou prestação de garantias a operações ou empreendimentos de maior 

porte. O custo do financiamento é formado pelo custo financeiro mais a remuneração básica 

do BNDES e a taxa de risco de crédito. Na forma indireta, os recursos são repassados por 

meio de uma rede de agentes credenciados por meio de uso de cartão BNDES, crédito 

automático ou não automático, e em geral os recursos são destinados a projetos de menor 

porte. O custo financeiro é formado pelo custo direto mais o repasse à instituição financeira 

credenciada. Por fim, a forma mista combina as duas formas anteriores por meio da 

participação conjunta do BNDES com seus agentes financeiros, visando não só minimizar 

riscos, mas principalmente diversificar as fontes de recursos para os projetos por ele apoiados 

(ALEM, 1996). 
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A principal fonte de captação de recursos do BNDES é o Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT), que, segundo a Constituição de 1988, deve ter pelo menos 40% dos seus recursos 

aplicados em programas de investimento. O BNDES conta ainda com recursos provenientes 

do PIS-Pasep, do Fundo de Garantia de Exportação (FGE), de captações externas de 

multilaterais como o Banco Interamericano para reconstrução e desenvolvimento (BIRD) e o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), além do uso de recursos próprios. 

 

Em se tratando de captações externas, o BNDES capta recursos a partir da contratação de 

linhas de crédito em organismos financeiros internacionais, bem como pelo lançamento de 

títulos.  

 

O BNDES também se distingue das demais modalidades de financiamento no que se refere à 

taxa de juros cobrada dos pequenos negócios, que em geral são mais baixas quando 

comparadas aos grandes empreendimentos (BNDES, 2012). Embora este comportamento seja 

contrário ao previsto por Diamond (1989), é importante ter em vista o papel social 

desempenhado pelo BNDES na economia brasileira. 

 

O custo do empréstimo concedido pelo BNDES pode ter como base a taxa de juros de longo 

prazo (TJLP), ou uma Cesta de Moedas (UMBNDES) que reflete a média ponderada das 

variações cambiais diárias de todas as moedas nas quais o BNDES  efetua captações, ou pelo 

dólar americano acrescido ou não do custo de captação.  O que define o custo de captação é a 

fonte de recursos que está lastreando um empréstimo específico. A taxa de risco de crédito 

remunera o risco do BNDES e varia em função do risco de crédito do tomador do 

financiamento. 

 

Lucinda (2004) aponta que, a partir do ano de 1995, o BNDES aumentou significativamente 

seus desembolsos em favor da indústria privada, sendo este fato coincidente com o aumento 

no volume de endividamento das empresas, sobretudo em 5 setores: produtos alimentícios e 

bebidas, metalurgia básica, veículos automotores, equipamentos de transporte e, por fim,   

máquinas e equipamentos agrícolas. 
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Assim, o sistema BNDES possui uma ampla variedade de formas de financiamento que 

atendem necessidades de formação de capital, financiamento à exportação, compra de 

máquinas e equipamentos, microcrédito, entre outras. 

Tendo em vista os objetivos deste trabalho, foram identificadas as principais modalidades de 

financiamento via BNDES presentes nas notas explicativas das empresas participantes da 

pesquisa. As principais modalidades de financiamento encontradas foram: 

 

EXIM-BNDES: Modalidade de crédito destinada a financiar a exportação de bens e serviços 

nacionais, tanto na fase do pré-embarque quanto no pós-embarque. Esta modalidade de 

crédito é destinada a empresas exportadoras, de qualquer porte e que possuam sede e 

administração no país. 

 

BNDES-FINAME: Trata-se de uma operação realizada por meio de instituição financeira 

credenciada (indireta) destinada à produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos, 

de fabricação nacional e credenciada pelo BNDES.  Este produto está dividido em linhas de 

financiamento, e cada linha possui objetivos e condições específicas para o financiamento. 

 

BNDES-FINEM: Constitui uma linha de financiamento a empreendimentos de valor igual ou 

superior a R$ 10 milhões, sendo realizado diretamente pelo BNDES ou por meio das 

instituições financeiras credenciadas. 

 

BNDES-Prosoft: É um produto destinado a financiar investimentos e planos de negócios de 

empresas de software e serviços de tecnologia da informação sediadas no Brasil. O BNDES 

Prosoft é subdividido em 3 modalidades: empresa, exportação e comercialização. A forma de 

apoio é direta e indireta não automática.  

 

BNDES Capital inovador: Este produto destina-se a capacitar a empresa a realizar atividades 

de inovação de forma contínua e estruturada. São apoiados investimentos orientados tanto à 

construção do capital intangível quanto à estrutura física, inclusive implementação de centros 

de pesquisa. A forma de apoio é somente direta e pode alcançar  90% do valor necessário. O 

custo financeiro é formado pela TJLP mais taxa de crédito de  risco de até 3,57% aa em 2011. 

A remuneração do BNDES nesse produto é igual a zero. O prazo de financiamento está 

limitado a 12 anos. 
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BNDES internacionalização: O BNDES financia operações de investimento direto no exterior 

visando a estimular o fortalecimento de empresas de capital nacional no mercado 

internacional. Dessa forma, o BNDES apóia o investimento realizado no exterior desde que 

contribua para o desenvolvimento social e econômico do país. A forma de apoio pode ser 

direta ou indireta. 

 

BNDES moeda estrangeira: O BNDES estabelece para seus clientes o custo dos empréstimos 

com base no custo de captação em moeda estrangeira. Este custo é definido a partir do custo 

médio das captações do BNDES no mercado internacional, da seguinte forma: a) Unidade 

Monetária BNDES (UMBNDES), que reflete a variação da média ponderada das variações 

cambiais das moedas existentes na Cesta de Moedas do BNDES. Esta composição é alterada 

sempre que o BNDES efetua novas captações externas e/ou amortiza operações existentes; b) 

Encargos da Cesta de Moedas (ECM)  que referem-se às condições financeiras para a 

concessão de financiamento com equivalência em dólares americanos mediante a utilização 

de recursos captados pelo BNDES em moeda estrangeira (BNDES, 2011). 

 

Embora o sistema BNDES seja apontado como o principal instrumento de intervenção 

governamental no sistema de crédito nacional, é possível identificar outras modalidades de 

crédito que são originadas a partir da intervenção governamental no sistema de crédito 

corporativo. Uma destas modalidades é o EGF (Empréstimos do Governo Federal), que 

proporcionam recursos financeiros com o objetivo de financiar o armazenamento e a 

conservação de produtos agrícolas para venda futura em melhores condições de mercado, 

tendo em vista a Política de Garantia de Preços Mínimos (BANCO DO BRASIL, 2011). De 

forma semelhante, os recursos provenientes da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), 

que sendo uma empresa pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação, ampliou o papel 

anteriormente desempenhado pelo Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC) 

no que se refere ao fomento público à inovação e pesquisa. 

 

Também devem ser mencionadas as linhas de crédito concedidas por governos estaduais e 

municipais que visam incentivar o desenvolvimento da indústria e a geração de emprego e 

renda. Dentre elas estão o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense 

(PRODEC), que tem como finalidade conceder incentivos à implantação ou expansão de 

empreendimentos industriais e agroindustriais que venham gerar emprego e renda em Santa 

Catarina. Também há em Santa Catarina, a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina 
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S.A (BADESC), que é sociedade de economia mista, de capital autorizado, criada pela Lei nº 

4.950, de 11/11/1973 com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do 

Estado de Santa Catarina (BADESC, 2011). 

 

Todas as modalidades supra mencionadas oferecem recursos que se caracterizam pela 

concessão de créditos por meio da intervenção governamental ou de entidades de apoio ao 

crescimento e desenvolvimento econômico e social, e que, portanto, oferecem taxas de juros 

e/ou condições de pagamento diferenciadas.  

 

 

3.11 CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM MERCADO ESTRANGEIRO 

 

 

Stuber (2011) define os empréstimos externos como as operações de mútuo contratadas entre 

pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou com sede no Brasil (residentes) e as pessoas 

físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no exterior (não-residentes). Ainda 

que a contratação de empréstimos externos envolvendo entidades do setor privado não mais 

dependa de autorização prévia e expressa do Banco Central do Brasil (Bacen), o mesmo não 

ocorre quando os tomadores são entidades do setor público, que estão sujeitas a prévio 

credenciamento no Banco Central. Dessa forma, tanto as instituições financeiras como as 

sociedades de arrendamento mercantil estão aptas a captar recursos no exterior para livre 

aplicação no mercado doméstico, bem como repassar tais recursos a outras instituições e 

sociedades da mesma espécie (STUBER, 2011).  

 

Pimentel (2006) coloca que as operações no mercado internacional possibilitam o acesso à 

captação de maiores volumes financeiros, muitas vezes, de forma mais barata que as 

operações convencionais em mercados locais. Grinblatt e Titman (2002) esclarecem que a 

captação de recursos em mercados internacionais ocorre basicamente por duas formas: a 

emissão direta e o Euromercado.  

 

O termo Euromercado pode transmitir uma idéia equivocada, uma vez que os mercados não 

possuem uma localização física definida. Grinblatt e Titman (2002) esclarecem que os 

euromercados são simplesmente um conjunto de bancos internacionais que auxiliam as 

empresas na emissão de títulos e na realização de empréstimos vindos de fora do país em que 
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a empresa está localizada. Dessa forma, empresas com sede nos Estados Unidos poderiam, 

por exemplo, emitir títulos de dívida denominados em dólar, sendo tais conhecidos como 

títulos em eurodólar. 

A emissão direta é uma modalidade que ocorre por meio da venda de títulos de dívida 

diretamente ao mercado estrangeiro; por exemplo, uma empresa norte-americana pode emitir 

um título de dívida denominado em iene no mercado de dívida japonês. Ser um emissor 

estrangeiro em um mercado doméstico significa satisfazer a todos os regulamentos especiais 

que podem ter sido criados especialmente para emissores estrangeiros. 

 

No Brasil, os bonds e eurobonds são frequentemente traduzidos por bônus ou eurobônus, 

respectivamente. Em geral, o termo bonds é utilizado para designar títulos com vencimento 

superior a dez anos e que normalmente envolvem volumes mais altos de captação e taxas de 

juros mais baixas. Já os notes são utilizados para designar títulos de dívida com prazo inferior 

a dez anos (PIMENTEL, 2006). 

 

 

3.12 ARRENDAMENTO MERCANTIL  

 

 

O arrendamento mercantil é uma modalidade de financiamento que, em razão de suas 

características, foi identificado como uma categoria de dívida que mereceu distinção tanto nos 

estudos de Rauh e Sufi (2010) como de Colla, Ippolito e Li (2011).  

 

Colla, Ippolito e Li (2011) identificaram evidências de que empresas menores eram as que 

mais dependiam de arrendamento de capital para financiamento, sendo este fato atribuído a 

indisponibilidade de outras fontes de financiamento. 

 

O leasing ou arrendamento mercantil é uma operação realizada mediante contrato entre 

arrendador (proprietário de um bem) e arrendatário (a quem é concedido o uso do bem); e 

neste contrato, o arrendador concede ao arrendatário o direito de utilização de um bem por um 

prazo determinado (FORTUNA, 2000). 
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Dessa forma, o leasing permite a posse de um bem sem a necessidade de sua aquisição. É 

possível identificar vários tipos de operações com leasing, a saber, o leasing financeiro, o 

leasing operacional e o  leasing imobiliário. 

 

O leasing financeiro é uma operação de financiamento sob a forma de locação particular, com 

base em um contrato, tanto para bens móveis como imóveis. Segundo Fortuna (2000) esta 

operação se aproxima, no sentido financeiro, de um empréstimo a médio e longo prazo, que 

utiliza o bem como garantia e pode ser amortizado num determinado número de aluguéis 

periódicos, que geralmente correspondem à vida econômica útil do bem.  

 

No leasing operacional, o contrato é feito por tempo inferior à vida útil do bem arrendado, 

sendo comum em setores que trabalham com equipamentos de alta tecnologia. 

Diferentemente do leasing financeiro, o leasing operacional prevê a rescisão do contrato a 

qualquer tempo, mediante pré-aviso especificado em contrato. Na prática, são operações que 

funcionam como um aluguel; caso o arrendatário deseje adquirir o bem objeto de leasing, 

deverá negociar esta possibilidade junto ao arrendatário a preços de mercado. Nesta 

modalidade, o valor presente das contraprestações de arrendamento, incluindo os custos de 

serviços das operações, não deve ultrapassar 90% do valor do bem arrendado e o prazo 

contratual previsto para a operação deve ser inferior a 75% do prazo de vida útil do bem 

(FORTUNA, 2000). 

 

A operação de Sale and Lease Back, por sua vez, é uma variante do leasing financeiro por 

meio da qual uma pessoa jurídica vende bens de seu imobilizado a uma empresa de leasing e 

simultaneamente os arrenda de volta com opção de compra ao final do término do prazo 

contratual. 

 

Por fim, o leasing imobiliário, que é restrito à pessoa jurídica, possui três modalidades: a 

normal consiste na compra de imóvel inteiro, que é arrendado por um determinado período, 

com valor residual que pode oscilar entre 1 e 30% do total do financiamento, sendo 

semelhante ao leasing financeiro. O segundo tipo é destinado à construção de edifícios, e 

durante a fase de construção, a operação fica em regime de pré-leasing; nesse período, a 

arrendatária paga à arrendadora apenas a taxa de compromisso que incidirá sobre as 

importâncias desembolsadas no decorrer da construção. Quando a obra termina, inicia-se o 

leasing propriamente dito.  O terceiro tipo é o Lease Back Imobiliário, que é semelhante à 
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operação de Sale and Lease Back. A vantagem do arrendatário nessa operação consiste em 

abater do imposto de renda as contraprestações como despesa operacional referente ao 

arrendamento (FORTUNA, 2000). 

 

 

4.0  CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO 

 

 

Tendo em vista as proposições de Modigliani e Miller, as avaliações de risco de crédito não 

deveriam causar impacto sobre o valor dos títulos de dívida emitidos pelas empresas. No 

entanto, em um mercado imperfeito, a probabilidade de uma empresa enfrentar dificuldades 

financeiras pode afetar diretamente a sua estrutura de capital, especialmente no que se refere à 

composição de seu endividamento. 

  

As dificuldades financeiras de uma instituição elevam seu risco de crédito, que por sua vez 

sinalizam a incerteza relativa à capacidade de um emissor de dívida em pagar suas obrigações 

no prazo determinado. Assim, as avaliações de risco de crédito são medidas que refletem a 

qualidade de crédito de uma empresa, ou seja, refletem o julgamento de analistas de crédito 

acerca da capacidade de pagamento de países, bancos, empresas, fundos de pensão dentre 

outras instituições que atuam no mercado financeiro. Tais informações são amplamente 

disponíveis ao público, sendo, portanto, relevantes na determinação de prêmio de risco dos 

investimentos. Pinches e Mingo (1975) afirmam que os custos da dívida bem como sua 

possibilidade de ser negociada no mercado, dependem em grande medida de sua classificação 

de risco.  

 

Assim, o rating de uma empresa pode ser definido como uma opinião sobre a capacidade e a 

vontade de um emissor de realizar o pagamento dos juros e do principal da dívida no prazo 

combinado. Minardi, Damasceno e Artes (2008) colocam que há basicamente duas formas de 

avaliação de crédito: a avaliação da emissão (dívida emitida) e do emissor (lançador da 

dívida), sendo que há uma estreita correspondência entre ambas as avaliações. Os ratings dos 

emissores concentram-se na capacidade de um emissor de pagar suas dívidas e não se refere a 

nenhuma obrigação específica e podem ser tanto corporativos (empresas) como soberanos 

(países).  
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As agências de classificação de risco Standard and Poor´s e Moody´s são apontadas por 

Blume, Lim e Mackinlay (1998) como as maiores e mais relevantes do mercado financeiro, e 

atribuem graus de rating aos agentes emissores de dívida por meio de escalas identificadas 

por letras. Para a Standard and Poor´s, a escala de rating possui as seguintes classificações: 

AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC e D, sendo o rating D utilizado para apontar situações 

de insolvência  (junk bonds), ao passo que ratings acima de BBB são chamados de “graus de 

investimento”, sendo títulos recomendados pelos analistas em razão de sua improvável 

insolvência.  A agência Moody´s segue classificação semelhante. 

 

 

4.1 MODELOS PREDITIVOS PARA GRAUS DE RATING 

 

 

Dada a importância dos graus de rating para o mercado financeiro, os modelos preditivos de 

grau de rating têm alcançado grande relevância para investidores e acadêmicos em geral. 

Nesse sentido, é recorrente observar o uso de índices econômicos e financeiros como 

variáveis explicativas para modelos que pretendem prever ou estimar graus de rating. Neto e 

Brito (2005) defendem que a utilização de índices econômicos e financeiros como variáveis 

explicativas em tais modelos fundamenta-se no conceito de que o evento de default não é um 

processo abrupto e imprevisível, mas gradual e que pode ser evidenciado por meio de índices. 

Além dos índices financeiros, Blume, Lim e Mackinlay (1998) lembram que o tamanho da 

empresa pode ser um importante indicador de qualidade de crédito, uma vez que as empresas 

maiores tendem a ser mais velhas e mais estáveis.  

 

Dessa forma, tendo em vista a diversidade de fatores envolvidos na determinação do grau de 

rating de um emissor, os modelos preditivos não alcançam uma precisão exata quando 

comparados às notas atribuídas pelas agências classificadoras de risco. Para Pinches e Mingo 

(1975), a dificuldade para se encontrar um modelo com alto poder de discriminar graus de 

rating de títulos (com acerto superior a 75%) deve-se essencialmente a dois fatores: o 

primeiro trata o problema de especificação da variável de subordinação dos títulos, uma vez 

que este componente tem sido apontado como relevante em estudo de predição de graus de 

rating; a segunda dificuldade está no julgamento do avaliador, que pode incluir variáveis 

qualitativas por vezes não identificadas nos modelos quantitativos testados, e dessa forma a 

omissão ou má especificação das variáveis pode influenciar os resultados alcançados. 
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No entanto, é possível encontrar modelos com poder preditivo bastante satisfatório. Nesse 

sentido, dentre as contribuições internacionais mais notáveis, estão os trabalhos de Horrigan 

(1966), West (1970), Pogue e Soldofsky (1969), Pinches e Mingo (1973, 1975), Kaplan e 

Urwitz (1979) e Blume, Lim e Mackinlay (1998). 

 

Horrigan (1966) foi o pioneiro em propor estudos dedicados a prever e predizer o grau de 

rating dos títulos com base nas características dos títulos e das empresas que os lançavam. 

Para tanto, Horrigan (1966) utilizou dados contábeis manipulados num modelo de regressão 

múltipla, e mostrou que é possível identificar relações robustas entre estes e a qualidade de 

crédito atribuída pelas agências de classificação de risco Standard&Poor´s (teste com 151 

empresas) e Moodys (teste com 201 empresas). O período de observação dessa pesquisa 

ocorreu entre os anos de 1961 a 1964. A variável grau de rating foi posta como variável 

dependente, sendo esta formada a partir de uma escala de 9 pontos, sendo 9 o ponto mais alto 

da escala de rating (equivalente a AAA ou Aaa) e 1 o mais baixo, equivalente a nota C. 

Horrigan identificou que as variáveis independentes ativo total, ativo circulante sobre vendas 

(working capital to sales), patrimônio liquido sobre exigível total (net worth to total debt), 

lucro operacional líquido sobre vendas (net operating profit to sales), e vendas sobre o 

patrimônio liquido (sales to net worth), além de uma variável dummy para representar o status 

legal do título eram capazes de prever corretamente o grau de rating para 65% de sua amostra. 

 

West (1970), numa crítica ao trabalho de Horrigan (1966), argumentou que este estava 

limitado a variáveis contábeis, o que lhe impunha severas limitações e defendeu a 

superioridade do modelo de Fischer (1959), que incluía quatro variáveis independentes, a 

saber: variações nos resultados (relativa a nove anos anteriores), confiabilidade (medida como 

número de anos sem perda para os credores), estrutura de capital (medida como valor de 

mercado das ações sobre dívida) e o valor de mercado dos títulos públicos da empresa, sendo 

estas medidas estimadas de forma logarítmica. A variável dependente foi a mesma utilizada 

no estudo conduzido por Horrigan.  Embora West (1970) tenha obtido R
2
 entre 0.71 e 0.79, 

sendo este um resultado aparentemente superior ao obtido por Horrigan (1966), não foi 

possível estabelecer comparações legítimas, uma vez que não é adequado comparar 

regressões logarítmicas e lineares com a mesma variável dependente, e dessa forma, os 

resultados obtidos por West (1970) foram considerados similares aos de Horrigan (1966). 
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Pogue e Soldofsky (1969) identificaram variáveis capazes de se aproximar da classificação de 

risco de títulos que possuíam grau de investimento. Dentre as variáveis independentes 

investigadas, as mais significativas foram: endividamento de longo prazo sobre o total de 

ativos, coeficiente de variação dos lucros e total de ativos.  

 

Pinches e Mingo (1973) buscaram desenvolver e testar um modelo para predição de graus de 

rating para títulos industriais e identificaram que o uso de análise discriminante múltipla em 

conjunto com uma análise fatorial seria essencial para predizer graus de rating. A análise 

fatorial permitiu identificar as variáveis contábeis e financeiras com maior poder para explicar 

a variável dependente, sendo estas: tamanho, alavancagem financeira, intensidade de capital 

de longo prazo, retorno sobre o investimento, intensidade de capital de curto prazo, 

estabilidade dos retornos e razão de cobertura de juros.  

 

Já a pesquisa desenvolvida por Kaplan e Urwitz (1979) concentrou-se em identificar técnicas 

estatísticas que fossem capazes de explicar e predizer classificações de risco de crédito em 

títulos. O objetivo destes autores foi o de identificar, por meio da análise estatística, quais 

informações eram utilizadas pelos analistas financeiros em seus julgamentos acerca da 

qualidade de crédito das empresas. Kaplan e Urwitz (1979) identificaram que o modelo 

logístico ordenado mostrava-se superior aos modelos de mínimos quadrados ordinários e de 

análise discriminante múltipla. 

 

Blume, Lim e Mackinlay (1998), utilizaram dados em painel entre os anos 1978 a 1995 

relativos a 378 empresas, e identificaram que as agências de classificação de risco estavam 

mais rigorosas em seus critérios de avaliação de crédito, havendo maior número de 

rebaixamentos de graus de rating em comparação com as elevações concedidas no período 

analisado. Foram identificadas relações robustas entre mudanças nas características das 

empresas e mudanças nos graus de rating atribuídos pela agências classificadoras de risco, 

uma vez que empresas que experimentaram rebaixamentos em seus graus de rating também 

haviam apresentado piora em seus dados contábeis e financeiros. 

 

Horrigan (1966), West (1970) e Pogue e Soldofsky (1969) buscaram identificar modelos de 

predição de graus de rating tomando como base as características das empresas emissoras ou 

de seus títulos, utilizando análise estatística por meio de regressão multivariada.  Já Pinches e 

Mingo (1973, 1975) e também Altman e Katz (1976) utilizaram análises discriminantes em 
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suas análises. Posteriormente, Kaplan e Urwitz (1979) utilizaram modelos logísticos 

ordenados, tratando a variável dependente como latente, e identificaram que, assim como os 

demais estudos anteriores já haviam defendido, os dados financeiros e contábeis das empresas 

que são publicamente disponíveis são capazes de predizer o grau de rating com relativa 

acurácia.  Mais recentemente, tem sido utilizadas análises de dados em painel, a exemplo do 

trabalho de Blume, Lim e Mackinlay (1998) embora seja possível encontrar trabalhos que 

utilizam modelos mais complexos tais como os conduzidos por Ahn e Kim (2011) que 

utilizam modelos de redes neurais artificiais (artificial neural network) e máquina de vetor de 

suporte multiclasse (multiclass support vector machine).  

 

Dentre as pesquisas conduzidas no Brasil, destacam-se os trabalhos conduzidos por Minardi, 

Sanvicente e Artes (2006), Sales (2006), Neto e Brito (2005) e Minardi, Damasceno e Artes 

(2008). 

 

Minardi, Sanvicente e Artes (2006) identificaram que é possível determinar com razoável 

precisão os graus de ratings das empresas a partir de seus dados contábeis e de mercado. Para 

tanto, tais autores conduziram um estudo no qual foram participantes 627 empresas 

americanas, com ratings atribuídos pelas agências Standard and Poor´s e Moody´s. As 

variáveis selecionadas como significativas foram: Tamanho (ln ativos), Alavancagem (dívida 

bruta/ativo total), Capacidade de pagamento (EBIT/dívida financeira líquida), Estabilidade 

(volatilidade dos resultados) e Desempenho operacional (ROA e EBIT/Receita Líquida). Foi 

observado que, quanto maior o tamanho e melhor o desempenho operacional, melhores eram 

os ratings das empresas, ao passo que quanto maior o endividamento e a volatilidade dos 

resultados, piores os ratings obtidos. Em semelhança ao trabalho de Kaplan e Urwitz (1979), 

a capacidade de pagamento não se mostrou significativa nesse estudo. O resultado do modelo 

foi satisfatório, uma vez que o modelo desenvolvido foi capaz de classificar corretamente 

58,14% da amostra e apenas 3,26% da amostra apresentaram erro grave de classificação. O 

restante da amostra, cerca de 39%,  foi classificada num rating imediatamente acima ou 

abaixo na escala de classificação. 

 

Neto e Brito (2006) pesquisaram o desenvolvimento de um modelo de classificação de risco 

para empresas de grande porte que atuavam no Brasil, utilizando a técnica estatística de 

regressão logística. Esse modelo buscou estabelecer uma relação entre default (entendido 

como o início de um procedimento legal de concordata ou falência) e um conjunto de índices 



78 
 

econômico-financeiros. Foram utilizados 25 índices econômico-financeiros como variáveis 

explicativas por meio de regressão logística e foi possível concluir que as demonstrações 

financeiras fornecem informações que permitem classificar as empresas como prováveis 

solventes ou insolventes, com bom nível de precisão. 

 

Minardi, Damasceno e Artes (2008), buscaram desenvolver um modelo que fosse capaz de 

prever, por meio do uso de variáveis contábeis e financeiras, o nível de rating das empresas. 

Utilizando um modelo probit ordenado em painel, foi identificado que os índices lucro líquido 

sobre total de ativo (ROA) e dívida total sobre ativo total (DT), bem como a variável dummy 

indicadora de presença no índice Bovespa eram, conjuntamente, as variáveis que melhor 

explicavam os ratings no modelo proposto.  O modelo de determinação do rating obteve um 

índice de acerto igual a 64,1% dos ratings da amostra e 24,2% da amostra foram classificadas 

num nível acima ou abaixo na escala de rating. 

 

Sales (2006) buscou identificar um modelo preditivo para graus de rating apenas para 

instituições financeiras, tomando como base as classificações da agência Fitch, em razão da 

maior disponibilidade de dados ofertados por essa agência. As variáveis utilizadas no modelo 

foram: ativo total, patrimônio líquido, depósitos (curto e longo prazo), resultado bruto, lucro 

líquido, resultado operacional, tipo de controle (patrimônio dos acionistas) e uma variável 

“colchão” obtida pela seguinte equação: CO= (passivo_curto – ativo_curto) + (passivo_longo 

– ativo_longo). O modelo de regressão foi o probit ordenado, sendo a variável  rating posta 

como dependente. A amostra foi composta por 44 bancos  e obteve índice de acerto igual a 

93%.  Dessa forma, embora não seja possível identificar modelos capazes de predizer os graus 

de rating com exata precisão em relação às notas atribuídas pelas agências de classificação de 

risco, é possível obter modelos com alto poder de explicação bem como identificar variáveis 

relacionadas à estimação de graus de rating das empresas.  
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5.0 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Todo trabalho científico implica numa atividade voltada à solução de problemas por meio do 

emprego de processos ou procedimentos metodológicos válidos. Köche (1997, p.107) coloca 

que o produto de um estudo científico é o conhecimento teórico que, para ser alcançado, deve 

levar em consideração todo um rigor metodológico. 

 

Essa seção expõe os procedimentos metodológicos que foram adotados para a condução desse 

trabalho, tendo em vista responder as questões propostas bem como alcançar validade 

científica para os resultados obtidos, na expectativa de contribuir de forma relevante para o 

tema em estudo. O detalhamento dos procedimentos metodológicos também tem como 

objetivo permitir sua replicação, conforme preconizado para as pesquisas conduzidas sob o 

paradigma positivista.  

 

 

5.1  TIPO DE PESQUISA QUANTO AO SEU OBJETIVO 

 

 

Gil (1999, p.45-46) descreve três tipos de pesquisa: a exploratória, a descritiva e a causal ou 

explicativa. O estudo exploratório é utilizado quando não se tem informações sobre 

determinado tema e se deseja conhecê-lo. A pesquisa descritiva, por sua vez, tem como 

objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis. Por fim, a pesquisa explicativa busca 

identificar fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

 

Para fins deste trabalho, tendo em vista seu caráter inédito no que diz respeito a análise da 

homogeneidade ou heterogeneidade da estrutura de dívida no Brasil com a utilização do 

índice de Herfindahl-Hirschman, pode-se inferir que, a primeira etapa deste trabalho em sua 

primeira fase, adotou uma pesquisa do tipo exploratória, tendo em vista ser este um 

fenômeno que se desejava conhecer e para o qual não havia estudos anteriores conduzidos no 

Brasil.  
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Já a segunda fase da primeira etapa desse trabalho assim como a segunda etapa adotaram uma 

metodologia de pesquisa explicativa, uma vez que se observou uma preocupação primordial 

em identificar os fatores que determinavam ou que contribuíam para a ocorrência dos 

fenômenos observados, isto é, suas causas. Lakatos e Marconi (1985) lembram que o que 

caracteriza a pesquisa explicativa é a manipulação e o controle das variáveis, com o objetivo 

de identificar qual(is) a(s) variável(is) independente(s) que determina(m) a causa da variável 

dependente ou do fenômeno em estudo.  

 

 

5.2 TIPO DE PESQUISA QUANTO A ABORDAGEM DO PROBLEMA 

 

 

Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa pode ser do tipo quantitativa ou 

qualitativa.  A pesquisa qualitativa, segundo Godoy (1995, p.58), não procura enumerar ou 

medir os eventos estudados, também não emprega instrumental estatístico na análise dos 

dados. Sua busca está orientada à compreensão dos fenômenos na perspectiva dos sujeitos que 

participam da situação em estudo. Por outro lado, a pesquisa quantitativa, por meio do uso de 

ferramental estatístico, preocupa-se com uma medição mais objetiva e quantificação dos 

resultados, buscando a precisão por meio de estabelecimento de margens de segurança em 

relação às inferências obtidas. 

 

Dessa forma, tendo em vista os propósitos dessa pesquisa, optou-se por uma abordagem 

quantitativa com coleta de dados secundários das empresas participantes da amostra. 

 

 

5.3    COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados necessários à condução desta pesquisa foram obtidos por meio de duas fontes 

principais: na primeira fonte foram coletadas as informações acerca da estrutura de dívida das 

empresas, por meio das notas explicativas publicadas pelas empresas de capital aberto e 

disponíveis no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Adicionalmente, tais 

informações, em alguns casos, foram complementadas por meio de contatos com a área de RI 
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(relações com investidores) das empresas participantes da amostra, para fins de 

esclarecimento em relação a composição da estrutura de dívida.  

 

Dessa forma, foram analisadas 565 notas explicativas, o que equivaleu à análise de 5 notas 

por empresa, num total de 113 empresas que compuseram a amostra final. Em geral, os dados 

sobre o endividamento das empresas nas notas explicativas estavam localizados no item 

“Empréstimos e Financiamentos”. As informações obtidas foram categorizadas e agrupadas 

conforme seu tipo, a exemplo dos trabalhos conduzidos por Rauh e Sufi (2010) e Colla, 

Ippolito e Li, (2011), porém, tendo em vista as peculiaridades do sistema de crédito brasileiro. 

 

Para fins de categorização da estrutura de dívida das empresas participantes deste estudo, 

foram lançados somente os valores financeiros informados líquido de encargos financeiros. 

Assim, os custos de transação não foram considerados, sendo lançados apenas os valores 

principais da dívida. 

 

A segunda fonte de informação foi representada pelas bases de dados Economática e 

Compustat que forneceram dados relativos aos indicadores contábeis e financeiros das 

empresas participantes da amostra, tais como endividamento geral, proxies para tamanho, 

lucratividade, risco, grau de tangibilidade e demais dados necessários à pesquisa. Da mesma 

forma, os dados foram coletados tendo em vista formar um painel de 5 anos de observação.  

 

Para fins de análise dos dados coletados, foi utilizado o software estatístico STATA em sua 

versão 12. 

 

 

5.3.1 Organização dos dados da pesquisa: painel de dados   

 

 

De acordo com Wooldridge (2006), um conjunto de dados em painel consiste em uma série de 

tempo para cada membro do corte transversal do conjunto de dados. Assim, a metodologia de 

dados em painel consiste na observação de n entidades para dois ou mais períodos de tempo. 

Dessa forma, os dados em painel permitem explorar, em simultâneo, variações das variáveis 

ao longo do tempo e entre diferentes indivíduos, ou seja, permitem uma análise quantitativa 
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das relações econômicas reunindo dados temporais (time-series) e seccionais (cross-section) 

no mesmo modelo. 

 

Segundo Hsiao (1986), os modelos para dados em painel oferecem uma série de vantagens em 

relação aos modelos de corte transversal ou de séries de tempo: i) controlam a 

heterogeneidade presente nos indivíduos; ii) permitem o uso de mais observações, 

aumentando o número de graus de liberdade e diminuindo a colinearidade entre as variáveis 

explicativas, o que favorece o estabelecimento de relações causais entre um regressor 

individual e sua influência sobre a variável resposta; iii) são capazes de identificar e mensurar 

os efeitos que não são possíveis de serem detectados por meio da análise de dados em corte 

transversal e séries temporais isoladamente. 

 

Para Marques (2000), uma das vantagens da estimação com dados em painel é o tratamento 

da heterogeneidade dos dados. Assim, os dados em painel sugerem a existência de 

características diferenciadoras dos indivíduos, sendo que essas características podem ou não 

serem constantes ao longo do tempo, de tal forma que estudos temporais ou seccionais que 

não levem em conta tal heterogeneidade produzirão, quase sempre, resultados fortemente 

enviesados. Gujarati (2006) lembra que um painel de dados pode ser formado quando há pelo 

menos dois anos de observação disponível. 

 

O modelo geral de um painel de dados pode ser expresso da seguinte forma: 

 

y
it
  = α + β1Xit + ... + βnXit +  εit 

 

Onde o subscrito i = 1,..., N indica a empresa, t = 1,..., T o tempo e α  e β’s são os parâmetros da  

regressão.  

 

Daher (2004) coloca que existem basicamente três formas de simplificar e ajustar o modelo 

geral a fim de torná-lo mais funcional: Modelo Pooled, Fixed-Effects Model (modelos de 

efeitos fixos) e o Random Effects (efeitos aleatórios). No primeiro modelo, o intercepto é o 

mesmo para toda a amostra, ou seja, assume-se que todos os elementos da amostra possuem 

comportamento idêntico. Assim, o Modelo Pooled não considera o efeito do tempo e nem o 

efeito individual de cada empresa.  
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O modelo de efeitos fixos, por sua vez, baseia-se na premissa de que os coeficientes da 

regressão podem variar de indivíduo para indivíduo ou no tempo, ainda que permaneçam 

como variáveis fixas, ou seja, não aleatórias (MARQUES, 2000). Este tipo de modelo pode, 

adicionalmente, ser dinâmico quando uma variável defasada é incluída no modelo. 

 

Já o Modelo de Efeitos Aleatórios segue a premissa de que a influência do comportamento do 

indivíduo ou o efeito do tempo não podem ser conhecidos. Dessa forma, admite-se a 

existência do erro não correlacionado com os regressores. Marques (2000) afirma que a 

pressuposição que permeia o modelo é a de que o comportamento do indivíduo e do tempo 

não podem ser observados nem mensurados, sendo que em grandes amostras esse 

desconhecimento pode ser representado através de uma variável aleatória normal, ou seja, o 

erro. 

 

Para estimar as regressões referentes aos fatores específicos da empresa, foi escolhido o 

modelo de efeitos fixos, uma vez que este leva em consideração as características únicas de 

cada unidade (empresa) do corte transversal, fazendo variar o intercepto para cada unidade, 

mas considera que os coeficientes angulares são constantes entre unidades. No entanto, tal 

escolha deve ser amparada pela realização de testes estatísticos que validem tal escolha. 

Assim foi estabelecida a realização dos seguintes testes: 1) Teste de Chow, que utiliza a 

estatística F e compara a regressão do tipo pooled contra efeitos fixos; 2) Teste de Breusch-

Pagan, que é utilizado para decidir qual modelo e o mais apropriado: se o modelo pooled (H0) 

ou efeitos aleatórios; 3) Teste de Hausman que verifica qual modelo, se fixo ou aleatório, é o 

mais adequado.  A Figura 1 ilustra o procedimento definido para especificação do modelo de 

painel estático a ser estimado.  

 

Figura 1  - Procedimento para definição da modelagem do painel de dados 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moraes, 2011. 
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Entretanto, antes da condução dos testes supra-citados, foi necessário verificar se as variáveis 

possuíam associações lineares significativas. Se isto ocorresse, poder-se-ia ter à frente o 

problema de multicolinearidade.  

 

 

5.4  AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 

Para fins desta pesquisa, a amostra foi composta por todas as empresas não financeiras de 

capital aberto, uma vez que tais empresas têm, como uma de suas obrigações legais, a  

disponibilização de dados relativos à composição de seu endividamento, sendo este 

apresentado por meio de notas explicativas disponíveis no website da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Tendo em vista os propósitos desta pesquisa, somente participaram da 

amostra empresas cujos dados estavam disponíveis entre os anos de 2007 a 2011.  

 

Uma avaliação prévia da amostra mostrou que havia pelo menos 3 tipos ou grupos de notas 

explicativas em relação à demonstração da estrutura de dívida: a) o primeiro grupo foi o de 

empresas que listavam suas dívidas em relação as suas fontes separando-as em dívidas de 

curto e longo prazo. Nesse grupo foram identificadas 143 empresas; b) o segundo grupo foi 

formado por empresas que detalhavam o endividamento segundo suas fontes, mas não 

promoviam uma separação entre dívida de curto e longo prazo. Nesse grupo foram 

identificadas 131 empresas; c) o terceiro grupo foi formado por empresas que apresentavam 

informações incompletas ou inexistentes de sua composição de endividamento, sendo grupo 

formado por 88 empresas. 

 

 Para fins deste trabalho, pretendeu-se trabalhar com o primeiro e o segundo grupos, sendo 

que ambos conjuntamente somavam 274 empresas. No entanto, durante a etapa de 

categorização da estrutura de dívida, foi observado que algumas empresas não apresentavam o 

detalhamento de suas estruturas de dívida no nível requerido para esse trabalho ou não 

disponibilizavam informações completas para o período definido para análise (de 2007 a 

2011). Desta forma, a amostra final foi composta por 113 empresas.  
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Assim, foram eliminadas da amostra as empresas que apresentavam dados faltantes ou 

incompletos ou ainda que não permitisse a categorização das dívidas na forma e no período 

proposto para esse trabalho. 

 

 

5.5  PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

O problema de pesquisa é a pergunta norteadora de todo processo investigativo, uma vez que 

estabelece o foco da pesquisa, definindo aquilo que se pretende responder. 

 

Para Kerlinger (1980, p.35), o problema de pesquisa é uma questão que mostra uma situação 

necessitada de investigação, discussão, decisão ou solução. Também Gil (1999, p. 49) define 

que, na acepção científica, o problema é qualquer questão não resolvida e que é objeto de 

discussão em qualquer domínio do conhecimento. 

 

Conforme apontado na introdução, o problema de pesquisa proposto para esse trabalho foi 

assim descrito: Quais os padrões e determinantes da estrutura de dívida das empresas que 

atuam no Brasil? 

 

A relevância deste problema de pesquisa deve-se à expectativa de propiciar novos 

conhecimentos acerca da estrutura de capital das empresas sob a perspectiva da estrutura de 

dívida, sendo este um novo prisma de observação ainda pouco investigado. Em se tratando da 

realidade brasileira, esse tema ainda não foi tratado nos moldes aqui propostos, o que remete 

ao caráter inovador desta pesquisa. 

 

Contudo, tendo em vista a amplitude do problema de pesquisa proposto, fez-se necessário 

impor uma delimitação como forma de estabelecer o foco e a abrangência desta pesquisa. 

Assim, foram definidas 4 questões delimitadoras, sendo duas relativas à investigação acerca 

dos padrões de endividamento e duas relativas aos determinantes da estrutura de dívida das 

empresas.  

 

Em relação aos padrões de endividamento foram propostas as seguintes questões: 
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a) As empresas que atuam no Brasil tendem a captar parte significativa de seus recursos 

por meio de uma única fonte de dívida (homogeneidade) ou tendem a buscar fontes 

variadas simultaneamente (heterogeneidade)? Ou seja, é possível identificar padrões 

de endividamento homogêneos e/ou heterogêneos? 

b) Quais fatores são determinantes para que a estrutura de dívida das empresas apresente 

padrões de endividamento homogêneos ou heterogêneos em relação as suas fontes 

financiadoras?   

No que se refere à investigação relativa aos determinantes da estrutura de dívida tem-se:  

c) As características das empresas que são comumente utilizadas em estudos sobre o 

endividamento corporativo como variáveis explicativas (tais como tamanho, 

lucratividade, tangilibilidade, risco entre outras) são também capazes de explicar ou 

determinar a escolha por fontes específicas de dívida? 

d) Quais as implicações do uso de variáveis dependentes agregadas (proxies para o 

endividamento geral) para a compreensão dos determinantes da estrutura de dívida das 

empresas?   

 

Ao responder as quatro questões propostas, espera-se oferecer contribuições relevantes para o 

estudo da forma pela qual as empresas compõem seu endividamento bem como seus fatores 

determinantes. 

 

 

5.6   ETAPAS DA PESQUISA 

 

 

Uma vez definidas as questões que nortearam a pesquisa, a etapa seguinte, segundo Luna 

(1988), constituiu-se na identificação de um conjunto de passos necessários para que cada 

pergunta proposta fosse respondida.  

 

Neste trabalho, o processo de busca por respostas foi subdivido em duas etapas. A primeira 

etapa foi orientada à investigação dos aspectos relativos aos padrões de endividamento, sendo 

compostas pelas fases I e II. A segunda etapa ocupou-se de investigar os fatores determinantes 
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do endividamento observados na estrutura de dívida das empresas e também foi subdividida 

em fases I e II. Assim, cada etapa teve como objetivo responder a duas questões 

delimitadoras, conforme demonstrado na Figura 2.  

 

 

Figura 2  - Esquema geral do trabalho 

 

Fonte: A autora, 2011. 

 

 

5.6.1  Primeira etapa: Fase I 

 

Tendo em vista responder a primeira questão proposta por esse trabalho, o objetivo principal 

desta primeira etapa em sua primeira fase foi descrito de maneira análoga à primeira questão 

delimitadora da pesquisa, a saber: Identificar se as empresas que atuam no Brasil tendem a 

captar parte significativa de seus recursos por meio de uma única fonte de dívida (padrões de 

homogeneidade) ou tendem a buscar fontes variadas simultaneamente (padrões de 

heterogeneidade). Para tanto, foram estabelecidos objetivos menores, também chamados de 
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específicos, que definem os passos necessários para o alcance do objetivo geral proposto para 

esta etapa. 

 

O primeiro objetivo específico foi assim descrito: Estabelecer categorias de dívida capazes 

de refletir as fontes primárias de recursos para as empresas que atuam no Brasil. A 

pertinência deste primeiro objetivo específico residiu na necessidade de estabelecer categorias 

de dívida que fossem capazes de diferenciar os instrumentos de dívida presentes na estrutura 

de capital das empresas, em semelhança aos trabalhos de Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito 

e Li (2011), mas tendo em vista a realidade vivenciada pelas empresas que atuam no Brasil. 

 

Dessa forma, foi proposto o estabelecimento de categorias de recursos financiadores segundo 

a perspectiva de sua fonte primária. Tais fontes foram definidas, num primeiro momento, 

tomando como base os trabalhos de Johnson (1997) e Denis e Mihov (2002), que 

identificaram três tipos de fontes de dívida distintas: dívida privada bancária, dívida privada 

não bancária e títulos de colocação pública.  

 

Na seqüência, foram observadas as particularidades do sistema financeiro brasileiro que, 

segundo apontou Lucinda (2004), é marcado por uma relevante intervenção governamental na 

concessão de crédito ao setor privado, tanto por meio de bancos de desenvolvimento como 

por meio de programas de incentivo ao desenvolvimento econômico. Dessa forma, foi 

identificada uma quarta categoria de dívida, cuja fonte primária de recursos é resultado da 

intervenção governamental no sistema de crédito ao setor privado, sendo esta categoria 

denominada “dívida subsidiada”. 

 

A quinta categoria de dívida foi proposta tendo em vista a necessidade de mapear a 

relevância das fontes externas de recursos, haja vista as recentes crises de liquidez mundial. A 

inclusão desta categoria de dívida foi motivada pela importância de mapear a dependência das 

empresas que atuam no Brasil em relação ao capital externo. Nesta categoria somente foram 

contadas as dívidas contraídas no exterior meio de bancos estrangeiros e/ou títulos 

corporativos na forma de bonds e notes. Ressalta-se que a tomada de recursos em moeda 

estrangeira por bancos nacionais não foi contada como captação estrangeira, mas sim, como 

captação nacional.  
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A sexta categoria de dívida foi proposta tendo em vista avaliar a relevância dos 

arrendamentos mercantis como forma de financiamento de ativos para a empresa, sendo que 

neste tipo de contrato, o próprio ativo é dado como garantia. Esta categoria de dívida foi 

identificada nos trabalhos de Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li (2011), o que também 

motivou sua inclusão nessa pesquisa. 

 

A sétima categoria foi destinada a englobar quaisquer outras formas de endividamento que 

não se enquadravam em nenhuma das outras categorias propostas. 

 

Em síntese, foram propostas as seguintes categorias de dívida: 

 

1. Dívida privada bancária: Os recursos captados por meio desta fonte tinham como 

origem os bancos que atuam no país e que promovem empréstimos em moeda 

nacional e estrangeira. Esta transferência de recursos pode efetivar-se por meio dos 

seguintes produtos de crédito bancários: cédulas de crédito em seus variados tipos, 

empréstimos para capital de giro, conta garantida, linhas de crédito automático, 

descontos de duplicatas, operações de vendor e compror, entre outras.  

 

2. Dívida privada não bancária: Esta fonte de recursos foi caracterizada pelo 

empréstimo por meio de intermediários não financeiros, tais como instituições 

financeiras não bancárias, empresas coligadas e semelhantes. Tais fontes foram 

identificadas como empréstimos oriundos de empresas coligadas e instituições 

financeiras não bancárias. 

 

3. Títulos de dívida corporativa: Esta fonte de recursos englobou a captação de 

recursos em moeda nacional, por meio de títulos corporativos de dívida com colocação 

pública ou privada, e passíveis de negociação em bolsa de valores ou mercado de 

balcão, e assumiram principalmente a forma de debêntures no longo prazo e notas 

promissórias (commercial paper) no curto prazo.  

 

4. Dívidas subsidiadas: Esta categoria abrangeu todas as formas de financiamento 

obtido mediante intervenção direta do governo (federal, estadual ou municipal) na 

concessão de crédito ao setor privado, o que ocorreu, sobretudo, na forma de crédito 

por meio de bancos de desenvolvimento, especialmente o BNDES. Esta forma de 
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financiamento representou a atuação governamental na estrutura de dívida das 

empresas e se materializou na forma dos seguintes produtos de crédito: EXIM-

BNDES, Finame, BNDES-Prosoft, BNDES-Capital inovador entre outros. Nesta 

categoria também foi inclusa a concessão de crédito por meio da FINEP (Financiadora 

de Estudos e Projetos). Também foram incluídas nesta categoria todas as demais 

formas de financiamento obtido por meio de programas de crédito governamental, tais 

como PRODEC (programa de desenvolvimento da empresa catarinense), BADESC 

(agencia de fomento do Estado de Santa Catarina) entre outros semelhantes a esses. 

 

5. Dívida de captação externa: Nesta categoria foram inclusas todas as formas de 

captação direta de recursos em mercado estrangeiro, excluindo captações em moeda 

estrangeira ocorridas em território nacional. Em geral, observa-se que esta forma de 

endividamento ocorreu por duas formas principais: i) títulos corporativos emitidos no 

exterior na forma de bonds, medium term notes e commercial paper e ii) bancos  

estrangeiros que oferecem linhas de crédito com recursos obtidos no exterior.  

 

6. Arrendamento mercantil: Nesta categoria, incluem-se todas as formas de contratos 

de leasing, que tomam o ativo como garantia do negócio. 

 

7. Outras fontes não classificadas: dívidas não passíveis de classificação nas categorias 

acima propostas. 

 

Dessa forma, a categorização da estrutura de dívida das empresas brasileiras foi feita tendo 

em vista a origem ou fonte primária dos recursos, sendo possível estabelecer sete categorias 

distintas. 

 

Uma vez identificadas as categorias de dívida propostas para a pesquisa, foi necessário 

estabelecer critérios capazes de fazer a distinção entre estruturas de dívida homogêneas (ou 

especializadas) e heterogêneas. Dessa forma, o segundo objetivo específico desta pesquisa 

foi o de estabelecer critérios para a definição de estruturas de dívida especializadas ou 

heterogêneas.  

 

Para tanto, foi proposto o cálculo do índice de Herfindahl-Hirschman para o tipo de dívida 

presente na estrutura de endividamento das empresas da amostra, seguindo o mesmo 
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procedimento adotado por Colla, Ippolito e Li (2012). O cálculo desse índice envolveu a soma 

dos quadrados das sete categorias de dívida divididos pelo total do endividamento junto a 

terceiros, pautando-se na expressão: 
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Onde SQit  é a soma dos quadrados das razões dos sete tipos de dívida estabelecidos para a 

empresa “i” no tempo “t”; DB, DNB, TC, DS, DE, AM e OT são as siglas que 

respectivamente representam a dívida bancária, dívida não bancária, títulos corporativos, 

dívida subsidiada, dívida captada no exterior, arrendamentos mercantis e outros. DT refere-se 

à dívida total contraída junto a terceiros ou passivo oneroso. 

 

Para obter o índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), foi efetuado o  cálculo: 

 

7
11

7
1SQit

IHH  

 

Se uma empresa emprega exclusivamente um único tipo de dívida (homogênea), o IHH é 

igual a 1. Caso a empresa empregue simultaneamente todos os sete tipos de dívida e em iguais 

proporções, então IHH será igual a zero. Seguindo o mesmo caminho de Colla, Ippolito e Li 

(2011), foi definido que valores de IHH superiores a 0,7 seriam indicadores de 

homogeneidade da estrutura de dívida, ao passo que valores inferiores a este seriam 

indicativos de heterogeneidade. Assim, seria possível promover a separação entre estruturas 

de dívida do com padrões homogêneos ou heterogêneos.  

 

O terceiro objetivo específico desta pesquisa foi definido como: Aplicar a categorização da 

estrutura de dívida às empresas participantes da amostra, tendo em vista a categorização e 

os critérios definidos nos objetivos específicos 1 e 2. Dessa forma, o terceiro objetivo 

específico desta pesquisa tratou da aplicação prática dos objetivos específicos anteriores, uma 

vez que promoveu a categorização da estrutura de dívida das empresas nas sete categorias 

previamente definidas, bem como a identificação de quais empresas possuíam uma estrutura 

de dívida especializada ou heterogênea. 
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 Por fim, o quarto objetivo específico desta pesquisa foi definido como: Identificar se a 

configuração da estrutura de dívida (se homogênea ou heterogênea) era persistente ao longo 

do tempo para as empresas participantes da amostra. Para tanto, os dados coletados em 

forma de painel permitiram observar se as empresas identificadas como homogêneas ou 

heterogêneas em algum ano do período de observação mantinham esse padrão ao longo do 

tempo. Para realizar esse tipo de análise, o uso da ferramenta “filtro”, disponibilizada por 

planilhas eletrônicas, e aplicada aos IHH obtidos pelas empresas da amostra ao longo do 

painel de dados permitiu essa observação.   

 

Também foi definido que, para que uma fonte de recursos fosse considerada relevante, esta 

deveria agregar um total de, pelo menos, 10% da dívida total tomada junto a terceiros. Caso 

contrário, seria desconsiderada da análise. 

 

Em síntese, para responder a primeira pergunta proposta por essa pesquisa, foi necessário 

identificar e categorizar as fontes de dívida das empresas da amostra a partir das informações 

que constavam nas notas explicativas publicadas pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), e por meio do cálculo do índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), foi possível analisar 

se as estruturas de dívida eram do tipo homogênea ou heterogênea. A ferramenta “filtro” 

proporcionada pela planilha eletrônica do software Excel permitiu observar se os índices de 

IHH superiores ou inferiores a 0,7 mantinham esse padrão ao longo do período de observação.  

 

A Figura 3 oferece uma representação gráfica acerca dos procedimentos necessários para 

responder a primeira pergunta proposta por essa pesquisa em sua primeira fase. 
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Figura 3 – Esquema do trabalho para primeira etapa: fase I 

 

Fonte: A autora 

 

5.6.1.1   Hipóteses para a primeira etapa 

 

Richardson (1989) coloca que uma hipótese é uma resposta passível de ser testada e 

fundamentada para uma pergunta feita relativamente ao fenômeno escolhido. Assim, o 

pesquisador examina a literatura sobre o fenômeno para responder à pergunta-problema que 

foi proposta. Essa tentativa de resposta é chamada de hipótese. 

 

De acordo com Köche (1997), Lakatos e Marconi (1985), Cervo e Bervian (2002), as 

hipóteses devem ser formuladas tendo em vista os seguintes requisitos: 

a) Serem expressas em linguagem clara e simples, em forma de sentença declarativa; 

b) Possuir a qualidade de ser verificada empiricamente, isto é, ser passível de verificação; 
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c) Ser suportada por uma teoria, que surge no âmbito de um corpo teórico; 

d) Ter uma dimensão geral, não se referindo a um fato especificamente; 

e) Estabelecer relações entre duas ou mais variáveis; 

f) Construir elementos para o avanço das ciências, pois sua comprovação ou não 

independe dos valores e opiniões do pesquisador ou quaisquer outros indivíduos. 

 

Assim, a hipótese deve ser formulada como uma solução provisória para um determinado 

problema de pesquisa, apresentando um caráter explicativo e compatível com o conhecimento 

científico. 

 

As hipóteses proposta para esse trabalho foram construídas tendo como base o referencial 

teórico, os estudos empíricos já realizados bem como a disponibilidade dos dados para a 

pesquisa.  

 

Nesta primeira fase, foram testadas as seguintes hipóteses: 

 

H1: A estrutura de dívida das empresas que atuam no Brasil é majoritariamente marcada 

pela especialização sendo, portanto, homogênea em relação às suas fontes. 

 

Para testar essa hipótese, foi necessário distinguir as estruturas de dívida das empresas em 

dois grupos: homogêneas e heterogêneas, e para tanto, foi necessário calcular o IHH de cada 

empresa, observando se havia uma concentração do endividamento numa única fonte 

(homogênea) ou se havia o espalhamento da dívida em diferentes fontes.  

 

Amparo teórico para a Hipótese 1: Espera-se que em semelhança aos achados de Colla, 

Ippolito e Li (2011), a estrutura de dívida das empresas que atuam no Brasil seja marcada pela 

especialização numa determinada fonte, uma vez que a pesquisa conduzida por esses 

pesquisadores abrangeu um contingente maior de empresas, com maior diversificação em 

termos de classificações de qualidade de crédito, o que tornou essa amostra aparentemente 

mais semelhante às empresas que atuam no Brasil. Já a pesquisa conduzida por Rauh e Sufi 

(2010), e que identificou a tendência à heterogeneidade da estrutura de dívida, ficou limitada 

a 305 empresas norte-americanas que possuíam graus de ratings atribuídos pela agência 

Moody’s de classificação de risco, sendo este perfil não condizente com a realidade de grande 

parte das empresas que atuam no Brasil.  
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H2: A estrutura de dívida das empresas que atuam no Brasil (se especializada ou 

heterogênea) é persistente ao longo do tempo. 

 

A organização dos dados coletados nessa primeira etapa permitiu observar se a configuração 

da estrutura de dívida de uma determinada empresa era persistente ao longo dos anos de 

abrangência do painel (2007 a 2011), sendo isto possível por meio do uso da ferramenta de 

filtro, disponibilizada pelo software Excel, e aplicada ao IHH de cada empresa ao longo do 

tempo de observação. 

 

Amparo teórico para a Hipótese 2: Os estudos conduzidos por Rauh e Sufi (2010) e 

também Colla, Ippolito e Li (2011) identificaram, por meio de análise dos dados em painel, 

que a estrutura de dívida das empresas, fosse esta homogênea ou heterogênea, apresentava a 

tendência de persistir ao longo do tempo.   

 

 

5.6.2. Primeira etapa: Fase II 

 

 

Ainda na primeira etapa desse trabalho, foi proposto o segundo objetivo delimitador, que se 

constituiu na segunda fase da pesquisa, a saber: Identificar quais fatores podem explicar os 

padrões de heterogeneidade ou homogeneidade observados na estrutura de dívida das 

empresas que atuam no Brasil.  

 

Para tanto, foi proposto o quinto objetivo específico deste trabalho, que foi assim descrito: 

Identificar as variáveis independentes potencialmente associadas aos padrões de 

endividamento homogêneos ou heterogêneos, tendo em vista os achados de Rauh e Sufi 

(2010) e Colla, Ippolito e Li (2011). 

 

Para alcance desse objetivo específico, foi observado que tanto Rauh e Sufi (2010) quanto 

Colla, Ippolito e Li (2011) identificaram que a qualidade de crédito de uma empresa era fator 

capaz de explicar a tendência à homogeneidade ou heterogeneidade da estrutura de dívida.  
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Dessa forma, foi realizado um trabalho de identificação e seleção de variáveis explicativas 

diretamente associadas à qualidade de crédito das empresas, a partir da revisão da literatura 

sobre o tema e tendo em vista a realidade brasileira.  

 

Assim foram selecionadas as seguintes variáveis potencialmente explicativas para 

homogeneidade ou heterogeneidade da estrutura de dívida das empresas, cuja 

operacionalização pode ser visualizada no Quadro 1. 

 

Variáveis 

independentes 

Sigla Definições operacionais Referências bibliográficas 

 

Abertura de capital 

     

   temp 

Tempo  contado em anos desde a data 

de  abertura de capital da empresa. 

Diamond (1991); Johnson, 

(1997). 

  

    Tamanho 

  

tamativ 

 

 Logarítmo natural do ativo total 

Minardi, Sanvicente e Artes 

(2006); Blume, Lim e 

MacKinlay (1998). 

 

 

Market to Book 

 

market 

 

Valor de mercado do PL/valor 

contábil do PL 

 

Colla et. al (2012);  Bastos, 

Nakamura e Basso (2009). 

 

Tangibilidade dos 

ativos 

 

imobestoq 

 

(ativo imobilizado + estoque)/ativo 

total 

Jorge e Armada (1999); 

Perobelli e Famá (2001); Famá 

e Kayo (1997). 

Risco do negócio 

medido pela 

volatilidade dos lucros 

 

risconeg 

 

(Desvio padrão do EBIT – Média)/ 

Receita operacional líquida 

 

    Nakamura et al. (2007) 

 

Lucratividade 

 

   roa 

 

Lucro líquido/ ativo total  

Minardi, Sanvicente e Artes 

(2006); Kaplan e Urwitz 

(1979). 

 

Rating 

 

rating 

Dummy de presença de graus de 

rating atribuídos por agências de 

classificação de risco (Moodys, Fitch 

ou Standard and Poors). 

Rauh e Sufi (2010); Colla et al. 

(2011). 

 
Quadro 1 – Operacionalização das variáveis independentes da pesquisa 

Fonte: a autora com base na revisão da literatura 
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Tendo em vista o referencial teórico levantado para esse trabalho, espera-se que a variável 

“temp” e que representa o período em anos desde a abertura de capital por parte da empresa, 

contribua para a heterogeneidade no endividamento em razão da redução da assimetria de 

informações junto ao mercado, além dos efeitos de reputação que acompanham as empresas 

mais conhecidas pelo mercado (JOHNSON, 1997; DIAMOND, 1991; COLLA; IPOLLITO; 

LI,  2012). 

 

Quanto a proxy para tamanho da empresa, a revisão da literatura aponta que esta seja 

diretamente relacionada às estruturas de dívida heterogêneas em virtude do maior acesso 

dessas empresas às fontes diferenciadas de endividamento, o que se deve a pelo menos duas 

importantes razões: i) economia de escala no lançamento da dívida e ii) menores assimetrias 

de informação. Blume, Lim e MacKinlay (1998, p.1394) defendem a ideia de que grandes 

empresas tendem a ser mais velhas e, portanto, mais estáveis, sendo propensas com isso a 

receber ratings de crédito mais elevados. No que se refere as empresas menores, espera-se 

que estas concentrem seu endividamento em um número mais limitado de fontes, tendo em 

vista que há também uma maior dificuldade de acesso ao mercado de capitais (FAMA, 1985; 

NAKAMURA, 1993). Cantillo e Wright (2000) identificaram que as empresas de maior porte 

gozam de um leque de opções de fontes de financiamento mais amplo.  Estudos empíricos 

conduzidos por Houston e James (1996), Johnson (1997), Krishnaswami, (1999) e Cantillo e 

Wright (2000) corroboram a ideia de que o tamanho da empresa mostra uma relação positiva 

com o endividamento por meio de títulos, o que amplia a diversidade das fontes de 

financiamento disponíveis para a empresa. 

 

Em relação à variável razão entre valor de mercado e valor contábil (market to book ratio), 

espera-se que as empresas com índices mais altos sejam menos endividadas (BASTOS; 

NAKAMURA; BASSO, 2009), o que pode reduzir a percepção quanto ao risco de falência e 

favorecer a qualidade de crédito da empresa junto ao mercado.  Daher (2004, p. 39) explica 

que é esperado que as empresas  com valores mais altos de market to book ratio tenham 

acesso à maiores oportunidades de crescimento, e por essa razão, optam por um nível de 

endividamento mais baixo, tendo em vista que o peso das dívidas pode levá-las a ter que 

diminuir a velocidade com que esperavam crescer. No entanto, esse mesmo fator também 

pode gerar maior percepção quanto ao risco, forçando tais empresas a trabalharem com maior 

volume de capital próprio (RAJAN e ZINGALES, 1995)”. Colla, Ippolito e Li (2012) 
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identificaram que as empresas mais heterogêneas apresentavam as menores relações entre 

valor de mercado e valor contábil. 

 

Espera-se também que empresas mais lucrativas apresentem melhor qualidade de crédito, e 

portanto, sejam mais heterogêneas em relação à captação de recursos no mercado (RAUH; 

SUFI, 2010; COLLA; IPPOLITO; LI, 2011). Minardi, Sanvicente e Artes (2006) observaram 

que, empresas maiores e com melhor  desempenho operacional medido pelo ROA (retorno 

sobre ativos), apresentavam graus de rating mais altos, ao passo que empresas mais 

endividadas em com maior volatilidade nos resultados apresentavam graus de rating mais 

baixos.  

 

Rauh e Sufi (2010) identificaram que empresas com maior risco e com maior potencial para 

gerar conflitos de interesses entre gerentes e credores apresentavam maior uso simultâneo de 

diferentes tipos e prioridades de dívida, o que favorecia a heterogeneidade da estrutura de 

dívida. Este achado foi considerado consistente com os modelos teóricos que preveem o 

“espalhamento” do endividamento entre fontes distintas como forma de mitigar problemas de 

agência, sendo os modelos propostos por Diamond (1993), Park (2000), DeMarzo e Fishman 

(2007) corroborados pelo trabalho de Rauh e Sufi (2010). Contudo, Colla, Ippolito e Li 

(2011) afirmam que empresas com maior probabilidade de falência, e, portanto, maior risco, 

ficam mais dependentes de fontes bancárias e têm menos acesso ao mercado de capitais, o que 

favorece a homogeneidade na estrutura de dívida. 

 

No estudo conduzido por Rauh e Sufi (2010), e que se limitou a investigar empresas que 

possuíam graus de rating atribuídos por agências de classificação de risco, foi observada a 

predominância de empresas heterogêneas em relação à estrutura de dívida. No entanto, as 

conclusões do estudo conduzido por Colla, Ippolito e Li (2011), e que incluiu empresas que 

não possuíam graus de ratings, levou tais autores a defenderem a tese da homogeneidade da 

estrutura de dívida das empresas, sendo a heterogeneidade reservada às empresas maiores e 

com graus de rating mais altos. Dessa forma, a presença ou ausência de graus de rating pode 

ter influenciado os resultados de ambas as pesquisas, e por essa razão, a variável dummy que 

representa a presença ou ausência de grau de rating para as empresas da amostra foi incluída 

nesse trabalho.  Assim, as empresas que possuíam graus de rating atribuídos pelas agências de 

classificação de risco Standard and Poor’s, Fitch ou Moody’s receberam valor 1 para a 
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variável “rating”, ao passo que as empresas que não apresentavam grau de rating atribuído 

por tais agências receberam valor igual a 0. 

 

Uma vez definidas as variáveis explicativas do modelo, o sexto objetivo específico desta 

pesquisa, foi descrito como: Testar se há relações causais robustas entre as variáveis 

relacionadas à qualidade de crédito das empresas identificadas no objetivo 5 e os padrões de 

endividamento (homogêneos ou heterogêneos) observados dentre as empresas participantes 

da amostra. 

 

Os padrões de endividamento homogêneos ou heterogêneos foram identificados a partir dos 

índices de Herfindahl-Hirschman (IHH), calculados para as empresas participantes da amostra 

na primeira fase deste trabalho. Tais índices atuaram como variáveis dependentes para o 

modelo proposto. 

 

Dessa forma, foi estimado o modelos de regressão disposto abaixo: 

 

itit

ititititititit

Erating

roarisconegimobestoqmarkettamatitempIHH

7

654321

 

É importante ter em vista que a análise de qualquer modelo de regressão requer certo rigor 

metodológico no tratamento dos dados, como forma de assegurar a veracidade dos resultados 

obtidos. Dessa forma, foram estabelecidos os seguintes procedimentos para a análise 

estatística do modelo de regressão proposto: 

 Aplicar a estatística descritiva para verificar as médias, desvios padrão, valores 

mínimos e máximos das variáveis envolvidas nos modelos de regressão;  

 Estimar as regressões multivariadas para dados em painel considerando efeito fixo. O 

modelo em efeito fixo foi escolhido por considerar as características únicas de cada 

unidade (empresa) do corte transversal, fazendo variar o intercepto para cada unidade, 

considerando, no entanto, que os coeficientes angulares são constantes entre unidades. 

No entanto, este procedimento deve ser amparado pelos testes de especificidade do 

modelo em painel estático, por meio de 3 testes: a)  o teste de Breusch-Pagan que 

avalia a pertinência do modelo de efeito pooled contra efeito aleatório;  b) o teste de 

Chow, que avalia a pertinência do modelo de efeito pooled contra efeitos fixo; e por 
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fim, c) o teste de Hausman, que avalia a pertinência do modelo de efeito aleatório 

contra efeito fixo.   

 Análise de possíveis violações no modelo por meio de testes para detectar problemas 

de:  a) multicolinearidade; b) autocorrelação serial e c) heteroscedasticidade.  

 Se necessário, aplicação de modelos de estimação para correção dos problemas 

identificados no item anterior.  

 

A Figura 4 oferece um resumo esquemático acerca dos procedimentos utilizados na segunda 

fase da primeira etapa desse trabalho. 

 

Figura 4 – Esquema do trabalho para a primeira etapa: fase II 

 

Fonte: A autora 
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5.6.2.1 Hipótese proposta na segunda fase da primeira etapa  

 

 

Nesta segunda fase da primeira etapa deste trabalho foi proposta a seguinte hipótese: 

 

H3: As variáveis explicativas relacionadas à qualidade de crédito estão relacionadas aos 

padrões de endividamento homogêneos ou heterogêneos observados na estrutura de dívida 

das empresas da amostra. 

 

Para testar a hipótese proposta foi necessário, num primeiro momento, lançar mão dos 

resultados obtidos na primeira parte desta etapa da pesquisa, que identificou o tipo de 

estrutura de dívida das empresas da amostra (se heterogênea ou homogênea), e verificar, por 

meio de análise de regressão multivariada, se havia relações robustas entre estruturas 

heterogêneas ou homogêneas e a variáveis explicativas relacionadas a qualidade de crédito 

das empresas identificadas pela revisão da literatura e selecionadas para fins deste trabalho.  

 

Amparo teórico para hipóteses propostas: Colla, Ippolito e Li, (2011) identificaram que, 

empresas maiores e com melhor qualidade de crédito tinham acesso a fontes de financiamento 

múltiplas, com uma tendência a possuírem estruturas de dívida mais heterogêneas.  

 

 

5.6.3 Segunda etapa: Fase I 

 

 

A segunda e última etapa deste trabalho foi subdividida em duas etapas menores, também 

denominadas de fases I e II.  A primeira fase se propôs a analisar se as características das 

empresas que são comumente presentes em estudos sobre o endividamento corporativo (tais 

como tamanho, lucratividade, risco, grau de tangibilidade dos ativos, etc) influenciavam ou 

determinavam a escolha por fontes específicas de dívida. Já na segunda fase, o objetivo foi o 

de avaliar as implicações do uso de medidas agregadas de endividamento como variável 

dependente para o estudo dos determinantes do endividamento das empresas.  

Para alcançar o objetivo proposto na primeira fase, o primeiro passo foi o de identificar as 

variáveis independentes mais frequentemente presentes em estudos sobre os determinantes do 
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endividamento das empresas. Embora seja possível identificar diversos tipos de variáveis (tais 

como as características da empresa, seu setor de atuação ou variáveis macroeconômicas), foi 

definido que, para fins desse trabalho, seriam somente selecionadas variáveis independentes 

relativas às características das empresas. Segundo Jorgensen e Terra (2003), fatores 

específicos relativos às características das empresas são mais eficientes para explicar os 

determinantes do endividamento corporativo. 

 

Dessa forma, o sétimo objetivo específico deste trabalho foi descrito como: Identificar as 

características das empresas mais comumente utilizadas como variáveis independentes em 

estudos sobre alavancagem, bem como sua forma de estimação para fins de operacionalizar 

a análise estatística.  

 

Esse objetivo foi alcançado por meio da revisão da literatura, que apontou que as 

características mais frequentemente presentes em estudos sobre determinantes do 

endividamento foram: tamanho da empresa, estrutura dos ativos ou grau de tangibilidade dos 

ativos, desempenho operacional (lucratividade/rentabilidade), risco em suas várias dimensões 

e liquidez corrente. 

 

Após identificar tais variáveis, foi também necessário identificar os meios para a estimação 

das mesmas, tendo em vista a condução de uma pesquisa quantitativa. Como não foi 

observado um padrão específico para essa estimação, foram selecionadas as métricas 

existentes em outros trabalhos sobre o tema.  

 

As informações obtidas por meio da revisão da literatura foram sintetizadas no Quadro 2: 

 

Variável 

Explicativa 

Sigla Definições operacionais Referências bibliográficas 

 

Tamanho 

 

lnativo 

 

 

Logaritmo natural do ativo total 

 

Minardi, Sanvicente e Artes 

(2006); 

Nakamura et al. (2003) 

Bastos et al.(2009)  

lnreceita 

 

 

Logaritmo natural da receita 

operacional líquida 
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Grau de 

tangibilidade 

dos ativos 

 

imobat 

 

ativo imobilizado/ ativo total 

Jorge e Armada (1999); 

Perobelli e Famá (2003); 

Famá e Kayo (1997). 

Bradley, Jarrel e Kim (1984); 

Bastos et al.(2009) 

 

imobestoq 

 

(ativo imobilizado + estoque)/ativo 

total 

 

 

Lucratividade 

 

 

ebitdat 

 

ebitda/ ativo total 

 

 

Nakamura et al. (2003)  

Fama e French (2002); David, 

Nakamura e Bastos (2009); 

Goodacre, Beattie e Thomson, 

(2004); Perobelli e Famá 

(2003); 

 

ebitvendas 

 

resultado operacional/vendas 

 

Risco de 

dificuldades 

financeiras 

riscodivativo 

 

passivo oneroso/ativo total Nardi e Nakao (2009); Francis 

et al. (2002) 

 

riscofin 

 

ebitda/passivo oneroso 

Liquidez  

corrente 

 

liquidcorr 

Razão do ativo circulante pelo 

passivo circulante 

Forte (2007); Nakamura et al. 

(2007) 

Nakamura e Bastos (2009); 

Quadro 2 – Definições operacionais das variáveis explicativas 

Fonte: A autora (com base na revisão da literatura) 

 

Uma vez identificadas as variáveis independentes representativas das características das 

empresas, o passo seguinte foi o de definir os modelos de regressão que seriam testados.  

 

Como forma de buscar maior confiabilidade para os resultados obtidos, as variáveis 

independentes dispostas no Quadro 3 foram separadas em dois grupos. Cada grupo, por sua 

vez, recebeu uma variável explicativa (proxy) para cada atributo ou característica que se 

desejava testar. Assim, por exemplo, para mensurar a influência do fator “tamanho” nos 

modelos de regressão que seriam testados, o primeiro modelo recebeu a proxy para tamanho 

mensurada pelo logaritmo natural do ativo total, ao passo que o segundo modelo recebeu a 

proxy para tamanho mensurada pelo logaritmo natural da receita operacional líquida. O 

objetivo desse procedimento de trabalho, ou seja, o uso de dois modelos estatísticos 

simultaneamente, foi o de buscar observar se os resultados obtidos por um modelo eram 

corroborados pelo outro, dado que ambos os modelos mensuravam as mesmas características 

das empresas por meio de proxies diferentes. Se, por exemplo, a variável “tamanho” 
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mensurada pelas proxies dos dois modelos mostrarem-se estatisticamente significativas, então 

haveria maior confiança para inferir acerca da relevância da variável “tamanho” como 

explicativa para a variável dependente. Esta separação de variáveis em modelos distintos 

ocorreu de forma aleatória.   

 

A exceção foi a variável que mensurou liquidez corrente que figurou em ambos os modelos 

indistintamente por se tratar de um índice contábil que dispensa o uso de proxy para sua 

operacionalização. O Quadro 3 apresenta os modelos formados a partir da separação das 

variáveis explicativas: 

 

Variável explicativa Modelo 1 Modelo 2 

Tamanho ln ativo total ln receita total 

Grau de tangibilidade do ativo imobat imobestoq 

Lucratividade ebitdat ebitvendas 

Risco financeiro riscodivativo riscofin 

Liquidez corrente liquidcorr liquidcorr 

Quadro 3 – Separação das variáveis explicativas em dois modelos de regressão 

Fonte: A autora (com base na revisão da literatura) 

 

Na sequencia, o oitavo objetivo específico deste trabalho foi assim descrito: Testar cada 

categoria de dívida (identificadas no objetivo específico 1) como variável dependente em 

relação às variáveis independentes identificadas no objetivo específico 7, por meio de análise 

de regressão multivariada com dados em painel. 

 

As variáveis dependentes desta etapa do trabalho foram obtidas a partir das categorias de 

dívida identificadas no objetivo específico 1.  

 

Em síntese, o propósito desta fase foi o de avaliar o poder explicativo das variáveis 

independentes em relação à variável dependente, e desta forma, analisar como as 

características das empresas poderiam estar relacionadas a escolha por fontes específicas de 

recursos. O Quadro 4 apresenta as variáveis dependentes identificadas para essa etapa da 

pesquisa: 
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Categoria de dívida Definição operacional       Sigla  

 

Dívida bancária 

 

Razão da dívida tomada junto a bancos no Brasil pelo ativo 

total. 

                                   

bancos 

 

Títulos corporativos 

 

Razão da dívida tomada por meio de debêntures e commercial 

paper emitidos no Brasil pelo ativo total.  

 

  tcorp 

  

Dívida subsidiada 

 

Razão da dívida tomada junto a fontes de crédito subsidiado 

pelo governo e o ativo total. 

 

  divsub 

 

Captação externa 

 

Razão da soma da captação no exterior por meio de bancos 

estrangeiros e títulos corporativos e o ativo total. 

  

captaexterna 

 

Arrendamentos 

financeiros 

 

Razão do total captado por meio de arrendamentos financeiros 

e o ativo total. 

arrendativo 

 

Dívida não bancária 

 

Razão do total captado por fontes não bancárias e o ativo total. 

dnbativo 

 

 

Outras fontes  

 

Razão de total captado por fontes que não se enquadravam em 

nenhuma das categorias anteriores e o ativo total. 

  

outativo 

Quadro 4 – Definições operacionais das variáveis dependentes 

Fonte: A autora  

 

 

Dessa forma, os modelos de regressão para dados em painel propostos para esta fase foram: 

 

1) 
it

it5it4it3it2it1it

E

ivoriscodivatβliquidcorrβebitdatβimobatβlnativoβαbancos
  

2) 
it

it5it4it3it2it1it

E

riscofinβliquidcorrβebitvendasβimobestoqβlnreceitaβαbancos
 

3) 
it

it5it4it3it2it1it

E

ivoriscodivatβliquidcorrβebitdatβimobatβlnativoβαtcorp
     

4) 
it

it5it4it3it2it1it

E

riscofinβliquidcorrβebitvendasβimobestoqβlnreceitaβαtcorp
      

5) 
it

it5it4it3it2it1it

E

ivoriscodivatβliquidcorrβebitdatβimobatβlnativoβαdivsub
 

6) 
it

it5it4it3it2it1it

E

riscofinβliquidcorrβebitvendasβimobestoqβlnreceitaβαdivsub
 

 7) 
it

it5it4it3it2it1it

E

ivoriscodivatβliquidcorrβebitdatβimobatβlnativoβαacaptextern
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8) 
it

it5it4it3it2it1it

E

riscofinβliquidcorrβebitvendasβimobestoqβlnreceitaβαacaptextern
  

9) 
it

it5it4it3it2it1it

E

ivoriscodivatβliquidcorrβebitdatβimobatβlnativoβαdnbancos
 

10) 
it

it5it4it3it2it1it

E

riscofinβliquidcorrβebitvendasβimobestoqβlnreceitaβαdnbancos
 

11) 

it

it5it4it3it2it1it

E

ivoriscodivatβliquidcorrβebitdatβimobatβlnativoβαoarrendativ
 

12) 
it

it5it4it3it2it1it

E

riscofinβliquidcorrβebitvendasβimobestoqβlnreceitaβαoarrendativ
  

13)

it

it5it4it3it2it1it

E

ivoriscodivatβliquidcorrβebitdatβimobatβlnativoβαoutativo
  

14) 
it

it5it4it3it2it1it

E

riscofinβliquidcorrβebitvendasβimobestoqβlnreceitaβαoutativo
 

 

5.6.3.1 Hipóteses propostas para a primeira fase da segunda etapa 

 

A revisão da literatura permitiu estabelecer relações entre as fontes de dívida específicas e as  

variáveis independentes selecionadas para esse trabalho. Tais relações foram testadas na 

forma de  hipóteses, e são descritas nas linhas que se seguem:  

 

H4: A maior lucratividade de uma empresa é fator que favorece a tomada de recursos junto a 

bancos. 

 

Forma de teste da hipótese: Para testar essa hipótese, foi necessário analisar os resultados 

dos modelos de regressão que testaram a dívida bancária como variável dependente. O 

objetivo foi observar se a variável que mensurou a lucratividade da empresa apresentava 

relações estatisticamente significativas e positivas com a dívida bancária.  Caso positivo, a 

hipótese 4 poderia ser corroborada. 

 

Amparo teórico para Hipótese 4: Colla, Ippolito e Li (2011) identificaram relações positivas 

entre a lucratividade da empresa e o endividamento bancário na forma de financiamentos e 

créditos automáticos. 

 

H5: Empresas menores tendem a endividar-se mais por meio de dívidas bancárias. 

 



107 
 

Forma de teste da hipótese: Para testar essa hipótese, foi necessário observar o 

comportamento das variáveis que serviram como proxies para mensurar o tamanho da 

empresa, buscando identificar relações estatisticamente significativas e efeitos parciais 

negativos entre esta variável e o uso de dívidas por meio de bancos.  

 

Amparo teórico para Hipótese 5: Colla, Ippolito e Li (2011) identificaram que empresas 

menores e com pior qualidade de crédito são mais propensas a dependerem mais de dividas 

bancárias e arrendamentos financeiros. Fama (1985) argumenta que os custos de produção de 

informações para o endividamento por meio de títulos são muito altos para empresas de 

pequeno porte, que desta forma preferem o endividamento bancário. Para Nakamura (1993), o 

endividamento bancário pode reduzir os custos de informação e monitoramento para empresas 

pequenas, ao passo que este benefício não é percebido pelas grandes empresas que 

normalmente possuem suas contas distribuídas em um número maior de bancos. Também 

Krishnaswami et al. (1999) colocam que as dívidas lançadas por meio de títulos são 

tipicamente associadas a custos relativos a tarifas bancárias, tarifas legais e de registro, custo 

de lançamento entre outros custos, de forma a tornar o lançamento de tais títulos inviáveis 

para pequenos negócios. 

 

H6: A tomada de recursos por meio de títulos corporativos está relacionada a empresas de  

maior porte.  

 

Forma de teste da hipótese: Para testar essa hipótese, foi observado se havia uma relação 

positiva e estatisticamente significativa entre o endividamento por meio de títulos 

corporativos e o tamanho das empresas. 

 

Amparo teórico para Hipótese 6: Fama (1985) argumenta que os custos de produção de 

informações para o endividamento por meio de títulos são muito altos para empresas de 

pequeno porte, sendo este tipo de endividamento mais frequente em empresas de maior porte. 

Também Krishnaswami et al. (1999) colocam que as dívidas lançadas por meio de títulos são 

tipicamente associadas aos custos relativos a tarifas bancárias, tarifas legais e de registro, 

custo de lançamento entre outros custos, de forma a tornar o lançamento de tais títulos 

inviáveis para pequenos negócios. Dessa forma, o lançamento de títulos públicos está 

associado a empresas de maior porte por serem estas capazes de se beneficiarem das 

economias de escala. Estudos empíricos conduzidos por Houston e James (1996), Johnson 
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(1997), Krishnaswami et al. (1999) e Cantillo e Wright (2000) corroboram essa idéia e 

mostram que variáveis como tamanho, endividamento e idade mostram uma relação positiva 

com o endividamento por meio de títulos. 

 

H7: Empresas com maior risco de dificuldades financeiras são propensas a endividarem-se 

mais por meio de bancos e menos por meio de títulos corporativos. 

 

Forma de teste da hipótese: Para testar essa hipótese, foi observado o comportamento da 

variável independente risco em relação às variáveis dependentes “dívidas bancárias” e  

“títulos corporativos”, buscando analisar a significância estatística dessas relações. Para 

validar essa hipótese, a relação entre risco e dívida bancária deveria ser positiva e 

estatisticamente significativa, ao passo que a relação entre risco e títulos corporativos deveria 

ser  negativa e estatisticamente significativa.  

 

Amparo teórico para Hipótese 7: Diamond (1989, 1991), enfatizou em seu modelo uma 

relação direta entre a assimetria de informações e a escolha da fonte financiadora. Foi 

observado que, quanto maior a assimetria de informações sobre uma empresa, e portanto, 

maior seu potencial de risco, maior  tende a ser o endividamento por meio de fontes de 

financiamento privadas, sendo que à medida que a empresa ganha reputação no mercado, 

passa a migrar para outras fontes de dívida. Chemmanur e Fulghieri (1994) lembram que o 

endividamento bancário é considerado mais flexível quando comparado ao endividamento por 

meio de colocação pública de títulos, o que favorece a tomada de recursos por meio de bancos 

para empresas com maior volatilidade em seus resultados. Johnson (1997) identificou uma 

relação negativa entre volatilidade no crescimento das receitas e endividamento por títulos 

corporativos, tomando como base o balanço patrimonial das empresas. A possibilidade de 

renegociação de dívida é especialmente valorizada por empresas que apresentam maior risco 

de crédito, como forma de evitar uma liquidação prematura da empresa, e por esta razão, tais 

empresas tendem a endividar-se mais com bancos. 

 

H8: O endividamento por meio de dívidas subsidiadas pelo governo não está diretamente 

relacionado ao tamanho da empresa, uma vez que tais fontes cumprem uma função 

econômica e  social. 
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Forma de teste da hipótese: Para testar essa hipótese, foi observada a relação entre a 

variável independente que serviu de proxy para tamanho da empresa e a variável dependente 

dívida subsidiada pelo governo.  Para confirmar essa hipótese, tal relação deveria ser não 

significativa, mostrando a não relevância do tamanho da empresa para a tomada de recursos 

junto a fontes subsidiadas. 

 

Amparo teórico para Hipótese 8: Tanto os bancos de desenvolvimento quanto os programas 

de crédito ao empreendedor têm como objetivo cumprir uma função que não é meramente 

econômica, mas também social (BNDES, 2011). Dessa forma, espera-se observar se tais 

créditos estão disponíveis às empresas de todos os portes que atuam no Brasil. 

 

H9: O maior porte da empresa é fator que favorece a tomada de recursos no exterior. 

 

Forma de teste da hipótese: Para testar essa hipótese foi observada a relação entre a variável 

independente que serviu de proxy para o tamanho da empresa e a variável dependente 

captaexterna (que mensurou a captação de recursos no exterior). Para confirmar essa 

hipótese, tal relação deveria ser significativa, numa relação positiva que fosse capaz de 

mostrar a relevância do tamanho da empresa para a tomada de recursos no exterior. 

 

Amparo teórico para hipótese 9: Em linhas gerais, há uma expectativa de que empresas 

maiores tenham acesso facilitado ao capital estrangeiro, uma vez que, em geral, estas 

apresentam maior reputação e tempo de mercado. Blume, Lim e Mackinlay (1998) lembram 

que o tamanho da empresa pode ser um importante indicador de qualidade de crédito, uma 

vez que as empresas maiores tendem a ser mais velhas e mais estáveis, o que favorece o 

acesso a recursos tomados em mercado externo.  

 

 

5.6.4  Segunda etapa: Fase II 

 

 

Por fim, a segunda etapa desse trabalho em sua segunda fase se propôs a investigar as 

implicações do uso de variáveis agregadas como dependentes em estudos sobre os 

determinantes do endividamento das empresas.  Convém lembrar que, por variáveis 

“agregadas” entendem-se aquelas que não distinguem os diversos instrumentos de dívida que 
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podem compor a estrutura de capital das empresas, e dessa forma, tais variáveis condensam, 

numa única medida, todos os tipos de dívida da empresa numa classificação genérica 

denominada “capital de terceiros”.   

 

A literatura sobre o tema estrutura de capital tem se dedicado a estabelecer relações entre as 

características das empresas e as decisões que cercam o endividamento corporativo, e nesse 

esforço, como já mencionado, tem tratado o capital de terceiros como uma variável 

homogênea. No entanto, ao tratar como homogênea uma variável potencialmente heterogênea, 

corre-se o risco de serem estabelecidas relações causais imprecisas, tais como as que foram 

observadas por Colla, Ippolito e Li (2012). O uso de variáveis dependentes “agregadas” no 

estudo dos determinantes do endividamento pode “esconder” os efeitos específicos que cada 

instrumento de dívida exerce sobre as decisões de financiamento da empresa. Rauh e Sufi 

(2010, p.2) reforçam esse argumento ao colocar que “...as relações entre as características das 

empresas e seus níveis de endividamento variam significativamente quando os componentes 

do endividamento são analisados separadamente”. 

 

Observa-se que também no Brasil, em geral, a literatura sobre o tema estrutura de capital têm 

tratado o capital de terceiros como uma fonte de recursos homogênea. O uso de tais variáveis 

dependentes agregadas como proxies para endividamento pode ser observado em vários 

estudos conduzidos no Brasil (NAKAMURA, 1992; PEROBELLI; FAMÁ, 2003; GOMES; 

LEAL, 2001; TERRA, 2002; CALABREZ, 2003; MACHADO; TEMOCHE; MACHADO, 

2004; SILVA; BRITO, 2005; MORAES, 2005; FORTE, 2007 entre outros).  

 

Assim, esta etapa do trabalho se propôs a analisar a relevância ou irrelevância da 

heterogeneidade da estrutura de dívida como forma de melhor compreender as decisões que 

cercam a estrutura de capital das empresas.  Se os fatores que, em geral são apontados como 

determinantes ou explicativos para o endividamento geral da empresa também são capazes de 

explicar a tomada de recursos por meio de fontes específicas de recursos (bancos, títulos 

corporativos, bonds e notes entre outras) então não haveria pertinência em se observar a 

heterogeneidade da estrutura de dívida.  Se, por outro lado, os fatores que são apontados como 

relevantes para explicar o endividamento geral não forem os mesmos que são capazes de 

explicar a tomada de recursos por meio de fontes específicas, então haverá pertinência em se 

observar a heterogeneidade da estrutura de dívida como forma de melhor compreender as 

decisões que afetam a escolha pelas fontes financiadoras da empresa, e que, portanto, afetam a 
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decisão entre uso de capital próprio e de terceiros.   Dessa forma, foram propostos modelos de 

regressão com dados em painel que utilizaram como variáveis independentes as mesmas que 

compuseram os modelos da primeira fase da segunda etapa desse trabalho, ao passo que as 

variáveis dependentes foram variáveis agregadas comumente encontradas em trabalhos sobre 

o endividamento das empresas.  O objetivo desta fase foi o de gerar resultados para que estes 

fossem comparados aos resultados obtidos na primeira fase desta segunda etapa,  e que 

utilizou variáveis não agregadas (formadas por fontes especificas de dívida) como variáveis 

dependentes. 

 

Embora seja vasta a literatura sobre os determinantes do endividamento das empresas, o que 

poderia dispensar a estimação de regressões com variáveis dependentes agregadas, o fato é 

que não há relações determinísticas incontestáveis entre tais variáveis e as variáveis 

independentes mais comumente presentes nos trabalhos acadêmicos sobre esse tema. Isso se 

deve a várias razões, dentre as quais, o uso de técnicas diversas para análise estatística, as 

características específicas das amostras e a operacionalização das variáveis dependentes e 

independentes.  

 

Ao estimar as regressões com variáveis dependentes agregadas nos moldes propostos por esse 

trabalho, torna-se possível assegurar o uso da mesma técnica estatística, a operacionalização 

das mesmas variáveis independentes, bem como se preservam as características específicas da 

amostra.  

 

Assim posto, o nono objetivo específico proposto foi descrito como: Testar, por meio de 

análise de regressão multivariada,  as relações estatísticas entre variaveis de endividamento 

agregadas e as variáveis independentes identificadas no objetivo específico 7.   

 

Tendo em vista que as variáveis dependentes deste trabalho, na primeira fase da segunda 

etapa, foram obtidas a partir da razão entre a fonte específica de dívida e o ativo total da 

empresa, o mesmo procedimento foi mantido para a operacionalização das variáveis 

dependentes agregadas. Assim, as medidas de endividamento geral foram obtidas a partir da 

divisão destas pelo ativo total das empresas da amostra. O uso de tais variáveis como 

dependentes em estudos sobre alavancagem das empresas pode ser encontrado em Brito, 

Corrar e Batistella (2007); Baker e Wurgler (2002), Nakamura et al. (2007); Bressan et al. 

(2009); Jorge e Armada (2001); Brito e Lima (2005), Rajan e Zingales (1995),  entre outros.  
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Sendo assim, as variáveis dependentes dos modelos de regressão propostos podem ser 

visualizadas no Quadro 5.  

 

Variável Sigla Operacionalização 

Endividamento longo prazo dlpat Exigível longo prazo/Ativo total 

Endividamento total 
dtat (Passivo circulante + exigível longo 

prazo)/Ativo total 

Endividamento curto prazo dcpat Passivo circulante/Ativo total 

        Quadro 5 – Variáveis dependentes agregadas 

        Fonte: A autora com base na revisão da literatura 

 

Os modelos de regressão propostos foram: 

 

15) 
it

it5it4it3it2it1it

E

ivoriscodivatβliquidcorrβebitdatβimobatβlnativoβαdlpat
 

16) 
it

it5it4it3it2it1it

E

riscofinβliquidcorrβebitvendasβimobestoqβlnreceitaβαdlpat
  

17) 
it

it5it4it3it2it1it

E

ivoriscodivatβliquidcorrβebitdatβimobatβlnativoβαdtat
 

18) 
it

it5it4it3it2it1it

E

riscofinβliquidcorrβebitvendasβimobestoqβlnreceitaβαdtat
 

19) 
it

it5it4it3it2it1it

E

ivoriscodivatβliquidcorrβebitdatβimobatβlnativoβαdcpat
 

20) 
it

it5it4it3it2it1it

E

riscofinβliquidcorrβebitvendasβimobestoqβlnreceitaβαdcpat
 

 

Observa-se que para cada variável dependente agregada foram testados dois modelos ou 

conjuntos de variáveis independentes, que embora diferentes entre si, foram proxies para os 

mesmos atributos, conforme pode ser visualizado no Quadro 3. 

    

Em seguida, os resultados dos modelos testados nessa segunda fase foram comparados aos 

resultados obtidos pelas regressões na primeira fase com propósito de avaliar se os mesmos 

fatores que explicavam o endividamento por meio de variáveis agregadas também eram 

capazes de explicar o endividamento por meio de fontes específicas de dívida.  
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Dessa forma, o décimo objetivo específico deste trabalho foi assim descrito: Analisar e 

comparar os resultados obtidos pelas regressões que explicam o endividamento por meio de 

variáveis agregadas e o endividamento por categoria de dívida (objetivos específicos 8 e 9), 

buscando avaliar as implicações do uso de fontes de dívida específicas como variável 

dependente em contraposição ao uso de variáveis agregadas de endividamento.  

 

Ao comparar os resultados obtidos pelos objetivos específicos 8 e 9, foi analisado se os 

fatores determinantes ou explicativos para o endividamento por meio de variáveis 

dependentes “agregadas” foram os mesmos observados quando a regressão utilizou fontes 

específicas de dívida como variável dependente. Caso os fatores determinantes  do 

endividamento agregado e das categorias específicas de dívida fossem  divergentes para as 

mesmas variáveis independentes, então seria possível inferir que os estudos que utilizam o 

endividamento total como variável dependente promovem uma generalização que deixa de 

explicar fatores importantes relacionados à composição da estrutura de endividamento das 

empresas.  

 

Em síntese, a análise desta questão tem o objetivo de permitir avaliar as implicações do uso de 

medidas agregadas de endividamento em detrimento do uso de medidas específicas de dívida 

em estudos sobre alavancagem, e não propriamente realizar um estudo sobre os fatores 

determinantes do endividamento geral. Conforme mencionado, a ideia foi utilizar a mesma 

amostra, a mesma técnica estatística e as mesmas variáveis independentes para analisar os 

fatores que poderiam ser determinantes para o endividamento por meio de fontes especificas 

de recursos versus a não distinção de tais fontes pelo uso de variáveis dependentes agregadas.  

Espera-se, portanto, testar as proposições de Rauh e Sufi (2010) e também Colla, Ippolito e Li 

(2011) que afirmaram que o uso de medidas agregadas de endividamento como variável 

dependente pode esconder informações relevantes acerca da forma como as empresas 

estruturam suas dívidas e escolhem entre o uso de capital próprio e de terceiros. 

 

 

5.6.4.1.Hipótese proposta para a segunda fase da segunda etapa  

 

 

H10: A heterogeneidade da estrutura de dívida das empresas é fator relevante para 

compreensão da estrutura de dívida das empresas. 
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Forma de teste da hipótese: Para testar essa hipótese foi necessário comparar dois conjuntos 

de regressões. O primeiro conjunto foi formado por regressões com variável dependente 

agregada para endividamento geral, e que, portanto, não distinguia as fontes formadoras do 

capital de terceiros. O segundo conjunto foi formado por regressões que utilizaram fontes 

específicas de dívida como variável dependente, testadas na primeira fase da segunda etapa. 

As variáveis independentes foram as mesmas em ambos os conjuntos de regressão, bem como 

foi preservada a mesma técnica estatística e a mesma amostra. O objetivo foi avaliar se as 

mesmas variáveis explicativas relacionadas ao endividamento por meio de variáveis 

agregadas eram também válidas para explicar o endividamento por meio de fontes específicas 

de dívida. Caso houvesse divergência nos resultados obtidos por ambos os conjuntos, então os 

fatores explicativos também seriam distintos, e dessa forma, não se poderia compreender 

adequadamente a composição do endividamento das empresas sem a observância de sua 

heterogeneidade.  

 

Amparo teórico para Hipótese 10:  Rauh e Sufi (2010) e também Colla, Ippolito e Li (2011) 

colocam que os diferentes instrumentos de dívida que participam da composição do capital de 

terceiros apresentam características distintas em vários aspectos, tais como: origem dos 

recursos, maturidade, colateralidade, acessibilidade, prioridade de recebimento e impacto 

sobre o fluxo de caixa, custos de transação, incentivos aos gerentes entre outros. Dessa forma, 

ao tratar o endividamento junto a terceiros como uma fonte de recursos uniforme, tais 

características diferenciadoras são ignoradas, quando são, na verdade, potencialmente 

relevantes para a compreensão da forma pela qual as empresas estruturam sua política de 

capital (DENIS; MIHOV, 2003; JOHNSON, 1997). 

 

Por fim, esta seção teve como objetivo principal descrever os procedimentos metodológicos 

adotados para fins de condução deste trabalho, buscando responder as questões propostas de 

forma a contribuir para um maior entendimento acerca das questões relativas ao tema 

estrutura de capital pelas lentes da estrutura de dívida das empresas. 
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6.0 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA  

 

 

Essa seção tem como objetivo expor os resultados alcançados por esse trabalho em sua 

primeira etapa, cujos procedimentos metodológicos foram descritos no capítulo 5. 

 

 

6.1 PRIMEIRA ETAPA DO TRABALHO: FASE I 

 

 

Conforme já exposto, a primeira etapa desse trabalho dedicou-se a um duplo objetivo, sendo 

cada objetivo investigado em duas fases distintas: na primeira fase, numa abordagem 

exploratória, o objetivo foi o de analisar se as empresas que atuam no Brasil tendem a captar 

parte significativa de seus recursos por meio de uma única fonte de dívida (homogeneidade) 

ou se buscam fontes variadas simultaneamente (heterogeneidade). Essa linha de investigação 

percorreu o mesmo caminho trilhado por Rauh e Sufi (2010) e também Colla, Ippolito e Li 

(2011). O segundo objetivo, proposto na segunda fase, foi o de identificar os fatores 

explicativos para os padrões de endividamento observados, fossem esses homogêneos ou 

heterogêneos. 

 

Assim, buscando alcançar o primeiro objetivo proposto, a primeira etapa deste trabalho teve 

início a partir da categorização da estrutura de dívida das empresas que compuseram a 

amostra, por meio do cálculo do Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH). Dessa forma, para 

cada empresa, foram calculados 5 índices IHH, num total de 565 índices que compuseram a 

amostra final.  

 

Como critério para distinção entre empresas homogêneas e heterogêneas, e seguindo as 

mesmas orientações que nortearam o trabalho de Colla, Ippolito e Li (2011), foi definido que 

os IHH  iguais ou superiores a 0,7 seriam indicativos de empresas homogêneas, ou seja, que 

apresentavam uma tendência a concentrar parte significativa de seus recursos tomados numa 

única fonte, ao passo que IHH inferiores a este número seriam indicadores de empresas 

heterogêneas. 
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O cálculo do IHH das 113 empresas que compuseram a amostra final permitiu observar a 

existência de empresas com IHH igual a 1, indicando que essas concentravam toda sua 

captação de recursos numa única fonte.  No outro extremo, também foi possível encontrar 

valores de IHH próximos de zero, embora não tenha sido identificado nenhum IHH 

exatamente igual a zero. O menor valor de IHH médio observado foi 0,1120. 

 

Dessa forma, conforme previsto no capítulo que descreveu os procedimentos metodológicos 

desse trabalho, foi realizada a separação entre empresas que apresentavam padrões de 

endividamento homogêneos e heterogêneos, tomando como critério definidor o Índice de 

Herfindahl-Hirschman. Os resultados obtidos são apresentados nas linhas que se seguem.  

 

6.1.1 As empresas homogêneas 

 

O primeiro grupo de empresas analisado foi formado por aquelas que atendiam aos requisitos 

de homogeneidade em relação as suas fontes de dívida. Assim, foram consideradas como 

empresas homogêneas aquelas que apresentaram IHH igual ou superior a 0,7. Tomando como 

base a amostra que foi composta por 113 empresas, foi possível identificar 38 empresas com 

IHH médio igual ou superior a 0,7 o que correspondeu a 33,3% da amostra.  

 

Ao analisar de forma mais detalhada o grupo formado pelas empresas homogêneas, foi 

observado que 15 das 38 empresas desse grupo apresentaram IHH médio igual a 1, ou seja, 

39% das empresas homogêneas concentravam todo seu endividamento numa única fonte, ao 

passo que outras 16 empresas apresentaram IHH médios iguais ou superiores a 0,8, mas 

inferiores a 1. O restante das empresas pertencentes a esse grupo (7 empresas) apresentaram 

IHH médios iguais ou superiores a 0,7 e inferiores a 0,8. Tais resultados ressaltaram a 

concentração do endividamento das empresas desse grupo numa fonte específica de recursos. 

 

A análise da composição do endividamento das empresas homogêneas mostrou que a fonte 

financiadora que mais proveu recursos para esse grupo foi a de origem bancária, sendo esta a 

principal fonte de recursos para, em média, 28 empresas desse grupo (ou 73,68% das 

empresas homogêneas) durante o período de observação. Assim, na composição do 

endividamento destas empresas, a dívida de origem bancária figurou como fonte principal. 
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A segunda principal fonte de dívida para esse grupo foi a de recursos subsidiados pelo 

governo, sendo esta a principal fonte de recursos para, em média, 08 empresas classificadas 

como homogêneas, o que equivaleu a 21% das empresas homogêneas.  

 

A dívida de origem não bancária mostrou-se inexpressiva, sendo relevante para apenas uma 

empresa no ano de 2007. A captação de recursos por meio de títulos corporativos mostrou-se 

também pouco significativa, limitando-se a uma empresa em 2009, duas em 2010 e três em 

2011, como fonte principal de recursos. Já os arrendamentos financeiros somente foram 

relevantes para uma empresa entre os anos de 2008 e 2009. Não foi observada captação de 

recursos em mercado externo para as empresas desse grupo. Assim, foi possível observar uma 

grande dependência das empresas homogêneas em relação às fontes de recursos bancários e 

subsidiados pelo governo. 

 

Tendo em vista que uma fonte de dívida para ser considerada relevante deveria agregar pelo 

menos 10% do total de recursos tomado junto a terceiros, esse grupo utilizou, em média, 1,2 

fontes de dívida ao longo do período de observação. Dentre as poucas empresas que 

utilizavam mais de uma fonte de dívida, foi possível observar que, em geral, a estrutura de 

dívida era basicamente formada por uma composição de fontes de origem bancária e de fontes 

de recursos subsidiados pelo governo.  

 

Outra característica marcante desse grupo foi a “fidelidade” dessas empresas em relação à sua 

fonte de recursos principal, assim, quando uma fonte provedora de recursos era identificada, 

essa escolha tendia permanecer ao longo do período de observação. Esse comportamento é, 

possivelmente, não uma questão de “escolha” por parte da empresa, mas um reflexo da falta 

de acesso de tais empresas a outras fontes de crédito. 

 

O Gráfico 1 mostra quais as fontes que mais contribuíram para o financiamento das empresas 

desse grupo. 
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Gráfico 1 - Composição do endividamento segundo as fontes principais de recursos para as empresas 

homogêneas  

 

Fonte: autora com base nos dados da pesquisa 

 

 

6.1.1.1. Estatística descritiva: Grupo de empresas homogêneas 

 

Tendo em vista analisar o grupo de empresas homogêneas em maior detalhe, o Quadro 6 

apresenta as informações estatísticas que descrevem esse grupo. 

 

Estatística/ Coeficiente IHH 

Média 0,9079 

Mediana 0,9269 

Moda 1,0 

Mínimo 0,7349 

Máximo 1,0 

Desvio Padrão 0,0992 

Coeficiente Variação 0,1092 

Variância 0,0098 
      Quadro 6 - Estatística descritiva das empresas homogêneas 

        Fonte: autora com base nos dados da pesquisa 

 

 

As medidas de tendência central, a saber: média, mediana e moda ressaltaram os altos valores 

de IHH, que mostram a concentração do endividamento em fontes específicas de dívida. Já as 

medidas de dispersão, tais como: desvio padrão, coeficiente de variação e variância 

apresentam número próximos de zero, o que evidenciou a baixa variabilidade dos IHH das 

empresas participantes desse grupo.  Bastos e Dulquia (2007) lembram que coeficientes de 

variação menores que 0,2 sugerem pouca dispersão dos dados. 
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6.1.2 As empresas heterogêneas 

 

Conforme já descrito, para fins deste trabalho, foi definido que as empresas que obtivessem 

IHH médios inferiores a 0,7 seriam consideradas como heterogêneas em relação às suas 

fontes de recursos.  No entanto, o cálculo dos IHH das empresas da amostra apresentou 

resultados que variavam entre 0,1120 e 0,6986, e dessa forma, empresas com IHH  próximos 

a zero acabavam sendo classificadas como heterogêneas da mesma forma que outras empresas 

que apresentavam IHH médios próximos a 0,7.  

 

Assim, foi considerada pertinente a separação das empresas heterogêneas em dois grupos 

menores, sendo um formado pelas empresas “heterogêneas na forma forte”, ou seja, formado 

por empresas que apresentaram IHH médios iguais ou inferiores a 0,40 ao passo que as 

empresas designadas como “heterogêneas na forma fraca” foram aquelas que apresentaram 

IHH médios iguais ou superiores a 0,41 mas inferiores a 0,70. 

 

Dessa forma, o Quadro 7 apresenta os critérios para distinção dos grupos de empresas 

segundo o grau de concentração do endividamento. 

 

                     IHH médios Classificação 

0 a 0,40 Heterogeneidade na forma forte 

0,41 até 0,69 Heterogeneidade na forma fraca 

Igual ou maior que 0,70 Homogeneidade 

Quadro 7 - Classificação das empresas segundo IHH   

Fonte: autora com base nos dados da pesquisa 

 

 

6.1.2.1 As empresas heterogêneas na forma forte 

 

A análise dos IHH médios obtidos nessa etapa da pesquisa identificou 40 empresas como 

“heterogêneas na forma forte”, ou seja, 40 empresas apresentaram IHH médios iguais ou 

inferiores a 0,40 numa amostra de 113 empresas, o que representou 35,4% das empresas da 

amostra. 
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A análise da composição do endividamento mostrou que as empresas heterogêneas na forma 

forte utilizaram, em média, 3,8 fontes de recursos simultaneamente em sua estrutura de 

dívida. Destas, as principais fontes de recursos, ou seja, aquelas que mais proveram recursos 

tomados junto a terceiros, em ordem de importância, foram as fontes bancárias, seguidas 

pelos títulos corporativos, recursos tomados no exterior e dívidas subsidiadas. As fontes não 

bancárias e os arrendamentos financeiros foram apontados como principais fontes de recursos 

para apenas 2 empresas desse grupo. 

 

O Gráfico 2 apresenta as principais fontes de dívida utilizadas pelas empresas heterogêneas na 

forma forte durante o período de 2007 a 2011. 

 

Gráfico 2 - Composição do endividamento segundo as fontes principais de recursos para as empresas 

heterogêneas na forma forte 

  

Fonte: autora com base nos dados da pesquisa 

 

Um aspecto característico desse grupo foi a constante rotatividade em termos de fonte 

principal de recursos, ou seja, diferentemente do grupo das empresas homogêneas, as 

empresas heterogêneas na forma forte não se mantinham fiéis a uma determinada fonte 

financiadora, mas apresentavam uma tendência a trocar a fonte principal de recursos ao longo 

do período de observação. Esta rotatividade somente não foi observada em 5 empresas 

pertencentes a esse grupo, uma vez que essas mantiveram suas fontes principais de recursos 

inalteradas durante todo o período de observação. 
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A estrutura de dívida das empresas desse grupo mostrou-se diversificada, sendo notória a 

coexistência de fontes de dívida diversas, inclusive fontes bancárias e títulos corporativos, 

fato que contrariou os modelos teóricos de assimetria de informação, risco moral e de 

eficiência no processo de liquidação, expostos no referencial teórico deste trabalho.  Ressalta-

se ainda que a heterogeneidade observada nesse grupo foi persistente durante os 5 anos de 

observação, ou seja, as empresas, em geral, mantinham uma estrutura de dívida diversificada 

durante todo o período de análise, demonstrando um padrão de endividamento heterogêneo 

robusto.  

 

6.1.2.1.1. Estatística descritiva: O grupo das empresas heterogêneas na forma forte 

 

Os indicadores estatísticos das empresas heterogêneas na forma forte estão dispostos no 

Quadro 8. 

 

         Medida Estatística           IHH 

Média 0,2856 

Mediana 0,2819 

Moda - -  - 

Mínimo 0,1120 

Máximo 0,3850 

Desvio Padrão 0,0675 

Coeficiente Variação 0,2351 

Variância 0,0045 
             Quadro 8 - Estatística descritiva das empresas homogêneas na forma forte 

             Fonte: a autora 

 

A análise dos dados estatísticos apontou um baixo grau de concentração da estrutura de dívida 

numa única fonte, com média e mediana do IHH em torno de 0,28. Também os baixos valores 

das medidas de dispersão mostraram a baixa variabilidade dos IHH identificados nas 

empresas pertencentes a esse grupo. 

 

6.1.2.2. As empresas heterogêneas na forma fraca 

 

A heterogeneidade na forma fraca foi atribuída às empresas da amostra que obtiveram IHH 

médios iguais ou maiores que 0,41 ou iguais ou inferiores a 0,69. Esse grupo foi formado por 
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35 empresas, numa amostra de 113, o que representou 31% das empresas que compuseram a 

amostra.  

 

A fonte de recursos de origem bancária mostrou-se, novamente, como a principal fonte de 

recursos para as empresas desse grupo, uma vez que essa fonte concentrou o maior percentual 

relativo a dívidas tomadas junto a terceiros. A fonte de recursos subsidiados pelo governo 

figurou como segunda principal fonte de recursos, seguida pelos títulos corporativos e 

captações no mercado externo.   

 

Observou-se, portanto, que em termos de fontes principais de recursos, esse grupo aproximou-

se da estrutura de dívida observada dentre as empresas homogêneas, uma vez que concentrou 

seu endividamento mais expressivo em fontes bancárias e subsidiadas pelo governo. No 

entanto, esse grupo diferenciou-se do grupo homogêneo por exibir maior acesso aos recursos 

obtidos por meio de títulos corporativos e tomados em mercado externo. 

 

Quando comparado às empresas heterogêneas na forma forte, as empresas heterogêneas na 

forma fraca captaram menos recursos por meio de títulos corporativos e no mercado externo.  

 

Assim, foi possível observar que as empresas heterogêneas na forma fraca parecem 

experimentar menor acesso aos recursos obtidos por meio do mercado de capitais e mercado 

externo quando comparadas às empresas heterogêneas na forma forte, mas exibem maior 

acesso a esses mesmos recursos quanto comparadas às empresas homogêneas. 

 

O Gráfico 3 apresenta as principais fontes de recursos para esse grupo.  
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Gráfico 3 - Composição do endividamento segundo as fontes principais de recursos para as empresas 

heterogêneas na forma fraca 

 

Fonte: a autora com base nos dados da pesquisa 

 

Em média, as empresas desse grupo utilizaram 2,4 fontes distintas simultaneamente na 

composição de sua estrutura de capital. Assim, embora tenham apresentado uma estrutura de 

dívida que não concentrou mais de 70% do endividamento junto a terceiros numa única fonte, 

observou-se que a estrutura de dívida dessas empresas mostrava-se menos diversificada 

quando comparada às empresas heterogêneas na forma forte. Observou-se também que, em 

geral, este grupo elegia uma fonte de recursos como fonte principal, mas utilizava fontes 

acessórias de forma significativa. 

 

Das 35 empresas formadoras desse grupo, 15 mantiveram suas fontes principais de recursos 

inalteradas entre os anos de 2007 a 2011, demonstrando maior fidelidade em relação às fontes 

de recursos eleitas como principais quando comparadas às empresas heterogêneas na forma 

forte. 

 

6.1.2.2.1 Estatística descritiva: Grupo das empresas heterogêneas na forma fraca 

 

O Quadro 9 apresenta os principais indicadores estatísticos descritivos das empresas 

heterogêneas na forma fraca. 
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Estatística/ Coeficiente           IHH 

Média 0,5267 

Mediana 0,5075 

Moda  - -  -  

Mínimo 0,4180 

Máximo 0,6989 

Desvio Padrão 0,1634 

Coeficiente Variação 0,322 

Variância 0,0267 
                     Quadro 9 - Estatística descritiva das empresas heterogêneas na forma fraca 

                      Fonte: a autora com base nos dados da pesquisa 

 

 A análise dos dados estatísticos apontou que as medidas de tendência central ficaram em 

torno de 0,5 mostrando um grau de concentração do endividamento intermediário entre os  

extremos observados no grupo homogêneo e heterogêneo na forma forte.  Já as medidas de 

dispersão apresentaram valores mais altos, indicando maior variabilidade entre os IHH das 

empresas desse grupo. 

 

 

6.1.3  Análise conjunta dos grupos de empresas homogêneas e heterogêneas na forma 

forte e fraca 

 

 

Ao analisar a estrutura de dívidas das empresas que compuseram a amostra, foi possível 

observar que as empresas heterogêneas na forma forte foram as que mais tomaram recursos 

emprestados no mercado, num montante superior aos outros dois grupos somados. Tal fato 

evidencia a importância do reconhecimento da heterogeneidade na estrutura de dívida, uma 

vez que ela se faz presente dentre os principais tomadores de recursos no mercado brasileiro.  

 

Ao comparar os três grupos simultaneamente, o Gráfico 4 permite visualizar quais as 

principais fontes de recursos para cada grupo de empresas. Em razão do alto montante tomado 

pelas empresas heterogêneas na forma forte, o endividamento das empresas heterogêneas na 

forma fraca e homogêneas parece pouco expressivo quando avaliado em termos absolutos.  
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Gráfico 4 - Composição do endividamento por grupos em valores absolutos 

 

 

Fonte: a autora com base nos dados da pesquisa 

 

Numa outra perspectiva, o Gráfico 5 analisa a composição do endividamento em termos 

relativos, sendo possível observar a importância das diferentes fontes de recursos para cada 

grupo de empresas. 

 

Gráfico 5 - Composição do endividamento por grupos em valores relativos 

 

 

Fonte: a autora com base nos dados da pesquisa 

 

O Quadro 10 apresenta os quocientes dos diferentes tipos de dívida e o endividamento total ao 

longo do período de observação. Ressalta a redução da participação bancária ao longo do 
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tempo e a manutenção da participação das demais fontes emprestadoras de maneira quase 

estável entre os anos de 2009 a 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 10 – Evolução dos tipos de dívida ao longo do tempo 

  Fonte: a autora com base nos dados da pesquisa 

 

 

6.1.4 Análise dos resultados e exame das hipóteses propostas: Etapa I Fase I 

 

 

Esta seção retoma as hipóteses propostas no quinto capítulo, analisando-as à luz dos 

resultados obtidos. Assim, conforme exposto, na primeira parte dessa pesquisa foram 

propostas duas hipóteses, a saber: 

 

H1: A estrutura de dívida das empresas que atuam no Brasil é majoritariamente marcada 

pela especialização sendo, portanto, homogênea em relação às suas fontes. 

 

H2: A estrutura de dívida das empresas que atuam no Brasil (se especializada ou 

heterogênea) é persistente ao longo do tempo. 

 

No que se refere à primeira hipótese proposta, a análise dos resultados obtidos a partir dos 

índices de Herfindahl-Hirschman permitiu inferir que: 

 

A heterogeneidade foi identificada na estrutura de dívida das empresas brasileiras: Ao 

analisar os grupos formados pelas empresas heterogêneas na forma forte e fraca, foi possível 

 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 

Bancos 0.4124 0.4167 0.3497 0.3479 0.3687 

Dívida não bancária 0.0114 0.0056 0.0357 0.0384 0.0341 

Títulos corp. 0.2013 0.2614 0.2301 0.2344 0.2325 

Dívida subsidiada 0.1859 0.1353 0.1293 0.1294 0.1342 

Captação externa 0.1733 0.1405 0.2297 0.2234 0.2057 

Arrendamentos 0.0021 0.0337 0.0183 0.0163 0.0149 

Outras fontes 0.0137 0.0068 0.0072 0.0102 0.0098 
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identificar a coexistência de instrumentos de dívida distintos, inclusive bancos e títulos 

corporativos, corroborando autores e modelos teóricos que defendem tal coexistência e que 

estão descritos no referencial teórico desse trabalho.  

 

O reconhecimento da heterogeneidade da estrutura de dívida remete à necessidade de serem 

observados os efeitos específicos que cada tipo de dívida pode exercer sobre as decisões 

relativas ao endividamento da empresa. Dessa forma, os trabalhos acadêmicos sobre o tema 

estrutura de capital, inclusive no Brasil, ao tratarem o capital de terceiros como homogêneo 

(sendo este heterogêneo), podem chegar a conclusões incompletas acerca das variáveis 

explicativas para a composição da estrutura de dívida e, portanto, da estrutura de capital. Este 

achado constitui-se numa importante contribuição para a literatura relativa a este tema. 

 

Embora as empresas heterogêneas na forma forte tenham feito uso simultâneo de, em média, 

3,8 fontes de recursos, foi observada a presença marcante do endividamento por meio dos 

bancos como principal fonte de recursos.  Esse achado não corrobora os modelos teóricos de 

assimetria de informação, risco moral e eficiência no processo de liquidação, uma vez que as 

empresas desse grupo são, em sua maioria, consideradas Blue Chips do mercado financeiro e, 

portanto, seria esperado que o endividamento por meio de títulos corporativos (emissões 

públicas) figurasse como a principal fonte de recursos. Contudo, Yosha (1995), lembra que o 

endividamento por meio de títulos corporativos, em razão da alta necessidade de fornecimento 

de informações, pode não ser interessante para empresas maiores em razão de incitar uma 

resposta competitiva por parte das empresas rivais, além disso, o endividamento bancário 

pode proteger a confidencialidade das informações da empresa. Lucinda (2004) lembra que o 

endividamento por meio de fontes privadas (como os bancos), além de envolver menor 

publicidade da operação e de informações da empresa, são também mais flexíveis em termos 

de volume de captação e pressupõem um relacionamento de longo prazo com os agentes 

financiadores. Outra possível explicação foi oferecida por Boot e Thakor (1997) que 

afirmaram que um sistema financeiro pouco desenvolvido (estágio da “infância”) é marcado 

pela presença dos bancos como fontes principais de crédito, e segundo  Lucinda (2004), este é 

o caso do sistema financeiro brasileiro. 

 

Em relação às empresas heterogêneas na forma fraca, também foi observada a presença 

marcante da dívida bancária como principal de fonte de recursos, no entanto, a dívida 
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subsidiada pelo governo ganhou relevância como fonte de recursos ao passo que as fontes 

oriundas de títulos corporativos perderam força ao longo do período de observação.  

 

ii) A homogeneidade foi identificada na estrutura de dívida das empresas brasileiras: Foi 

identificado, dentre as empresas da amostra, um grupo que se caracterizou pela tomada de 

recursos concentrada num tipo específico de fonte. Tal grupo foi identificado como 

homogêneo em relação à sua estrutura de dívida. Assim, foi corroborada a ideia da existência 

de homogeneidade na estrutura de dívida das empresas que atuam no Brasil. Tal concentração 

pode ser explicada à luz dos modelos teóricos de assimetria de informação, risco moral e 

eficiência no processo de liquidação. Em conjunto, tais modelos colocam que essa 

concentração pode ser explicada por fatores como: necessidade de redução de risco moral e 

efeitos de reputação (DIAMOND, 1991); custos de produção de informações e acessibilidade 

(NAKAMURA, 1993); tamanho da empresa (KRISHNASWAMI et al. 1999; NAKAMURA, 

1993, FAMA, 1985); propensão a dificuldades financeiras (CHEMMANUR; FULGHIERI, 

1994) entre outros. 

 

Ao analisar os grupos das empresas homogêneas, foi possível observar a forte presença do 

endividamento bancário. Diamond (1991) esclarece que a reputação é um dos fatores que 

pode amenizar os problemas associados ao risco moral, e as empresas tomam empréstimos 

monitorados por bancos até que seja possível construir um histórico capaz de estabelecer uma 

boa reputação. Assim, novos tomadores irão iniciar seu processo de aquisição de reputação 

por meio de dívidas passíveis de monitoramento (bancárias). Nakamura (1993) reforça que o 

endividamento bancário pode reduzir os custos de informação e monitoramento para empresas 

pequenas. O uso intensivo de uma única fonte de dívida também corroborou os resultados dos 

estudos conduzidos por Colla, Ippolito, Li. (2011), que identificaram associações entre a 

baixa qualidade de crédito e a especialização em relação às fontes de dívida, mas não 

corroborou os achados de Rauh e Sufi (2010).  

 

Em termos mais gerais, foi possível observar que, em todos os grupos analisados foi  

identificada uma forte dependência das empresas em relação ao crédito bancário e aos  

recursos subsidiados pelo governo. O uso intensivo de tais fontes de recursos pode ser um 

indicador do baixo desenvolvimento do mercado de crédito brasileiro (BOOT; THAKOR, 

1997; LUCINDA, 2004). 
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Corroborando as afirmações de Lucinda (2004), o mercado de crédito brasileiro mostrou-se 

bastante dependente da intervenção governamental, fato evidenciado pela presença constante 

da fonte “dívida subsidiada” em todos os grupos analisados, mas principalmente dentre as 

empresas homogêneas e heterogêneas na forma fraca. Esse fato mostra que o sistema de 

crédito por meio de bancos de desenvolvimento é um meio importante para obtenção de 

recursos, sobretudo para as empresas menores e que experimentam menor acesso ao crédito 

no mercado de capitais. Dessa forma, os bancos de desenvolvimento parecem suprir a falta de 

um mercado de capitais mais desenvolvido no Brasil. 

 

Assim, foi possível observar que não há um padrão de endividamento homogêneo ou 

heterogêneo único no Brasil e que seja capaz de explicar a estrutura de dívida de todas as 

empresas analisadas, mas cada empresa adota um padrão de endividamento próprio, seja este 

homogêneo ou heterogêneo. 

 

Portanto, foi observado que os modelos teóricos que defendem a homogeneidade ou a 

heterogeneidade da estrutura de dívida não são concorrentes entre si, mas explicam a tomada 

de recursos para diferentes grupos de empresas inseridos numa mesma economia. Os fatores 

que podem explicar os diferentes padrões de endividamento são objeto de investigação desse 

trabalho, ainda em sua primeira etapa. Dessa forma, a literatura sobre o tema estrutura de 

dívida, embora aparentemente dividida em duas correntes de teóricas, é capaz de explicar os 

padrões de endividamento adotados por diferentes grupos de empresas. Tais correntes são, 

portanto, como faces de uma mesma moeda, que se complementam e enriquecem a 

compreensão acerca dos fatores que podem explicar a composição da estrutura de dívida por 

diferentes empresas.  

 

Dessa forma, a primeira hipótese não foi corroborada pois não há um padrão de 

endividamento único e que seja capaz de explicar a estrutura de dívida da totalidade das 

empresas que atuam no Brasil. 

 

A segunda hipótese proposta para esse trabalho dedicou-se a investigar se as empresas que 

são identificadas como homogêneas ou heterogêneas tendem a manter esse padrão de 

endividamento ao longo do tempo, ou mais especificamente, entre os anos de 2007 a 2011. 
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Para testar essa hipótese, foram observados os IHH obtidos em cada ano de observação pelas 

empresas da amostra, com o objetivo de avaliar se estes mantinham uma trajetória constante 

ou errática ao longo do período de análise.  

 

Para facilitar a exposição dos resultados, cada grupo foi analisado separadamente.  

 

No grupo das empresas homogêneas foi observado que os valores de IHH obtidos pelas 

empresas em cada ano de observação mantinham-se, em geral,  dentro da margem de IHH 

estipulada para o grupo. Ou seja, foi observado que, se o valor de IHH obtido por uma 

empresa num determinado ano fosse igual ou superior a 0,7, havia uma tendência para que os 

valores de IHH relativos aos demais anos de observação assumissem valores entre  0,7 e 1. 

Para chegar a essa conclusão, foi utilizada a ferramenta “filtro”, oferecida pela planilha 

eletrônica Excel, e que permitiu estabelecer limites superiores e inferiores para os IHH de 

cada empresa. Dessa forma, foi possível analisar se dentre o grupo das empresas homogêneas 

havia a presença de IHH inferiores a 0,7. Foi verificado que das 38 empresas que compuseram 

esse grupo, 9 apresentaram IHH inferior a 0,7 em algum ano do período de observação, 

embora mantivessem uma média de IHH superior a 0,7. No total, foram identificadas 17 

ocorrências de IHH inferiores a 0,7 entre os anos de 2007 a 2011.  

 

Assim,  dos 190 IHH calculados para esse grupo, (uma vez que foram calculados 5 IHH para 

cada empresa do grupo) 17 foram inferiores a 0,7 em algum ano do período de observação, o 

que representou 8,9% dos IHH calculados para as empresas desse grupo. Dessa forma, foi 

possível inferir que, quando uma empresa apresentava uma estrutura de dívida homogênea 

num ano, esse comportamento apresentava uma tendencia a se repetir ao longo do tempo.  

 

Para analisar o grupo das empresas heterogêneas na forma forte, o mesmo procedimento 

foi adotado. Assim, foi possível observar que, se uma empresa obtinha um IHH inferior a 0,4 

em algum ano do período de observação, esse padrão, em geral, mantinha-se ao longo do 

período de observação. 

 

A exceção a esse comportamento foi identificada em 7 empresas desse grupo, que 

apresentaram IHH superiores a 0,4 em algum ano do período de observação. Foram 

identificados um total de 19 ocorrências de IHH com valores superiores a 0,4 num total de 

200 valores calculados de IHH. Portanto, 9,5% dos IHH calculados apresentaram valores 
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superiores aos limites estabelecidos para o grupo. Em outras palavras, 90,5% dos IHH das 

empresas heterogêneas na forma forte mantinham-se inferiores a 0,4 em todo o período de 

observação, o que mostrou que quando uma empresa era classificada como heterogenea na 

forma forte, esse padrão apresentava uma tendência a ser mantido ao longo do tempo. 

 

Por fim, a análise das empresas heterogêneas na forma fraca mostrou que, para esse grupo, 

houve maior incidência de valores que ultrapassaram os limites inferiores ou superiores de 

IHH estabelecidos para o grupo em algum ano do período de observação. Foram observadas 

22 ocorrências de IHH menores que 0,4 em algum ano do período de observação, ao passo 

que também foram observados 19 ocorrências de IHH iguais ou superiores a 0,70 em algum 

ano do período de observação. Assim, dos 175 IHH calculados nesse grupo, 23,4% 

apresentaram valores superiores ou inferiores aos limites estabelecidos para as empresas 

heterogeneas na forma fraca.  Essas ocorrências afetaram 16 das 35 empresas desse grupo, 

uma vez que foi identificado que uma mesma empresa apresentava IHH com limites 

superiores ou inferiores aos definidos para o grupo, embora o IHH médio a classificava como 

heterogênea na forma fraca. 

 

Uma possível explicação para isso pode ser o fato de tais empresas situarem-se próximas ao 

limite de IHH estabelecido como linha de corte para a diferenciação entre estruturas 

homogêneas e heterogêneas. Embora esse grupo de empresas tenha apresentado maior 

variação em seus valores de IHH quando comparado aos outros dois grupos analisados, foi 

observado que 76% dos IHH calculados mantiveram-se dentro dos intervalos estabelecidos 

para o grupo.  

 

Sendo assim, pode-se inferir que as empresas heterogêneas na forma fraca apresentaram 

padrões de endividamento que, da mesma forma que os demais grupos analisados, tenderam a 

persistir ao longo do tempo, embora tenham apresentado maior variação nos valores de IHH.  

 

Assim, a segunda hipótese proposta para esse trabalho foi corroborada, sendo também 

corroborados os achados de Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li (2012) quando 

afirmaram que os padrões de endividamento homogêneos ou heterogêneos eram persistentes 

ao longo do tempo. 
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6.2  PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA: FASE II 

 

 

A segunda fase da primeira etapa deste trabalho dedicou-se a investigar os fatores 

potencialmente capazes de explicar os padrões de endividamento homogeneos ou 

heterogeneos identificados dentre as empresas que atuam no Brasil.  

 

 

6.2.1 Organização dos dados 

 

Antes de proceder à análise dos dados em painel, o primeiro procedimento foi a verificação 

dos dados como forma de averiguar as unidades de observação (empresas) e o tempo proposto 

para essa análise. Desta forma, a partir dos recursos oferecidos pelo software STATA 12, foi 

possível obter a seguinte descrição. 

 

 

Tabela 1  - Descrição dos dados da pesquisa: Etapa I Fase II 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

 

Os resultados mostraram um painel de dados fortemente balanceado, composto por 113 

empresas durante 5 anos de observação (2007 a 2011). Segundo Cameron e Trivedi (2010), 

antes de proceder à análise do modelo, é bastante útil quantificar a variação dos dados das 

variáveis do modelo proposto (o qual foi descrito na seção que tratou dos procedimentos 

metodológicos). Tais variações podem ser de dois tipos: variação de uma observação para um 

único indivíduo (within)  e variação nas observações entre os indivíduos (between). Em geral, 

o estimador de efeitos fixos usa o tipo de variação within , onde a maior variação ocorre 

      113    100.00            XXXXX

                                      

      113    100.00  100.00    11111

                                      

     Freq.  Percent    Cum.    Pattern

                         5       5       5         5         5       5       5

Distribution of T_i:   min      5%     25%       50%       75%     95%     max

           (cdigo*perodo uniquely identifies each observation)

           Span(perodo)  = 5 periods

           Delta(perodo) = 1 year

  perodo:  2007, 2008, ..., 2011                             T =          5

   cdigo:  1, 2, ..., 113                                    n =        113

. xtdescribe
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dentro de cada unidade cruzada. Já os efeitos aleatórios utilizam os dois tipos de variação, 

sendo uma média ponderada de ambos (KENNEDY, 2009). 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva  

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

 

 

6.2.2 Modelagem do painel: Escolha entre efeitos do tipo pooled, fixo ou aleatório 

 

Para estimar o modelo de regressão relativo aos fatores específicos da empresa que poderiam 

explicar o grau de concentração do endividamento, foi escolhido o modelo de efeitos fixos, 

uma vez que este leva em consideração as características únicas de cada unidade (empresa) do 

corte transversal, fazendo variar o intercepto para cada unidade, mas considera que os 

coeficientes angulares são constantes entre as unidades. No entanto, tal escolha deve ser  

amparada por testes que avaliam qual o modelo mais adequado para a estimação, se efeito 

fixo, aleatório ou pooled. Assim,  para realizar a escolha da modelagem que melhor se 

ajustava aos dados em painel estático, foram realizados os testes de Chow, Breusch-Pagan e 

Hausman. Tais testes foram aplicados ao seguinte modelo de regressão: 

 

         between               .5012626          0          1       n =     113

rating   overall    .4690265   .4994819          0          1       N =     565

                                                               

         within                .1072936  -.7274658   1.735745       T =       5

         between               .0799637   -.289612    .235978       n =     113

roa      overall    .0401705   .1336441  -.6163235   1.846887       N =     565

                                                               

         within                307243.9   -5628694    3653147   T-bar = 4.99115

         between                1552168  -1.64e+07   19345.27       n =     113

risconeg overall   -180440.5    1578205  -2.19e+07      20350       N =     564

                                                               

         within                .2000816  -.4134493   3.448159       T =       5

         between               .2529729   .0011824   1.367272       n =     113

imobes~q overall    .4029878   .3218293   .0007885   4.412444       N =     565

                                                               

         within                2.441526   -12.6692    27.6308       T =       5

         between               2.950185      -2.46      17.46       n =     113

market   overall    2.330796   3.821376      -15.9       33.9       N =     565

                                                               

         within                .3354329   11.63092   15.73842       T =       5

         between               1.902966   9.571063   19.73857       n =     113

tamativ  overall    14.52051   1.925645   9.358243   20.21102       N =     565

                                                               

         within                1.415467   18.57522   22.57522       T =       5

         between               14.52449          1         71       n =     113

temp     overall    20.57522   14.54195         -1         73       N =     565

                                                                               

Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations
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O teste de Chow foi utilizado para escolher entre os modelos pooled e efeitos fixos. Os 

resultados deste teste, analisados pela estatística F bem como seu respectivo p-valor indicaram 

que o modelo de efeitos fixos foi apontado como mais adequado quando comparado ao 

modelo pooled. A hipótese nula de que o modelo pooled seria preferível foi rejeitada. 

 

O teste LM de Breusch-Pagan também rejeitou a hipótese nula de que os efeitos do painel 

seriam do tipo pooled, prevalecendo a tese de que o modelo mais adequado seria do tipo 

aleatório. A estatística do teste apresentou um valor de qui-quadrado igual a 403,28 e 

probabilidade de significância igual a zero. 

 

O teste de Hausman aplicado ao modelo de regressão resultou numa estatística  qui-quadrado 

com valor igual a 22,98 e probabilidade de significância com valor igual a 0,0003, e dessa 

forma foi rejeitada a hipótese nula que defendia que os efeitos eram do tipo aleatório. Assim, 

tomando como base os resultados dos testes de Chow, Breusch-Pagan e Hausman foi 

identificado que o modelo de estimação mais adequado seria o de efeitos fixos.  

 

 

 

6.2.3 Modelo de regressão em painel estático com efeito fixo: variável dependente IHH 

 

Os resultados obtidos pelo modelo de regressão estimado apontaram para a relevância 

estatística da variável que serviu de proxy para o tamanho da empresa (tamativ), para a 

variável razão entre valor de mercado e valor contábil (market)  e também para a variável 

dummy de presença de grau de rating (rating). Todas essas variáveis apresentaram efeitos 

parciais negativos em relação à variável dependente (Tabela 3). Este resultado sugere que o 

valor do IHH tende a ser menor, ou seja, a empresa tende a ser mais heterogênea, quando 

apresenta maior porte, maior relação entre o valor de mercado e valor contábil e ainda quando 

há presença de grau de rating atribuído por agências de classificação de risco. O valor de R
2
 

obtido nessa regressão foi igual a 0,6177. 
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ihh Coef Std Err.       z   P>|z| 95% Conf.Interval  

temp -0.00118 0.001194 -0.98 0.325 -0.00352 0.001165 

tamativ -0.07555 0.010831 -6.98 0.000 -0.96776 -0.0543 

market -0.0063 0.002058 -3.22 0.001 -0.01066 -0.0026 

imobestoq -0.03865 0.02642 -1.46 0.144 -0.09045 0.013152 

risconeg -0.00127 0.00928 -0.03 0.976 -0.00019 0.000178 

roa -0.04955 0.048855 -1.01 0.311 -0.1453 0.462049 

rating -0.15159 0.047306 -3.2 0.001 -0.24431 -0.05887 

cons 1.79738 0.145772 12.38 0.000 1.512837 2.081922 

Tabela 3 - Resultados da estimação do modelo de regressão com efeito fixo: Etapa I fase II  

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 Esse resultado corroborou os achados de Rauh e Sufi (2010) e também Colla, Ippolito e Li 

(2012), que encontraram evidências de que as empresas que apresentavam maior porte e que 

possuíam graus de rating atribuídos por agências de classificação de risco apresentavam 

maior tendência à heterogeneidade na estrutura de dívida. Isso pode ocorrer em razão de as 

empresas de maior porte e/ou que tenham graus de rating, em geral, usufruírem de maior 

acesso a distintas fontes de financiamentos quando comparadas às empresas menores e que 

não possuem graus de rating. Por outro lado, Colla, Ippolito e Li (2012) observaram que 

empresas mais heterogêneas apresentavam menor relação market to book, fato que não foi 

corroborado por esse resultado, que identificou relações significativas entre a heterogeneidade 

na estrutura de dívida e valores de market to book mais altos. As demais variáveis testadas 

não se mostraram relevantes para explicar os valores de IHH obtidos, o que também 

contrariou os achados de Colla, Ippolito e Li (2012). 

 

 
 

6.2.4  Análise da violação dos pressupostos do modelo de regressão: multicolinearidade, 

heteroscedasticidade e autocorrelação serial 

 

 

Essa seção oferece uma análise acerca das possíveis violações aos pressupostos básicos do 

modelo de regressão proposto. Assim, foram observadas questões relativas a 

multicolinearidade, heteroscedasticidade e autocorrelação serial. 
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6.2.4.1 Multicolinearidade 

 

Hair Jr. et al. (2005, p.142) definem a multicolinearidade como “uma correlação entre três ou 

mais variáveis independentes” (evidenciada quando uma é regressada em relação às outras).  

Quando há multicolinearidade perfeita entre os regressores, os coeficientes da regressão ficam 

indeterminados e seus erros-padrão ficam indefinidos. Se a multicolinearidade for alta, mas 

não perfeita, a estimação dos coeficientes de regressão é possível, mas os erros-padrão são 

grandes.  E importante ter em vista que a existência de multicolinearidade pode (i) aumentar 

estimativas de variância de parâmetros; (ii) conduzir à inexistência de variáveis 

estatisticamente significantes mesmo com R
2
 elevados; (iii) produzir estimativas de 

parâmetros com sinal trocado e de magnitude irrealistas (O’BRIEN, 2007). 

 

Para avaliar a existência da multicolinearidade, uma das formas mais comuns é o uso de 

matrizes de correlação, embora este não seja um teste definitivo, uma vez que a 

multicolinearidade pode ocorrer quando uma variável independente é explicada por outras 

duas ou mais variáveis independentes juntas, o que pode não ser captado pela análise da 

matriz de correlação (SEILER, 2004). 

 

 

Tabela 4  - Matriz de correlação: Etapa I Fase II 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

A matriz de correlação não apresentou nenhuma correlação perfeita entre as variáveis 

independentes da regressão. O maior valor de correlação identificado ocorreu entre as 

variáveis tamativ (proxy para tamanho da empresa)  e rating, sendo este valor igual a 0,5333, 

e tendo em vista que tal valor foi inferior a 0,60 não houve danos para a análise dos dados, 

segundo Gujarati (2006). 

 

      rating    -0.3742   0.5333   0.1331  -0.0765   0.0839   0.1348   1.0000

         roa    -0.0711   0.2099   0.0930  -0.0487  -0.0756   1.0000

    risconeg     0.0505  -0.1755  -0.0711   0.0790   1.0000

   imobestoq     0.1462  -0.1314  -0.1008   1.0000

      market    -0.0940   0.0976   1.0000

     tamativ    -0.1484   1.0000

        temp     1.0000

                                                                             

                   temp  tamativ   market imobes~q risconeg      roa   rating
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Outra medida freqüentemente utilizada para detectar a multicolinearidade é a tolerância, 

definida como 1 – R
2
.  Os valores de tolerância próximos a zero indicam que a variável é 

altamente prevista pelas outras variáveis independentes e, por isso, há multicolinearidade.   Já 

o VIF (Variance Inflation Fator) é o inverso da tolerância, e altos valores de VIF são 

indicativos de que há alto grau de multicolinearidade. Esse procedimento para verificação de 

multicolinearidade em dados em painel também foi adotado por Kimura, Basso e Aguiar 

(2010). Assim, para testar a multicolinearidade da regressão, o software STATA 12 oferece o 

teste do fator de inflação da variância, obtido pelo comando VIF.   

 

Como critérios de decisão, valores de VIF superiores a 10 são indicativos de que as variáveis 

são altamente colineares. Por outro lado, a estatística Tol, que é o inverso do VIF, define que 

quanto mais próximo de 1, menor a chance de haver multicolinearidade.  

 

 

 

Tabela 5 - Teste VIF  

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

 

Ao analisar os resultados do teste, foi possível observar que não houve problemas 

relacionados a multicolinearidade. 

 

Observa-se também que todas as variáveis independentes apresentaram valores distantes de 

zero, ainda que o regressor proxys para tamanho e  variável independente “rating” tenham 

mostrado os menores valores de Tol. Uma possível explicação para isso é o fato de que as 

empresas que geralmente possuem graus de rating são também as que apresentam maior 

porte. 

 

 

    Mean VIF        1.21

                                    

   imobestoq        1.03    0.971923

      market        1.04    0.963987

         roa        1.05    0.948418

    risconeg        1.09    0.915379

      rating        1.48    0.674109

     tamativ        1.54    0.647599

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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6.2.4.2 Heteroscedasticidade 

 

Tendo em vista analisar a presença de heteroscedasticidade no modelo de regressão testado 

foram conduzidos dois testes estatísticos bastante conhecidos: o teste de Breusch-Pagan e o 

teste de White. 

 

No teste de Breusch-Pagan, a hipótese nula indica ausência de heteroscedasticidade ou 

homoscedasticidade.  Quando o p-valor é igual ou menor que 0,05, rejeita-se a nula, e 

portanto, há presença de heteroscedasticidade. Também altos valores de qui-quadrado 

apontam que a heteroscedasticidade está presente. O modelo testado apresentou p-valor igual  

a zero e valor de qui-quadrado igual a 22,20, e dessa forma, foi rejeitada a hipótese nula de 

homocesdasticidade. 

 

O teste de White confirmou os resultados do teste de Breusch-Pagan. A estatística do teste 

apresentou valor igual 118,9 e p-valor igual a zero para ambos. Dessa forma, rejeitou-se a 

hipótese nula de ausência de homoscedasticidade no modelo. 

 

Wooldridge (2003) comenta que a heteroscedasticidade é comum em dados de seção 

transversal, uma vez que geralmente as observações que compõem a amostra não são 

homogêneas. Segundo Brito, Corrar e Batisttela (2006), no caso de empresas, a variabilidade 

nos tamanhos e setores de atuação é uma das possíveis causas de heteroscedasticidade. 

 

6.2.4.3 Autocorrelação 

 

Para testar a existência de correlação serial, foi aplicado o teste proposto para dados em painel 

denominado teste de Wooldridge. Os resultados apontaram a existência de autocorrelação 

com valor de estatística F  igual a 27,043 e p-valor igual a zero. A presença de autocorrelação 

pode tornar os resultados menos eficientes dado o viés nos erros padrões (DRUKKER, 2003). 
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6.2.5  Correção simultânea dos problemas de autocorrelação e heteroscedasticidade 

 

Segundo Greene (2003), na presença de autocorrelação serial e heteroscedasticidade, a matriz 

de variância do modelo deixa de ser diagonal e passa a ser da seguinte forma:  

V= (σ
2
 Σ)  Ω 

onde  Σ e  Ω representam matrizes cujos elementos podem assumir quaisquer valores. Em 

função de não se conhecer a matriz de variância V do modelo, não é possível realizar 

estimativas dos parâmetros por MQG diretamente, sendo então necessário estimar  Σ e  Ω.  

Assim, para que seja possível obter tais estimativas, faz-se necessária a estimação por 

Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis (MQGF), onde o padrão dessa matriz é 

predeterminado. Essa recomendação foi proposta por  Corchrane e Orcutt e descrita por Judge 

et al. (1985).  

A aplicação da correção estimada por MQGF obteve o resultado demonstrado na Tabela 6. 

ihh Coef Std Err.           z      P>|z|          95% Conf.Interval  

temp -0.00078 0.000645 -1.21 0.225 -0.00205 0.000481 

tamativ -0.76594 0.006648 -11.52 0.000 -0.08962 -0.06356 

market -0.008 0.00232 -3.45 0.001 0.012545 -0.00345 

imobestoq 0.079839 0.027734 2.88 0.004 0.025481 0.134966 

risconeg 0.00272 0.00563 0 0.996 -0.0001 0.001111 

roa -0.04089 0.066861 -0.61 0.541 -0.17194 0.090156 

rating -0.13922 0.026244 -5.3 0.000 -0.19066 1.930516 

cons 1.75461 0.089786 19.5 0.000 1.577806 2.081922 
Tabela 6- Correção da heterocedastidade e autocorrelação por MQGF: Etapa I Fase II 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

  

Após proceder a correção da heterocedastidade e autocorrelação, foi possível identificar que 

os resultados obtidos anteriormente foram confirmados, ou seja, as variáveis tamanho, market 

to book value e presença de grau de rating mantiveram-se significativas a um nível de 

significância de 1%, confirmando os resultados anteriormente obtidos. A novidade em termos 

de resultado foi que variável proxy para tangibilidade dos ativos que também mostrou-se 

significativa, numa relação positiva com a variável dependente.   
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6.2.6 Análise dos resultados e exame da hipótese proposta: Etapa I Fase II 

 

Esta seção retoma e avalia a hipótese proposta para a segunda fase da primeira etapa deste 

trabalho, e que foi descrita da seguinte forma:  

 

H3: As variáveis explicativas relacionadas à qualidade de crédito estão relacionadas aos 

padrões de endividamento homogêneos ou heterogêneos observados na estrutura de dívida 

das empresas da amostra. 

 

Os resultados da análise estatística mostraram que esta hipótese foi parcialmente corroborada 

uma vez que nem todas as variáveis relacionadas à qualidade de crédito mostraram-se 

explicativas para os padrões de endividamento homogêneo ou heterogêneo observados, 

identificados a partir do IHH das empresas da amostra. Foi observado que, as empresas que 

apresentaram maior porte, market to book value mais elevados e que possuíam graus de rating 

atribuídos por agências classificadoras de risco apresentavam uma tendência a serem  

heterogêneas em suas estruturas de dívida. Após a correção por MQGF, também a variável 

independente proxy para grau de tangibilidade mostrou-se significativa, apontando que 

empresas mais homogêneas tendem a possuir maior grau de tangibilidade. No entanto, 

variáveis também relacionadas à qualidade de crédito como risco, lucratividade e tempo de 

abertura de capital não se mostraram relevantes para explicar os padrões de endividamento 

observados na estrutura de dívida das empresas que atuam no Brasil. 

 

As relações entre o tamanho da empresa e a heterogeneidade na estrutura de dívida é algo 

bastante defensável à luz da literatura sobre o tema estrutura de capital. Blume, Lim e 

Mackinlay (1998) lembram que o tamanho da empresa pode ser um importante indicador de 

qualidade de crédito, uma vez que as empresas maiores tendem a ser mais velhas e mais 

estáveis, além disso, usufruem de maiores economias de escala na emissão de títulos (FAMA, 

1985; KRISHNASWAMI, et al. 1999), o que favorece a heterogeneidade no endividamento.  

 

A presença de graus de rating dentre as empresas apontadas como heterogêneas corrobora os 

achados de Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li (2012) e mostram que a menor percepção 

em relação ao risco favorece o acesso a fontes mais diversificadas de financiamento. 
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Em relação à variável market que mensurou a razão entre o valor de mercado do PL sobre 

valor de contábil do PL, espera-se que tais empresas sejam menos endividadas (BASTOS; 

NAKAMURA; BASSO, 2009), o que pode reduzir a percepção quanto ao risco de falência e 

favorecer a qualidade de crédito da empresa junto ao mercado.  Ressalta-se que esse achado 

parece algo específico para o caso brasileiro, uma vez que Collla, Ippolito e Li (2012) 

identificaram relações negativas entre esta variável e a heterogeneidade no endividamento. 

 

Por fim, a variável proxy para grau de tangibilidade  também mostrou-se significativa para 

explicar estruturas de dívida mais homogêneas. Tendo em vista que as empresas classificadas 

como homogêneas apresentaram menor porte e ausência de grau de rating,  pode haver maior 

necessidade de garantias na forma de ativos colaterais em empréstimos, sobretudo junto a 

bancos, que foi a principal fonte de recursos para 73% das empresas homogêneas, o que pode 

explicar, pelo menos em parte, o maior grau de tangibilidade destas empresas (DIAMOND, 

1991).  O modelo de eficiência no processo de liquidação aponta relações positivas entre 

fontes privadas de recursos e maiores graus de tangibilidade dos ativos, uma vez que quanto 

maior a participação dos ativos fixos, maiores os custos de liquidação, e portanto, maior o 

endividamento privado, uma vez que esse permite maior acesso à renegociação da dívida. 
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7.0 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA SEGUNDA ETAPA  

 

 

Nesta seção são descritos os resultados obtidos após a implementação dos procedimentos 

metodológicos previstos para a segunda etapa desse trabalho. A exposição desses resultados 

ocorrerá em dois momentos, denominados fase I e fase II. 

 

 

7.1 SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA: FASE I 

 

 

Para início desta segunda etapa, e a partir dos recursos proporcionados pelo software STATA 

em sua versão 12, o primeiro procedimento foi o de averiguar as unidades de observação que 

compunham a amostra, bem como o período proposto para essa análise. 

 

 Assim, foram confirmadas 113 empresas como participantes da amostra, sendo estas 

analisadas num período 5 anos (de 2007 a 2011), num painel de dados fortemente balanceado. 

 

 

Tabela 7 – Descrição dos dados da pesquisa: Etapa II Fase I 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

      113    100.00            XXXXX

                                      

      113    100.00  100.00    11111

                                      

     Freq.  Percent    Cum.    Pattern

                         5       5       5         5         5       5       5

Distribution of T_i:   min      5%     25%       50%       75%     95%     max

           (cdigo*perodo uniquely identifies each observation)

           Span(perodo)  = 5 periods

           Delta(perodo) = 1 year

  perodo:  2007, 2008, ..., 2011                             T =          5

   cdigo:  1, 2, ..., 113                                    n =        113
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7.1.1 Estatística descritiva 

 

A estatística descritiva disposta na Tabela 8 apresenta as principais informações a respeito das 

médias, desvios padrões, valores mínimos e máximos das variáveis explanatórias.  

 

 

Tabela 8 – Estatística descritiva do painel de dados: Etapa II Fase I 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

As análises das relações entre as características das empresas e a tomada de recursos por meio 

de fontes específicas de dívida são apresentadas nas linhas que se seguem.  

 

A primeira fonte de dívida analisada foi a dívida bancária, seguida respectivamente por títulos 

corporativos, dívida subsidiada, captação externa de recursos, dívida não bancária, 

arrendamentos mercantis e, por fim,  a categoria “outras dívidas”. 

 

 

7.1.2 Determinantes da dívida bancária 

 

 

Tendo em vista identificar os fatores determinantes para o endividamento por meio de bancos, 

foram testados, simultaneamente, dois modelos de regressão, os quais foram denominados 

modelos 1 e 2, conforme previsto nos procedimentos metodológicos deste trabalho: 

 

1)
it

itititititit

E

ivoriscodivatliquidcorrebitdatimobatativoban 54321lncos
 

 

    riscofin         563    1.261723    8.148474          0   150.0888

riscodivat~o         565    .3040907    .3872357   .0001725   4.827868

  liquidcorr         565    1.828442    2.209938          0       37.6

  ebitvendas         565    .5945661    12.96568  -47.89186   274.6908

                                                                      

     ebitdat         565     .114306    .1147648  -.5388649   .9448896

   imobestoq         565    .4029878    .3218293   .0007885   4.412444

      imobat         565    .2999994    .2998972          0   4.412444

   lnreceita         565    13.95187    2.144776   6.610696    19.3134

     lnativo         565    14.52051    1.925645   9.358243   20.21102

                                                                      

    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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2) 
it

itititititit

E

riscofinliquidcorrebitvendasimobestoqreceitaban 54321 lncos
 

 

A variável dependente bancos representou a dívida tomada por empresas junto a bancos, cuja 

operacionalização pode ser observada no Quadro 4. Já as variáveis independentes e sua forma 

de operacionalização foram apresentadas no Quadro 2. 

 

 

7.1.3 Modelagem do painel: Escolha entre efeitos do tipo pooled, fixo ou aleatório 

 

 

Para estimar as regressões referentes às características das empresas relacionadas  à tomada de 

recursos por meio de fontes específicas de recursos, foi escolhido o modelo de efeitos fixos, 

uma vez que este leva em consideração as características únicas de cada unidade (empresa) do 

corte transversal, fazendo variar o intercepto para cada unidade, mas considera que os 

coeficientes angulares são constantes entre unidades. No entanto, tal escolha deve receber o 

amparo de testes específicos para sua validação. 

 

Assim, foram realizados os testes estatísticos, previstos no quinto capítulo, para avaliar qual o 

modelo mais adequado a essa análise (se pooled, efeito fixo ou efeito aleatório), e seguindo o 

protocolo metodológico estabelecido para esse trabalho, foram realizados os seguintes testes:  

 

O teste de Chow foi aplicado aos modelos com o intuito de apontar se havia maior pertinência 

para o uso de painel estático com efeito fixo ou pooled. Os resultados, mensurados pela 

estatística F, apontaram que o painel de efeito fixo mostrou-se mais adequado quando 

comparado ao painel do tipo pooled, sendo rejeitada a hipótese nula de que o painel seria do 

tipo pooled. 

 

O teste de Breusch-Pagan, baseado em multiplicadores de Lagrange, por sua vez, obteve  

estatística de qui-quadrado igual a 296,79 e 631,81  respectivamente para os modelos 1 e 2, e 

dessa forma, foi rejeitada a hipótese nula de que os efeitos para os modelos testados seriam do 

tipo pooled, sendo sugerido o uso de estimativas por meio do modelo de efeitos aleatórios.   
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O teste de Hausman também foi aplicado aos modelos de regressão 1 e 2 com o intuito de 

avaliar qual modelo (se efeito fixo ou efeito aleatório) era capaz de produzir estimadores com 

maior poder e eficiência. A hipótese nula do teste afirma que os efeitos individuais são 

aleatórios.  Os resultados do teste de Hausman apresentaram probabilidades de significância 

iguais a zero para ambos os modelos, portanto, foi possível rejeitar a hipótese nula que 

afirmava a existência de efeitos aleatórios. Caso as probabilidades de significância obtidas 

fossem superiores a 0,05 as hipóteses nulas seriam aceitas (CAMERON; TRIVEDI, 2010). 

Na condução desses testes foi utilizada a opção “sigmamore” oferecida pelo software STATA 

para o teste de Hausman, que segundo Cameron e Trivedi (2010, p.267), produzem resultados 

mais eficientes uma vez que especificam que a covariância de ambas as matrizes tem como 

base as mesmas variações de distúrbios estimados  a partir de um estimador eficiente. 

 

Assim, a partir dos resultados dos testes para especificação dos modelos, concluiu-se que o 

modelo com efeitos fixos era o mais adequado para estimar os coeficientes dos modelos de 

regressão propostos para essa análise. 

 

 

7.1.4 Modelos de regressão em painéis estáticos com efeito fixo: a dívida bancária 

 

Os resultados das estimações dos modelos em painel estático com efeitos fixos mostraram que 

as variáveis que serviram como proxies para tamanho (lnativo no modelo 1  e lnreceita no 

modelo 2) bem como a liquidez corrente (liquidcorr) foram significativas para os modelos 

testados, com efeitos parciais negativos sobre a variável dependente “dívida bancária”. 

Portanto, infere-se que empresas maiores e com maior liquidez corrente sejam menos 

propensas a tomarem recursos por meio de bancos. 

 

Também mostraram-se significativas as variáveis imobestoq e imobat, que foram proxies para 

grau de tangibilidade dos ativos, mas estas apresentaram efeitos parciais positivos em relação 

à dívida bancária.  A única divergência entre os resultados dos dois modelos testados foi 

identificada dentre as variáveis que mensuraram o risco, dado que, no primeiro modelo, esta 

variável (riscodivativo) mostrou-se significativa e positiva para explicar a dívida bancária, ao 

passo que no segundo modelo, esta variável não se mostrou significativa. As Tabelas 9 e 10 

mostram os resultados obtidos a partir do software econométrico STATA 12.   
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bancos Coef. Std.Err z P>|z| 95% Conf.Interval 

lnativo -.0398748 .0064176 -6.21 0.000 -.524453 -.0272965 

imobat .0710973 .0254493 2.79 0.005 .0212175 .1209771 

ebitdat -.0429227 .0630512 -0.68 0.496 -.1665009 .0806554 

liquidcorr -.0077804 .0026253 -2.96 0.003 -.012926 -.0026349 

riscodivativo .3519064 .0173967 20.23 0.000 .3178095 .3860032 

cons .6030092 .0972699 6.20 0.000 .4123636 .7936548 
Tabela 9- Resultados da regressão em painel com efeito fixo para modelo 1: Etapa II Fase I 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

bancos Coef. Std.Err z P>|z| 95% Conf.Interval 

lnreceita -.038755 .0090105 -4.30 0.000 -0564153 -.0210948 

imobestoq .1863169 .0315882 5.90 0.000 .1244051 .2482288 

ebitvendas -.0005706 .0004906 -1.16 0.245 -.0015321 .0003908 

liquidcorr -.0087344 .0033322 -.262 0.009 -.0152653 -.0022034 

riscofin -.0005013 .0010046 -0.50 0.618 -.0024703 .0014676 

cons .6428083 .1297725 4.95 0.000 .3884589 .8971578 
 

 Tabela 10 - Resultados da regressão com efeito fixo para modelo 2: Etapa II Fase I 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

Dessa forma, foi observado que, considerando ambos os modelos, o tamanho da empresa, o 

seu grau de tangibilidade e a liquidez corrente mostraram-se significativos para explicar o 

endividamento por meio de bancos. Os valores de R
2
 obtidos para os modelos 1 e 2 foram, 

respectivamente, 0,6520 e 0,5180. 

 

 

7.1.5 Análise da violação dos pressupostos  do modelo de regressão: multicolinearidade, 

heteroscedasticidade e autocorrelação serial 

 

Tendo em vista as suposições para estimadores eficientes e não enviesados necessários à  

análise de dados em modelos de regressão multivariada, foram observadas a ocorrência das 

seguintes possíveis violações ao modelo testado: multicolinearidade, heteroscedasticidade e 

autocorrelação serial. 
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7.1.5.1 Multicolinearidade 

 

As matrizes de correlação dispostas nas Tabelas 11 e 12 evidenciam a existência de baixa 

correlação entre as variáveis explanatórias presentes nos modelos testados, sendo este um 

indicador de ausência de multicolinearidade. 

 

 

Tabela 11  – Matriz de correlação das variáveis independentes: modelo 1 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

 

Na Tabela 11, observa-se que o maior valor encontrado foi 0,2193, enquanto que o maior 

valor identificado na Tabela 12 foi de 0,1016, ficando ambos bastante abaixo do limite 

tolerável de 0,60 apontado por Gujarati (2006) e que sinaliza baixa correlação entre as 

variáveis independentes presentes nos modelos testados.  

 

 

 

Tabela 12 – Matriz de correlação das variáveis independentes modelo 2 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

Ainda para testar a existência de colinearidade entre as variáveis explicativas, foi adotado o 

teste de Fator Inflacionário de Variância (Variance Inflation Fator). Os resultados mostraram 

que as variáveis explanatórias não apresentavam multicolinearidade, dado que os valores de 

riscodivat~o    -0.0971   0.1170   0.1911  -0.0700   1.0000

  liquidcorr    -0.0185  -0.1097  -0.0329   1.0000

     ebitdat     0.1259   0.2193   1.0000

      imobat    -0.0245   1.0000

     lnativo     1.0000

                                                           

                lnativo   imobat  ebitdat liquid~r riscod~o

  liquidcorr    -0.0501  -0.0501  -0.0804  -0.0257   0.0246   1.0000

    riscofin    -0.0144  -0.0144  -0.0121   0.0093   1.0000

  ebitvendas    -0.1016  -0.1016  -0.0522   1.0000

   imobestoq     0.0043   0.0043   1.0000

   lnreceita     1.0000   1.0000

   lnreceita     1.0000

                                                                    

               lnrece~a lnrece~a imobes~q ebitve~s riscofin liquid~r
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VIF encontrados foram bastante inferiores a 10. Esse procedimento para verificação de 

colinearidade para dados em painel também foi adotado por Kimura, Basso e Aguiar (2010). 

 

 

Tabela 13 – Estatística teste VIF modelo 1 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

 

 

 

Tabela 14 – Estatística teste VIF modelo 2 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

 

7.1.5.2  Heteroscedasticidade 

 

 

Tendo em vista que a variabilidade da variância dos erros pode induzir a estimativas 

inconsistentes dos erros padrões dos coeficientes (LONG; ERWIN, 2000) e prejudicar a 

análise de significância estatística, é importante investigar a existência da 

heteroscedasticidade. 

 

Para detectar a existência de heteroscedasticidade foram realizados dois testes: teste de 

Breusch-Pagan e o teste de White. 

    Mean VIF        1.06

                                    

  liquidcorr        1.02    0.983922

     lnativo        1.03    0.966244

riscodivat~o        1.06    0.940210

      imobat        1.07    0.934422

     ebitdat        1.11    0.902289

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

    Mean VIF        1.01

                                    

    riscofin        1.00    0.999053

   imobestoq        1.01    0.990468

  liquidcorr        1.01    0.989290

   lnreceita        1.01    0.986720

  ebitvendas        1.01    0.985705

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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No teste de Breusch-Pagan, também conhecido como Cook-Weisberg, a hipótese nula indica 

ausência de heteroscedasticidade.  Os valores de qui-quadrado obtidos pelos dois modelos 

testados foram 955,65 e 610,84, para os modelos 1 e 2 respectivamente, e probabilidade de 

significância igual a zero para ambos os modelos. Desta forma, verificou-se a presença de 

heteroscedasticidade nos modelos testados, sendo rejeitada a hipótese nula do teste. 

 

Na condução do teste de White, a estatística do teste também apontou para altos valores de 

qui-quadrado, ou seja, 56,64 e 42,39 respectivamente para os modelos 1 e 2, além de 

probabilidades de significância iguais a zero. Dessa forma, foi observada a rejeição da 

hipótese nula do teste, que defendia a homoscedasticidade. 

 

Assim, ficou caracterizada a presença da heteroscedasticidade nos modelos de regressão 

testados. 

 

7.1.5.3 Autocorrelação Serial 

 

Para testar a existência de correlação serial, foi aplicado o teste proposto para dados em painel 

denominado teste de Wooldridge. Os resultados apontaram a existência de autocorrelação nos 

modelos testados, com valores de estatística F iguais a 46,29 e 45,77.  

 

A existência de autocorrelação serial pode induzir a resultados menos eficientes, dado o viés 

nos erros padrões (DRUKKER, 2003). Dessa forma, foi necessário proceder à correção dos 

modelos tanto para heteroscedasticidade quanto para autocorrelação serial. 

 

 

7.1.6 Correção dos problemas de autocorrelação e heteroscedasticidade 

 

 

Tendo em vista a ocorrência de problemas relativos a heteroscedasticidade e autocorrelação 

serial, foi necessário estimar a regressão por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis 

(MQGF), seguindo orientações de Greene (2003), Judge et al. (1985)  e Gujarati (2006).  Os 

resultados são apresentados nas Tabelas 15 e 16 respectivamente. 
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bancos Coef. Std.Err z P>|z| 95% Conf.Interval 

lnativo -.0394559 .0039695 -9.94 0.000 -.047236 -.0316757 

imobat .5308292 .0199076 26.66 0.000 .4918111 .5698474 

ebitdat .0945989 .0683644 1.38 0.166 -.0393929 .2285907 

liquidcorr -.0069181 .0033829 -3.05 0.001 -.0135486 -.0002877 

riscodivativo .0197037 .0242921 0.81 0.417 -.027908 .0673153 

cons .5459325 .0605716 9.01 0.000 .4272144 .6646506 
Tabela 15- Correção da heteroscedasticidade e autocorrelação por MQGF para modelo 1 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

 

 

bancos Coef. Std.Err z P>|z| 95% Conf.Interval 

lnreceita -.0364372 .0054821 -6.65 0.000 -.0471819 -.0256925 

imobestoq .0923817 .0391936 2.36 0.018 .0155636 .1691998 

ebitvendas -.0008677 .0009055 -0.96 0.338 -.0026424 .0009071 

liquidcorr -.0135735 .0053228 -2.55 0.011 -.024006 -.003141 

riscofin -.0018572 .0014344 -.129 0.195 -.0046686 .0009543 

cons .6491549 .079373 8.18 0.000 .4935867 .8047232 
Tabela 16- Correção da heteroscedasticidade e autocorrelação por MQGF para modelo 2 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

 

Após proceder à correção da heterocedastidade e autocorrelação, foi possível identificar que 

as variáveis anteriormente apontadas como significativas mantiveram seus níveis de 

significância a 5% nos dois modelos testados, com exceção da variável riscodivativo no 

modelo 1 que passou a ser não mais significativa.  

 

Dessa forma, os resultados anteriormente obtidos para as variáveis proxies para tamanho, grau 

de tangibilidade e liquidez corrente permaneceram significativos nos dois modelos corrigidos 

por MQGF, ressaltando a relevância destas variáveis para a compreensão da tomada de 

recursos junto a bancos. 

 

 

7.1.7 Análise dos resultados obtidos para dívida bancária 

 

 

Os resultados obtidos pelos modelos de regressão para endividamento bancário sugerem uma 

relação negativa e significativa com o tamanho da empresa tanto no primeiro como no 
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segundo modelo testado. Dessa forma, pode-se inferir que quanto menor o tamanho de uma 

empresa, maior tende a ser sua propensão à tomada de recursos por meio de bancos, o que 

corrobora alguns modelos teóricos, dentre eles o modelo de assimetria de informações 

proposto por Diamond (1989, 1991).  

 

Diamond (1991) enfatiza que empresas menores, em razão de possuírem maior assimetria de 

informações e risco, apresentam maior tendência ao endividamento por meio de fontes de 

financiamento privadas quando comparadas às empresas de maior porte. Diamond (1991) 

propõe que novos tomadores irão iniciar seu processo de aquisição de reputação por meio de 

dívidas passíveis de monitoramento (bancárias), para então, num segundo momento, trocar 

tais dívidas bancárias por outras de colocação pública.  Também foram corroborados os 

achados de Colla, Ippolito e Li (2011), que identificaram que empresas menores tendem a 

depender mais de dívidas bancárias e arrendamentos financeiros, em razão do menor acesso a 

outras fontes de financiamento. 

 

 Fama (1985), por sua vez, explica que os custos de produção de informações para o 

endividamento por meio de títulos são muito altos para empresas de pequeno porte, que desta 

forma optam pelo endividamento bancário. Nakamura (1993) reforça esse argumento ao 

colocar que o endividamento bancário pode reduzir os custos de informação e monitoramento 

para empresas pequenas, ao passo que este benefício não é percebido pelas grandes empresas, 

que normalmente possuem suas contas distribuídas em um número maior de bancos.  

 

Já a relação positiva encontrada entre dívida bancária e o grau de tangibilidade do ativo, 

corroborou o modelo de eficiência no processo de liquidação, uma vez que, segundo Johnson 

(1997),  o endividamento privado está positivamente relacionado com a porcentagem de 

ativos fixos em relação ao total de ativos da empresa. A ideia é que quanto maior a 

participação dos ativos fixos, maiores os custos de liquidação, e portanto, maior o 

endividamento privado, uma vez que esse permite maior acesso à renegociação da dívida. A 

relação positiva entre dívida bancária e grau de tangibilidade também pode ser compreendida 

como uma forma para reduzir o risco moral em função do uso dos ativos tangíveis oferecidos 

como garantia no processo de obtenção de crédito, e dessa forma, os credores poderão 

solicitar a sua liquidação, em caso de descumprimento dos contratos (GAUD et al. 2005).   No 

Brasil, Lucinda (2004) também identificou que empresas com participações mais altas de 

ativos fixos tendem a demandar mais crédito na forma de dívidas bancárias.   
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No que se refere à correlação negativa entre dívida bancária e liquidez corrente identificada 

nos dois modelos testados, uma possível explicação pode ser oferecida por pela Teoria do 

Pecking Order, pois a liquidez corrente implica na existência de fundos internos para 

financiamento dos ativos circulantes, e dessa forma, a tomada de recursos junto a bancos seria 

reduzida em função do autofinanciamento por parte da empresa.  

 

 

7.1.8 Determinantes do endividamento por meio de títulos corporativos 

 

 

Para investigar os fatores determinantes do endividamento por meio de títulos corporativos 

(debêntures e commercial paper) emitidos por empresas de capital aberto no Brasil, foram 

testados dois modelos de regressão, denominados modelo 3 e modelo 4. 

 

 

3) 
it

itititititit

E

ivoriscodivatliquidcorrebitdatimobatativotcorp 54321ln
     

 

4) 
it

itititititit

E

riscofinliquidcorrebitvendasimobestoqreceitatcorp 54321ln
       

 

A variável dependente tcorp, que representou a dívida tomada por meio da emissão de títulos 

corporativos, foi obtida a partir da razão entre o total de dívida emitida por meio de títulos 

corporativos e o ativo total de cada empresa emissora que compôs a amostra, conforme 

previsto no quinto capítulo deste trabalho. 

 

 

7.1.9 Modelagem do painel: Escolha entre efeitos do tipo pooled, fixo ou aleatório 

 

 

Os testes para especificação do modelo de painel estático mais adequado à regressão 

obtiveram os seguintes resultados:  Os testes de Chow aplicados aos modelos 3 e 4, e 

analisados a partir da estatística F, rejeitaram a hipótese nula de que os efeitos do painel 

seriam do tipo  pooled. Os p-valores dos modelos foram inferiores a 0,05 o que implicou na 
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rejeição da hipótese nula do teste.  Os testes LM de Breusch-Pagan apresentaram estatística de 

qui-quadrado igual a 552,63 e 516,54 e p-valor igual a zero para os modelos 3 e 4 

respectivamente. Dessa forma, foi rejeitada a hipótese nula de que os efeitos seriam do tipo 

pooled, prevalecendo a hipótese alternativa de que os efeitos seriam do tipo aleatório.  

 

Os testes de Hausman, por sua vez, apresentaram p-valores iguais a 0,0016 e 0,0026 para os 

modelos 3 e 4 respectivamente, e sendo tais valores inferiores a 0,05 foi rejeitada a hipótese 

nula de que o modelo mais adequado seria o de efeitos aleatórios. Assim, o painel de efeitos 

fixos foi considerado mais adequado para os modelos testados.  

 

 

7.1.10 Modelos de regressão em painel estático de efeito fixo: títulos corporativos 

 

 

As estimações dos painéis com efeito fixo para o regressando títulos corporativos (tcorp) 

obtiveram os seguintes resultados, apresentados pelas Tabelas 17 e 18. 

 
 

tcorp Coef. Std.Err           t P>|z| 95% Conf.Interval  

lnativo .0237685 .0050437 4.71 0.000 .0138563 .0336807 

imobat .0086088 .0094728 0.91 0.364 -.0100079 .0272254 

ebitdat .0205803 .0217032 0.95 0.344 -.0220727 .0632322 

liquidcorr .000738 .0008431 0.09 0.930                                       -.0015832 .0017309 

riscodivativo -.0165805 .0056978 -2.91 0.004 .0053826 .0277783 

cons -.31779 .0755912 -4.20 0.000 -.4663482 -.1692317 
Tabela 17- Resultados da regressão  em painel de dados com efeito fixo para modelo 3: Etapa II Fase I 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

tcorp Coef. Std.Err           t P>|z| 95% Conf.Interval  

lnreceita .010635 .0036428 2.92 0.004 .0034757 .0177943 

imobestoq .0074545 .0081935 0.910 0.363 -.0086482 .0235572 

ebitvendas .0000237 .0001205 0.20 0.844 -.0002132 .0002605 

liquidcorr -.0004238 .0008397 -0.50 0.614 -.002074 .0012264 

riscofin -.0007068 .0002553 -2.77 0.006 -.0012086 -.000205 

cons -.1105143 .0515192 -2.15 0.032 -.2117655 -.009263 
Tabela 18- Resultados da regressão  em painel de dados com efeito fixo para modelo 4: Etapa II Fase I 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 
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As estimações dos modelos 3 e 4 corroboraram-se mutuamente no sentido de que foram 

identificadas relações positivas e significativas para as proxies relativas ao tamanho da 

empresa em ambos os modelos, mostrando que empresas maiores tendem a tomar mais 

crédito por meio de títulos corporativos. Também foi identificada a significância da variável 

risco em ambos os modelos, porém com efeitos parciais negativos, mostrando que quanto 

maior o risco, menor tende a ser a tomada de recursos por meio de títulos corporativos. Os 

valores de R
2 

identificados nos modelos 3 e 4 foram, respectivamente, 0,4934 e 0,4376. 

 

 

7.1.11 Análise da violação dos pressupostos básicos do modelo de regressão: 

heteroscedasticidade e autocorrelação serial 

 

 

Nesta seção, são analisadas as possíveis violações dos modelos testados no que se refere à 

heteroscedasticidade e autocorrelação serial. A multicolinearidade não será discutida em razão 

de as variáveis explanatórias serem as mesmas já analisadas na seção anterior. 

 

7.1.11.1 Heteroscedasticidade 

 

Os testes de Breusch-Pagan para heteroscedasticidade apresentaram valores de qui-quadrado 

iguais a 49,68 e 1,15 nos modelos 3 e 4, respectivamente. No que se refere às probabilidades 

de significância, o primeiro modelo apresentou p-valor igual a zero, e portanto, foi rejeitada a 

hipótese nula de homoscedasticidade. Já no modelo 4, a probabilidade de significância foi 

igual a 0,2845 e dessa forma, foi possível aceitar a hipótese de homoscedasticidade.  

 

Os resultados do teste de Breusch-Pagan foram confirmados pelo teste de White, que 

confirmou a presença de heteroscedasticidade. No modelo 3, a estatística do teste foi igual a 

55,009 e probabilidade de significância foi igual a 0,00083. Já no modelo 4, a estatística do 

teste foi 19,33 e probabilidade de significância igual a 0,5 confirmando a homoscedasticidade 

para o modelo 4. 

 

 

 



155 
 

7.1.11.2 Autocorrelação Serial  

 

O teste de Wooldrige aplicados aos dois modelos testados apontou para a existência de 

autocorrelação serial. Os valores obtidos pela estatística do teste foram 179,18 e 18,77 para os 

modelos 3 e 4 respectivamente, com probabilidades de significância iguais a zero em ambos 

os testes. Dessa forma, foi rejeitada a hipótese nula de ausência de autocorrelação serial.  

 

 

7.1.12  Correção da heterocedastidade e autocorrelação serial 

 

 

Embora o modelo 4 não tenha apresentado o problema da heteroscedasticidade, a presença da 

autocorrelação serial demandou sua correção por MQGF também para esse modelo. Após 

correção da heterocedastidade e autocorrelação serial por meio da estimação por MQGF, foi 

possível observar a manutenção da relevância das variáveis relacionadas ao tamanho da 

empresa e ao risco financeiro para a compreensão da tomada de recursos por meio de títulos 

corporativos. Tais relações mostraram-se significativas a 5% de significância, confirmando os 

resultados anteriormente obtidos. Após a correção, também as variáveis que serviram de 

proxies para o grau de tangibilidade mostraram-se significativas para ambos os modelos, mas 

com efeitos parciais negativos em relação à variável dependente, mostrando que quanto maior 

o grau de tangibilidade da empresa, menor a tomada de recursos por meio dessa fonte.   

 

Assim, as variáveis proxies para tamanho, grau de tangibilidade dos ativos e risco mostraram-

se relevantes para explicar a tomada de recursos por meio de títulos corporativos nos dois 

modelos testados, conforme Tabelas 19 e 20.  

 

tcorp Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnativo .0087752 .0013636 6.44 0.000 .0061027 .0114478 

imobat -.52616 .0083445 -6.31 0.000 -.068971 -.0362611 

ebitdat .0738828 .0234837 1.15 0.222 .0278557 .11991 

liquidcorr -.0017839 .0011621 -1.54 0.125 -.0040615 .0004937 

riscodivativo -.256516 .0068384 -3.75 0.000 .0122489 .039055 

cons -.0808617 .0208068 -3.89 0.000 -.1216422 -400811 
Tabela 19 - Correção da heterocedastidade e autocorrelação serial por MQGF no modelo 3 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 



156 
 

tcorp Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnreceita .0061706 .0012668 4.87 0.000 .0036877 .0086535 

imobestoq -.0358809 .0090568 -3.96 0.000 -0.536319 .0181299 

ebitvendas .000502 .0002092 1.40 0.160 .0000919 .0009121 

liquidcorr -.0018535 .00123 -1.51 0.132 .0042642 .0005573 

riscofin -.0003608 .0003315 -3.09 0.000 .0010105 .0002888 

_cons -.0333662 .0183414 -1.82 0.0006 .0693147 .0025823 
 

Tabela 20 - Correção dos problemas de  autocorrelação serial por MQGF no modelo 4 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

 

7.1.13  Análise dos resultados obtidos para títulos corporativos  

 

 

Ao contrário dos resultados obtidos nos modelos que buscaram explicar a dívida bancária, os 

modelos testados para a tomada de recursos por meio de títulos corporativos mostraram 

efeitos parciais positivos em relação ao tamanho da empresa, mostrando que empresas 

maiores tendem a demandar mais crédito na forma de títulos corporativos. Os resultados 

também confirmaram a relevância da variável risco, mostrando que empresas que tomam 

recursos por meio de títulos corporativos tendem a apresentar menor risco financeiro. Após a 

correção por MQGF, também as variáveis proxies para grau de tangibilidade passaram a 

mostrar relevância estatística em relação à variável dependente.  

 

A relação positiva entre o tamanho da empresa e a emissão de títulos corporativos é bastante 

defensável à luz dos modelos teóricos propostos para o tema.  Diamond (1991) coloca que 

essa relação positiva decorre do fato de que empresas maiores possuem menor assimetria de 

informações e gozam de maior reputação no mercado, o que favorece a tomada de recursos 

por meio de títulos corporativos. Kale e Meneghetti (2011), Nakamura (1993) e também Fama 

(1985) argumentam que os altos custos de produção de informações associados ao processo 

de endividamento por meio de títulos corporativos favorecem o endividamento para empresas 

de maior porte. Krishnaswami et al. (1999) colocam que as dívidas lançadas por meio de 

títulos são tipicamente associadas a custos relativos a tarifas bancárias, tarifas legais e de 

registro, custo de lançamento entre outros custos, de forma a tornar o lançamento de tais 

títulos inviável para pequenos negócios. 
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No que se refere à relação negativa observada entre títulos corporativos e o grau de 

tangibilidade dos ativos observada em ambos os modelos após correção por MQGF, uma 

possível explicação pode ser oferecida por Diamond (1991), que argumenta que a reputação é 

um dos fatores que pode amenizar problemas associados ao risco moral, e uma vez que a 

empresa passa a ser conhecida como detentora de boa reputação, esta passa a ter acesso a 

mercados de títulos com menor monitoramento e, portanto, menor necessidade de garantias na 

forma de ativos colaterais. Ressalta-se que, no caso de dívidas tomadas junto a bancos, o grau 

de tangibilidade dos ativos apresentou uma correlação positiva com a dívida bancária.  

Krishnaswami et al. (1999) lembram que o monitoramento das empresas por parte do credor é 

mais efetivo para dívidas privadas em comparação com colocações públicas de títulos 

corporativos, e dessa forma, a relevância dos ativos fixos como garantia de pagamento seria 

reduzida.  Berlin e Loeys (1988) também identificaram que empresas com menor valor de 

liquidação de seus ativos preferem emitir títulos de dívida quando comparados à tomada de 

recursos por meio de bancos, corroborando o modelo de eficiência no processo de liquidação. 

No Brasil, Lucinda (2004) identificou relações entre a emissão de títulos públicos e níveis 

mais baixos de ativos fixos. 

 

Já a relação negativa entre a tomada de recursos por meio de títulos corporativos e o risco 

financeiro pode estar relacionada ao fato de que a colocação de dívida por meio de títulos 

corporativos exige maior publicidade em torno da operação, além de demandar uma maior 

quantidade de informação sobre a empresa (LUCINDA, 2005). Dessa forma, a necessidade de 

dispor informações da empresa ao mercado poderia funcionar como um mecanismo que 

favoreceria a emissão de títulos por parte de empresas que apresentam menor risco, como 

forma de atrair os investidores do mercado de capitais. Assim, haveria uma relação negativa 

entre a emissão de títulos corporativos e o risco financeiro das empresas. 

 

 

7.1.14  Determinantes do endividamento por meio de fontes de recursos subsidiados pelo 

governo 

 

 

Para investigar os fatores determinantes do endividamento por meio de fontes de recursos 

subsidiados pelo governo foram testados os modelos de regressão denominados modelo 5 e 

modelo 6: 
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5) 
it

itititititit

E

ivoriscodivatliquidcorrebitdatimobatativodivsub 54321 ln  

 

6) 
it

itititititit

E

riscofinliquidcorrebitvendasimobestoqreceitadivsub 54321 ln  

A variável dependente divsub, que representou a dívida tomada por empresas por meio de 

fontes de recursos subsidiados pelo governo, foi obtida a partir da razão do total de dívida 

tomada junto a fontes de recursos subsidiadas pelo governo e o ativo total das empresas 

tomadoras que compuseram a amostra. As variáveis independentes do modelo permaneceram 

as mesmas testadas nos modelos anteriores. 

 

 

7.1.15  Modelagem do painel: Escolha entre efeitos do tipo pooled, fixo ou aleatório 

 

 

Os resultados dos testes para especificação do modelo cuja variável dependente foi a dívida 

subsidiada pelo governo  obtiveram os seguintes resultados: 

 

O teste de Chow, observado a partir da estatística F, mostrou que o painel estático de efeito 

fixo era o mais adequado quando comparado ao painel de efeito pooled. 

 

Os testes LM de Breusch-Pagan apresentaram estatística de qui-quadrado igual a 831,55 e 

784,26 e probabilidades de significância iguais a zero para os modelos 5 e 6 respectivamente. 

Dessa forma, foi rejeitada a hipótese nula de que os efeitos seriam do tipo pooled, 

prevalecendo a hipótese alternativa de que os efeitos seriam do tipo aleatório.  

 

Os testes de Hausman, por sua vez, apresentaram valores de qui-quadrado iguais e 278,92 e 

192,77, com probabilidades de significância iguais a 0,0073 e 0,0085 para os modelos 5 e 6 

respectivamente, e sendo tais valores inferiores a 0,05, foi rejeitada a hipótese nula de que a 

modelagem mais adequada para produzir estimadores consistentes seria a de efeitos 

aleatórios.  
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7.1.16  Modelo de regressão em painel estático de efeito fixo: dívida subsidiada pelo 

governo 

 

As estimações dos modelos em painéis estáticos com efeitos fixos mostraram que as variáveis 

explanatórias que serviram de proxies para risco (riscodivativo e riscofin) mostraram-se 

significativas para explicar a tomada de recursos por meio de fontes subsidiadas pelo governo 

em ambos os modelos estimados.  Dessa forma, pode-se inferir que, a princípio, empresas que 

apresentam maior  risco financeiro são mais propensas a tomarem recursos junto a fontes de 

recursos subsidiados pelo governo.  

 

Os resultados também mostraram que as variáveis proxies para tamanho não foram relevantes 

para explicar a tomada de recursos junto a fontes subsidiadas em nenhum dos modelos 

testados, e dessa forma pode-se afirmar que também as empresas de menor porte encontram 

nesse tipo de fonte uma importante oportunidade para o financiamento. Observa-se também a 

relação positiva entre grau de tangibilidade e dívida subsidiada apontada pelo modelo 5, o que 

pode ser observado na Tabela 21. As Tabelas 21 e 22 mostram os resultados obtidos pelo 

software STATA 12.  

 

divsub Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnativo .0013921 .0030661 0.45 0.650 -.0046174 .0074016 

imobat .0477035 .0082884 5.76 0.000 .0314585 .0639486 

ebitdat .0284758 .196469 1.45 0.147 -.0100313 .66983 

liquidcorr .0025128 .0007768 1.23 0.111 .0009903 .0040354 

riscodivativo .0355526 .005263 6.76 0.000 .0252373 .045868 

cons -.0009182 .0465929 -0.02 0.984 -.0922386 .0904023 
Tabela 21  - Resultado da regressão em painel de dados com efeito fixo para modelo 5 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

divsub Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnreceita .0042749 .0025856 1.65 0.198 -.0007927 .0093426 

imobestoq -.0001199 .0002538 -0.47 0.637 -.0006174 .0003777 

ebitvendas .0000444 .0001224 0.36 0.717 -.0001954 .0002843 

liquidcorr .002471 .0008374 1.55 0.113 .0008297 .0041123 

riscofin .0658537 .0080346 8.20  0.000 .0501062 .0816013 

_cons -.0265652 .037369 -0.71 0.477 -.099807 .0466766 
Tabela 22  - Resultado da regressão em painel de dados com efeito aleatório para modelo 6 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 
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Os valores de R
2
 obtidos para os modelos 5 e 6 foram, respectivamente, 0,3211 e 0,2076. 

 

 

7.1.17 Violação dos pressupostos do modelo: heteroscedasticidade e autocorrelação 

serial 

 

 

As análises dos problemas relativos a heteroscedasticidade e a autocorrelação serial obtiveram 

os resultados abaixo descritos: 

 

7.1.17.1 Heteroscedasticidade 

 

O teste de Breuch-Pagan apresentou probabilidades de significância iguais a zero para os 

modelos 5 e 6, sendo que os valores de qui-quadrado obtidos pelos modelos foram, 

respectivamente, 29,68 e 15,00. Desta forma, verificou-se a presença de heteroscedasticidade 

nos modelos testados, sendo rejeitada a hipótese nula do teste. 

 

Também o teste de White apontou a presença da heteroscedasticidade nos modelos 5 e 6. A 

estatística do teste apresentou valores iguais a 69,82 e 29,73 para os modelos 5 e 6 

respectivamente, além de  probabilidade de significância iguais a zero para ambos os modelos 

testados.  Dessa forma, foi rejeitada a hipótese nula de homoscedasticidade. 

 

7.1.17.2 Autocorrelação Serial 

 

Os testes de Wooldridge aplicados aos modelos 5 e 6 apresentaram valores F iguais a 5,004 e 

7,230 respectivamente, com probabilidades de significância iguais a 0,0073 e 0,0083. Dessa 

forma, foi rejeitada a hipótese nula de ausência de autocorrelação nos modelos testados.  

 

 

7.1.18 Correção de heteroscedasticidade e autocorrelação serial nos modelos 5 e 6 

 

Após proceder a correção da heteroscedasticidade e da autocorrelação serial, foi observado 

que as variáveis explanatórias proxies para risco permaneceram significativas a um nível de 
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5%, sendo positivamente correlacionadas com a dívida subsidiada em ambos os modelos 

testados.  

 

divsub Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnativo .0024381 .0018894 1.29 0.197 -.0012651 .0061413 

imobat .0004934 .0003383 1.46 0.145 -.0011565 .0001697 

ebitdat .0823213 .0321706 1.56 0.111 .0192681 .1453756 

liquidcorr .0013425 .0016133 0.83 0.405 -.0018195 .0045045 

riscodivativo .0404254 .0115192 3.51 0.000 .0178482 .0630026 

cons -.0056173 .0286316 -0.20 0.844 -.0617342 .0504997 
Tabela 23  - Correção da heteroscedasticidade e autocorrelação por MQGF para modelo 5 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

 

divsub Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnreceita .0023732 .0018752 1.27 0.206 -.0013021 .0060486 

imobestoq .0006206 .0004427 1.40 0.161 -.0014883 0.637371 

ebitvendas -.000119 .0002777 -0.43 0.668 -.0006634 .0004254 

liquidcorr .0013177 .0016383 0.80 0.421 -.0018933 .000247 

riscofin .0420036 .0120798 3.48 0.001 .0183277 .0656796 

_cons .0087026 .0280793 0.31 0.757 -.046332 .0637371 
Tabela 24  - Correção da heteroscedasticidade e autocorrelação por MQGF para modelo 6 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

A variável proxy para tangibilidade dos ativos no modelo 5 perdeu significância estatística 

após a correção pelo MQGF. Dessa forma, foi confirmada a relevância da variável risco  para 

a tomada de recursos por meio de fontes subsidiadas. 

 

 

7.1.19 Análise dos resultados obtidos para dívida subsidiada 

 

 

Os resultados obtidos pelas regressões que testaram os fatores explicativos para dívida 

subsidiada mostraram relevância estatística somente para a variável proxy risco (após 

correção por MQGF), numa relação positiva com dívida subsidiada, o que leva a inferir que 

empresas com maior risco financeiro estão mais propensas a endividarem-se por meio de 

dívida subsidiada pelo governo. Uma possível explicação para esse achado pode estar 
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relacionada ao oferecimento de linhas de crédito voltadas a empreendimentos classificados 

pelo mercado como pouco seguros ou por tomadores com menor capacidade de pagamento.  

 

A análise dos resultados permitiu observar a irrelevância estatística da variável “tamanho” 

para a tomada de crédito junto a fontes subsidiadas pelo governo. Nessa perspectiva, é  

importante ter em vista que as agências ou programas de crédito subsidiados pelo governo 

distinguem-se dos demais emprestadores do mercado por oferecerem taxas de juros mais 

baixas e condições de acesso ao crédito mais acessíveis também para  empreendimentos de 

menor porte. Embora este comportamento seja contrário ao modelo de Diamond (1989), que 

prevê taxas de juros maiores para tomadores com maior risco, é importante ter em vista o 

papel social desempenhado pela intervenção do governo no mercado de crédito, sobretudo por 

meio do BNDES.  

 

 

7.1.20  Determinantes do endividamento por meio de fontes externas 

 

 

Nesta seção, são investigados os fatores determinantes para o endividamento por meio de 

fontes de recursos captados no exterior, sendo esta fonte composta por captações em bancos 

estrangeiros e títulos (bonds) emitidos no exterior. Foram testados e analisados dois modelos 

de regressão cuja variável dependente foi a captação externa de recursos (captexterna), 

denominados modelos 7 e 8.  

 

7) 

it

itititititit

E

ivoriscodivatliquidcorrebitdatimobatativoacaptextern 54321ln

 

8)

it

itititititit

E

riscofinliquidcorrebitvendasimobestoqreceitaacaptextern 54321ln

  

As variáveis independentes dos modelos permaneceram as mesmas dos modelos 

anteriormente testados. 
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7.1.21  Modelagem do painel: Escolha entre efeitos do tipo pooled, fixo ou aleatório 

 

 

O teste de Chow, observado a partir da estatística F, apontou que os painéis estáticos com 

efeito fixo mostraram-se, mais uma vez, os mais adequados quando comparado aos painéis 

com efeito pooled  para os modelos 7 e 8. 

 

Os testes LM de Breusch-Pagan apontaram para a rejeição da hipótese nula de que os efeitos 

seriam do tipo pooled, em favor da hipótese alternativa de que os efeitos seriam do tipo 

aleatório. Para os modelos 7 e 8, as estatísticas qui-quadrado foram respectivamente 311,32 e 

400,57 e probabilidades de significância iguais a zero.   

 

Já o teste de Hausman aplicado aos modelos 7 e 8, apontou para a rejeição da hipótese nula 

que afirmava que o painel seria do tipo aleatório. A estatística do teste mostrou um valor de 

146,83 para o modelo 7, e 59,41 para o modelo 8, com probabilidade de significância igual a 

zero para ambos. Dessa forma, foi a aceita a hipótese alternativa de painel estático com efeito 

fixo para os modelos testados. 

 

 

7.1.22 Modelo de regressão em painel estático com efeito fixo: captação de recursos no 

exterior 

 

 

Na análise dos resultados das regressões foi possível observar que tanto o modelo 7 como o 

modelo 8 apontaram resultados estatisticamente significativos para as variáveis proxies para 

tamanho e grau de tangibilidade, o que corroborou a relevância destas variáveis como fatores 

determinantes para a tomada de recursos no exterior.  

 

No entanto, ao contrário do que se esperava, foi observada uma relação negativa entre a 

variável dependente captexterna e o tamanho da empresa. Também foi observada a relevância 

estatística da variável proxy para risco no  modelo 7. 
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captexterna Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnativo -.0285297 .0079241 -3.60 0.000 -.0441028 -.0129566 

imobat -.0720785 .0148826 -4.84 0.000 -.0428299 .1013271 

ebitdat .029186 .0340978 0.85 0.395 -.0379932 .0960305 

liquidcorr .0011091 .0013247 0.84 0.403 -.0014942 .0037125 

riscodivativo -.1096194 .0089519 -12.25 0.000 -.0920264 .1272124 

cons .3941785 .1187611 3.32 0.001 .160779 .6275779 
 

Tabela 25  - Resultado da regressão com painel de efeito fixo para modelo 7: Etapa II Fase I 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

 

captexterna Coef. Std.Err t P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnreceita -.0173835 .0071848 -2.42 0.006 -.0315039 -.0032632 

imobestoq -.1208165 .0161601 -7.48 0.000 -.0890568 .1525762 

rovendas -.0003042 .0002377 -1.28 0.201 -.0007714 .000163 

liquidcorr .0009456 .0016561 0.57 0.568 -.0023091 .0042003 

riscofin -.0000852 .0005036 -0.17 0.166 -.0010749 .0009045 

_cons .2522755 .1016123 2.48 0.013 .0525759 .4519751 
 

Tabela 26  - Resultado da regressão com painel de efeito fixo para modelo 8: Etapa II Fase I 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

Os valores de R
2
 obtidos pelos modelos pelos 7 e 8 foram respectivamente 0,4637 e 0,3926. 

 

Para que fosse possível afirmar  a confiabilidade das informações obtidas a partir dos modelos 

de regressão testados para captação externa, foi verificada a existência de 

heteroscedasticidade e de autocorrelação serial.  

 

7.1.23  Testes de heteroscedasticidade   

 

Para testar a heteroscedasticidade nos modelos 7 e 8, relativos a captação de recursos no 

exterior, foram realizados os  testes de LM de Breusch-Pagan e de White. 

 

Os testes de Breusch-Pagan para heteroscedasticidade aplicados aos modelos 7 e 8 

apresentaram estatística de qui-quadrado igual a 205,83 e 289,12, além de probabilidades de 

significância iguais a zero para ambos os modelos. Dessa forma, a hipótese nula de ausência 

de heteroscedasticidade foi rejeitada. 
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Também os testes de White confirmaram a presença de heteroscedasticidade nos dois 

modelos testados. A estatística do teste apresentou valores de 178,69 e 161,29 e 

probabilidades de significância iguais a zero em ambos os modelos, rejeitando a hipótese nula 

de homoscedasticidade.  

 

7.1.24 Autocorrelação Serial 

 

Os testes de Wooldridge também apontaram para a presença da autocorrelação serial nos 

modelos testados. A estatística F apontou  valores iguais a 58,64 e 64,75 para os modelos 7 e 

8 respectivamente, com probabilidades de significância iguais a zero para ambos os modelos 

testados. 

 

Assim, após a condução do teste de Wooldridge, ficou caracterizada a presença de 

autocorrelação serial nos modelos relacionados à captação externa de recursos no exterior. 

 

Dessa forma, também nesse caso, foi necessário proceder a correção de tais modelos por meio 

dos estimadores de mínimos quadrados generalizados factíveis, segundo orientações de 

Greene (2003). 

 

 

7.1.25  Correção da heterocedastidade e autocorrelação serial 

 

 

A correção da heterocedastidade e autocorrelação serial nos modelos que buscaram explicar a 

tomada de recursos no exterior apresentou os seguintes resultados: as variáveis proxies para 

tamanho permaneceram significativas em ambos os modelos, mas com a correção por MQGF, 

essa relação tornou-se positiva, mostrando que empresas com maior porte são também as mais 

prováveis tomadoras de recursos no exterior. As variáveis proxies para grau de tangibilidade 

também permaneceram significativas a 1% de significância estatística, sendo mantida a 

relação negativa com a variável dependente. Também manteve-se significativa a variável 

proxy para risco no modelo 7. Ou seja, não foram observadas alterações em relação às 

variáveis apontadas como explicativas após a correção por MQGF. 
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captexterna Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnativo .217764 .0019635 11.09 0.000 .17928 .0256247 

imobat -.0633758 .0120157 -5.27 0.000 -0398255 .0869261 

ebitdat -.0095002 .0338153 -0.28 0.779 -.075777 .0567766 

liquidcorr .002075 .0016733 1.24 0.215 -.0012046 .0053546 

riscodivativo -.1193334 .009847 -12.12 0.000 -.1000338 .1386331 

cons -.3331012 .0299607 -11.12 0.000 -.3918231 -.2743793 
Tabela 27  - Correção da heterocedastidade e autocorrelação serial para modelo 7  

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

 

captexterna Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnreceita .0090684 .0020405 4.44 0.000 .0050691 .0130677 

imobestoq -.0651429 .0145883 -4.47 0.000 -.0365505 .0937354 

ebitvendas .0012614 .000337 1.74 0.099 .0006008 .001922 

liquidcorr .0012717 .0019812 0.64 0.521 -.0026114 .0051548 

riscofin -.0005159 .0005339 -1.97 0.431 -.0015623 .0005306 

_cons -.1009968 .0295434 -3.42 0.001 -.1589008 -.0430927 
 

Tabela 28  - Correção da heterocedastidade e autocorrelação serial para modelo 8  

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

7.1.26  Análise dos resultados obtidos para captação externa de recursos  

 

Os resultados obtidos pelos dois modelos que buscaram explicar a captação externa de 

recursos mostraram relevância estatística para as variáveis que serviram de proxies para o 

tamanho da empresa, para o grau de tangibilidade dos ativos e para o risco financeiro. Dessa 

forma, pode-se inferir que quanto maior o porte de uma empresa e menor seu risco e grau de 

tangibilidade dos ativos, maior sua propensão para tomar recursos no exterior. Ressalta-se que 

a variável risco não se mostrou relevante para o modelo 8, o que pode ser uma evidência da 

menor relevância dessa variável. 

 

Tais resultados corroboram os achados de Rauh e Sufi (2010) e também Colla, Ippolito e Li 

(2011), que colocam que quanto maior uma empresa, mais heterogênea tende a ser sua 
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estrutura de dívida em virtude do maior acesso a fontes diferenciadas e mais restritas de 

endividamento.  

 

As relações negativas entre a captação de recursos no exterior e as proxies para  grau de 

tangibilidade dos ativos podem estar relacionadas aos efeitos de reputação, que tornam menos 

relevante a presença de ativos fixos como garantia de pagamento, corroborando o modelo de 

redução do risco moral. Já a relação negativa entre captação no exterior e risco financeiro 

pode ser decorrente da menor assimetria de informações que cerca as empresas que têm 

acesso a esse tipo de fonte (DIAMOND, 1991). 

 

 

7.1.27 As demais fontes de captação de recursos 

 

 

Além das fontes de recursos apresentadas, este trabalho também categorizou outras fontes de 

capital de terceiros, a saber: dívida não bancária (dnbancos), arrendamentos financeiros 

(arrendativo) e a categoria “outras fontes de dívida” (outativo), as quais foram testadas como 

variáveis dependentes, seguindo os mesmos procedimentos aplicados aos modelos já 

descritos. Dessa forma, foram testados os seguintes modelos de regressão: 

 

9) 
it

itititititit

E

ivoriscodivatliquidcorrebitdatimobatativodnban 54321lncos
  

 

10)
itit

ititititit

Eriscofin

liquidcorrebitvendasimobestoqreceitadnban

5

4321lncos
 

 

11) 
itit

ititititit

Eivoriscodivat

liquidcorrebitdatimobatativooarrendativ

5

4321ln
 

 

12)
itit

ititititit

Eriscofin

liquidcorrebitvendasimobestoqreceitaoarrendativ

5

4321 ln
  

 

13)

it

itititititit

E

ivoriscodivatliquidcorrebitdatimobatativooutativo 54321ln
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14)

it

itititititit

E

riscofinliquidcorrebitvendasimobestoqreceitaoutativo 54321ln
 

 

No entanto, em nenhum destes modelos foram identificadas variáveis significativas a um 

nível 5%. Uma possível explicação para isso seria o fato de que tais fontes de recursos foram 

as que obtiveram uma participação bastante inexpressiva na estrutura de dívida das empresas 

analisadas e provavelmente a escassez de dados contribuiu para a inviabilidade da análise dos 

modelos. Sendo assim, não foi possível identificar variáveis explicativas relacionadas a essas 

fontes de recursos. 

 

 

7.1.28 Síntese dos resultados obtidos 

 

 

 O Quadro 11 oferece uma síntese dos resultados obtidos pelos modelos de regressão testados 

nesse fase, os quais buscaram explicar os fatores relacionados à tomada de recursos por meio 

de fontes específicas. Para compreender esse Quadro, é necessário ter em vista que cada fonte 

de dívida (que figurou como variável dependente), foi analisada simultaneamente por dois 

modelos de regressão distintos, cujas variáveis independentes foram correspondentes entre si. 

Dessa forma, cada atributo testado foi mensurado por uma proxy num modelo de regressão e 

por outra no outro modelo. Assim, por exemplo, a variável tamanho foi mensurada pelo 

logaritmo natural dos ativos da empresa em um modelo e pelo logaritmo natural das receitas 

operacionais no outro modelo.   

 

Tendo isso em vista, foram dispostas no Quadro 11 as variáveis que figuraram como 

significativas nos modelos testados. Foram tomados como base os resultados das regressões 

obtidos após correção da heterocedastidade e autocorrelação serial por meio da estimação por 

MQGF. Os resultados acompanhados por asterisco (*) indicam que a variável figurou como 

relevante em apenas um dos dois modelos testados, sendo, portanto, uma evidência mais fraca 

da relevância da variável explicativa. Os sinais positivos ou negativos indicam os efeitos 

parciais da relação entre as variáveis dependentes e independentes. 
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 Bancos Títulos 

Corporativos. 

Dívida. 

Subsidiada 

Captação 

externa 

Tamanho      -        +        n/s          + 

Grau de 

tangibilidade 
     +         -       n/s          - 

Lucratividade       n/s        n/s        n/s         n/s 

Risco       n/s          -         +           -* 

Liq. Corrente       -         n/s        n/s           n/s 

Quadro 11  - Síntese dos resultados obtidos: Etapa II fase I 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

(-) indica variável relevante numa relação negativa com a variável dependente; (+) indica variável relevante 

numa relação positiva com a variável dependente; (n/s) indica variável não significativa em nenhum modelo. Os 

resultados com asterico (*) mostram que a variável foi relevante para apenas um dos dois modelos testados. 

 

Assim, foi possível observar que o tamanho da empresa mostrou-se relevante para o acesso a 

todas as fontes de dívida, com exceção daquelas subsidiadas pelo governo. Ressalta-se a 

relação negativa entre a dívida bancária e o tamanho da empresa, sendo essa relação positiva 

para títulos corporativos e captação de recursos no exterior.  

 

 Da mesma forma, a imobilização dos ativos mostrou-se relevante para quase todas as fontes 

de recursos, com exceção das fontes subsidiadas pelo governo. Uma possível explicação para 

a relação positiva desta variável com a variável dependente “bancos” pode ser o fato dos 

ativos funcionarem como redutores do risco moral, uma vez que podem ser dados como 

garantia de pagamento. Por outro lado, a relação negativa entre o grau de imobilização dos 

ativos e a tomada de recursos por meio de títulos corporativos e captações externas  pode 

sinalizar que, para as empresas com acesso a tais fontes, a garantia de pagamento por meio de 

ativos não é relevante, tendo em vista as dificuldades de monitoramento por parte do credor 

bem como a reputação dessas empresas no mercado, que pode dispensar a exigência de ativos 

colaterais como garantia de pagamento. 

 

Já a variável que mensurou a lucratividade não se mostrou relevante para nenhuma fonte 

financiadora, fato que contrariou os achados de Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li 

(2011).  
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No que se refere às variáveis proxies para risco, foi observado que quanto maior o risco, 

menor tende a ser a tomada de recursos por meio de títulos corporativos e captados no 

exterior. Segundo Lucinda (2005), a maior publicidade das informações das empresas 

envolvidas  na tomada de recursos no mercado de capitais pode desfavorecer aquelas que 

apresentam maior risco financeiro. Assim, embora a lucratividade de tais empresas não seja 

apontada como algo relevante, o mesmo não ocorre em relação ao risco. Por outro lado, a 

relação positiva entre as variáveis proxies para risco e as fontes subsidiadas pelo governo 

pode sinalizar que essa fonte de recursos tem sido utilizada por empresas que poderiam não 

ter acesso a nenhuma outra fonte disponível no mercado. Dessa forma, o governo estaria 

cumprindo um papel econômico não desempenhado por nenhuma outra fonte de recursos. 

 

A variável liquidez corrente somente mostrou-se relevante para a tomada de recursos junto a 

bancos. As altas taxas de juros cobradas pelos bancos no Brasil podem ser a explicação para o 

fato de que as empresas que possuem maior liquidez corrente optem por fontes bancárias com 

menor frequência, corroborando a teoria do Pecking Order. 

 

 

7.1.29  Hipóteses propostas: Etapa II Fase I 

 

 

Esta seção retoma as hipóteses propostas para essa etapa do trabalho, e que foram expostas no 

capítulo que tratou dos procedimentos metodológicos, analisando-as à luz dos resultados 

obtidos. Cada hipótese foi analisada separadamente. 

 

H4: A maior lucratividade da empresa é fator que favorece a tomada de recursos junto a 

bancos. 

 

A análise dos resultados obtidos mostrou que as variáveis que serviram como proxies para 

lucratividade não se mostraram significativas para explicar a dívida tomada junto a bancos. 

Dessa forma, a hipótese 4 não foi corroborada. 
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H5: Empresas menores tendem a endividar-se mais por meio de dívidas bancárias. 

 

Os resultados obtidos mostraram relações significativas e efeitos parciais negativos entre o 

tamanho da empresa e a dívida bancária. Dessa forma, empresas com menor porte mostraram-

se mais prováveis tomadoras de recursos por meio de bancos. Ao observar os resultados 

obtidos pelos demais modelos de regressão testados nessa fase do trabalho, foi possível 

observar que essa relação negativa entre tamanho e fonte de dívida somente ocorreu para 

dívidas tomadas junto a bancos. Para as demais fontes de dívida as relações foram positivas, 

mostrando que quanto maior a empresa, maior a probabilidade de endividamento por meio 

das outras fontes testadas, o que corroborou para a confirmação a relevância da relação entre 

menor porte da empresa e o endividamento bancário. Assim, a hipótese 5 foi corroborada.  

 

H6: A tomada de recursos por meio de títulos corporativos está relacionada a empresas de  

maior porte.  

 

Os modelos de regressão que buscaram explicar os fatores determinantes para a tomada de 

recursos por meio de títulos corporativos mostraram que há uma relação positiva e 

significativa entre títulos corporativos e o tamanho da empresa.  Dessa forma, a hipótese 6 foi 

corroborada. 

 

H7: Empresas com maior risco de dificuldades financeiras são menos propensas a 

endividarem-se por meio de títulos corporativos. 

 

 Os resultados obtidos pelos modelos de regressão mostraram efeitos parciais negativos e 

estatisticamente significativos entre o risco de dificuldades financeiras e os títulos 

corporativos, mostrando que empresas com maior risco são menos propensas a tomarem 

recursos por meio dessa fonte, o que corroborou a hipótese 7. 

 

H8: O endividamento por meio de dívidas subsidiadas não está relacionado ao tamanho da 

empresa, uma vez que este cumpre uma função social e de desenvolvimento econômico. 

 

Os resultados obtidos pelos modelos de regressão que buscaram explicar a tomada de recursos 

por meio de fontes subsidiadas pelo governo não encontraram relações estatisticamente 

significativas entre as variáveis proxies para tamanho e o endividamento subsidiado pelo 
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governo. Ressalta-se que essa fonte de recursos foi a única para a qual a variável tamanho não 

foi relevante. Dessa forma, o tamanho da empresa não se mostrou relevante para a tomada de 

recursos junto a essa fonte. Assim, a hipótese 8 foi corroborada. 

 

H9: O maior porte da empresa é fator que favorece a tomada de recursos no exterior 

 

Os resultados dos modelos de regressão testados para captação no exterior, após correção por 

MQGF, mostraram efeitos parciais positivos e significativos entre o tamanho da empresa e a 

tomada de recursos no exterior. Dessa forma, foi corroborada a hipótese 9.  
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7.2 SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA: FASE II 

 

Conforme descrito pelo quinto capítulo, a segunda fase da segunda etapa desse trabalho se 

propôs a investigar as implicações do uso de variáveis dependentes “agregadas” para a 

compreensão dos determinantes da estrutura de capital das empresas, tendo em vista observar 

a relevância ou irrelevância da heterogeneidade no capital de terceiros. 

Dessa forma, foram testados os seguintes modelos de regressão: 

 

15) 

it

itititititit

E

ivoriscodivatliquidcorrebitdatimobatativodlpat 54321ln
 

 

16)

it

itititititit

E

riscofinliquidcorrebitvendasimobestoqreceitadlpat 54321ln

  

17)

it

itititititit

E

ivoriscodivatliquidcorrebitdatimobatativodtat 54321ln
  

 

18) 

it

itititititit

E

riscofinliquidcorrebitvendasimobestoqreceitadtat 54321ln

  

19)

it

itititititit

E

ivoriscodivatliquidcorrebitdatimobatativodcpat 54321ln

  

 20)

it

itititititit

E

riscofinliquidcorrebitvendasimobestoqreceitadcpat 54321ln

 

A operacionalização das variáveis dependentes pode ser observada no Quadro 5. A 

operacionalização das variáveis independentes pode ser observada no Quadro 2.    
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7.2.1 Estatística descritiva 

 

 

A Tabela 29 apresenta uma síntese das principais informações estatísticas relativas as 

variáveis dependentes dos modelos propostos. A estatística descritiva das variáveis 

independentes foi apresentada na Tabela 8. 

 

 

Tabela 29  - Estatística descritiva das variáveis dependentes: Etapa II Fase II 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

7.2.2 Testes para especificação do modelo: Efeitos fixos, aleatórios ou pooled 

 

Seguindo o protocolo metodológico definido para esse trabalho, a estimação dos modelos foi 

precedida pela escolha da especificação do modelo de estimação mais adequado (se efeito 

fixo, aleatório ou pooled), por meio dos testes de Chow, Hausman e Breusch-Pagan. 

 

O teste de Chow, aplicado aos seis modelos propostos nessa fase do trabalho, mostrou que o 

painel estático de efeito fixo foi capaz de produzir estimadores mais consistentes quando 

comparado ao painel de efeito pooled. As estatísticas F dos testes realizados apontaram para 

probabilidades de significância iguais a zero, o que levou à rejeição da hipótese nula de que o 

efeito seria do tipo pooled para todos os modelos testados. 

 

         within                .4889029  -2.880488   10.02293       T =       5

         between               .4489661   .0703652    4.45007       n =     113

dcpat    overall    .3556413   .6626968   .0029995   14.11736       N =     565

                                                               

         within                .2791434  -1.048008   4.431615       T =       5

         between               .4151442   .0391959   3.864561       n =     113

dlpat    overall    .3927579   .4990425   .0073929   5.951776       N =     565

                                                               

         within                .5855295  -2.494698   10.35942       T =       5

         between               .6910834   .1824275   5.139195       n =     113

dtat     overall    .7483992   .9039103   .1196075   14.53055       N =     565

                                                                               

Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations

. xtsum dtat dlpat dcpat
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O teste LM de Breusch-Pagan foi aplicado aos modelos com o objetivo de testar a hipótese 

nula de que os efeitos do painel seriam do tipo pooled. Os resultados obtidos pela estatística 

do teste foram 212,95 e 389,77 para os modelos 15 e 16 respectivamente; 112,35 e 205,70  

para os modelos 17 e 18, respectivamente; e por fim, 76,52 e 92,72 para os modelos 19 e 20.  

Em todos os modelos testados, as probabilidades de significância foram iguais a zero. 

Portanto, foi rejeitada a hipótese nula do teste, sendo aceita a hipótese alternativa de que os 

efeitos seriam do tipo aleatório.   

 

Quanto ao teste de Hausman, este foi aplicado aos modelos 15 e 16 e resultou numa estatística  

qui-quadrado com valores iguais a 29,54 e 23,30, respectivamente e valor de probabilidade  

igual a zero para ambos os modelos. Dessa forma, foi rejeitada a hipótese nula de efeitos 

aleatórios para os modelos 15 e 16 (dlpat como variável dependente).  

 

Esse mesmo teste foi aplicado aos modelos 17 e 18 e resultou numa estatística qui-quadrado 

com valores iguais a 85,20 e 23,43 respectivamente e probabilidade de significância igual a 

zero para ambos os modelos. Dessa forma, também foi rejeitada a hipótese nula de efeitos 

aleatórios para os modelos 17 e 18 (dtat como variável dependente).  

 

Por fim, o teste de Hausman aplicado aos modelos 19 e 20 resultou numa estatística  qui-

quadrado com valores iguais a 35,7 e 20,4 respectivamente e probabilidade de significância 

com valores iguais a 0,0003 e 0,0007 e, dessa forma, mais uma vez foi rejeitada a hipótese 

nula de efeitos aleatórios para os modelos 19 e 20 (dcpat como variável dependente). Assim, 

todos os modelos testados apresentaram maior adequação ao painel com efeito fixo.  

 

 

7.2.3 Modelos de regressão em painel estático com efeito fixo 

 

 

As regressões com dados em painel com efeitos fixos denominados modelos 15 e 16 com 

variável dependente “dlpat”,  17 e 18 com variável dependente “dtat” e os modelos 19 e 20 

com variável dependente “dcpat” obtiveram os seguintes resultados: a regressão 15 mostrou 

relevância estatística a 5% de confiança para as variáveis proxies para tamanho, grau de 

tangibilidade e liquidez corrente. Observam-se efeitos parciais negativos entre a variável 

dependente dlpat e as variáveis explicativas proxies para tamanho e liquidez corrente. No 
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entanto, em relação à proxy para grau de tangibilidade, esse efeito mostrou-se positivo. O 

valor de R
2
 encontrado foi igual a 0,4621. Os resultados são apresentados na Tabela 30. 

 

dlpat Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnativo -.0352078 .01396 -2.52 0.012 -.0625689 -.0078467 

imobat .5199029 .1553051 3.35 0.001 .2155105 .8242953 

ebitdat .136784 .0615089 1.22 0.426 .0162288 .2573393 

liquidcorr -.4590152 .0433484 -10.59 0.000 -.3740539 .5439764 

riscodivativo .0061537 .0066331 0.93 0.354 .0191544 .006847 

cons .6611123 .211674 3.12 0.002 .2462389 1.075986 
 

Tabela 30 - Resultado da regressão com efeito fixo para modelo 15: Etapa II Fase II 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

O modelo 16, cujos resultados são apresentados na Tabela 31, mostraram relevância 

estatística para as variáveis proxies para  tamanho e liquidez corrente, com efeitos parciais  

negativos em relação à variável dependente e valor de R
2
 igual a 0,3167. 

dlpat Coef. Std.Err t P>|t| 
 
95% Conf.Interval  

lnreceita -.0450419 .0326389 -3.38 0.008 -.191035 .1091874 

imobestoq -.0006174 .0022877 -0.27 0.787 -.0051134 .0038785 

ebitvendas -.0001083 .0075232 -0.01 0.989 -.0148936 .0146771 

liquidcorr -.4870233 .0734118 -6.63 0.000 .3427464 .6313002 

riscofin .0003475 .0010799 0.32 0.748 -.0017748 .0024698 

_cons -.38016 .4616014 -0.82 0.411 -1.28735 .5270295 
Tabela 31  -Resultado da regressão com efeito fixo para modelo 16: Etapa II Fase II 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 

 

No modelo 17 , as variáveis que foram proxies para tamanho, liquidez corrente e grau de 

tangibilidade também mostraram-se significativas a 5% de confiança, obtendo-se assim os 

mesmos resultados verificados no modelo 15. O valor de R
2
 encontrado foi igual a 0,5248. 

dtat Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnativo -.1229857 0.247228 -.4.97 0.000 -.1714416 -.0745298 

imobat .7651167 .0890539 8.59 0.000 1.477895 .9396591 

ebitdat .6018564 .3146865 1.81 0.176 -.0149177 1.218631 

liquidcorr -.0336817 .0139166 -2.42 0.016 -.0609577 -.0064057 

riscodivativo .201029 .12146 1.66 0.098 -.0370282 .4390861 

cons 2.213326 .3752269 5.90 0.000 1.477895 2.948757 
Tabela 32  -Resultado da regressão com efeito fixo para modelo 17: Etapa II Fase II 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelos software STATA 12 
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O modelo 18, por sua vez, apresentou significância estatística para as variáveis proxies para 

tamanho e grau de tangibilidade, conforme pode ser visualizado na Tabela 33, e valor de R
2
 

igual a 0,3068. 

 

dtat Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnreceita -.0817202 .026497 -3.08 0.002 -.1336532 -.0297871 

imobat .5505847 .1330972 4.14 0.000 .02897189 .8114505 

ebitvendas -.0340611 .0150466 -2.26 0.084 -.0635519 -.0045703 

liquidcorr -.0018962 .0043742 -0.43 0.665 -.0104694 .006677 

riscofin -.0007764 .0022916 -0.34 0.735 -.0052679 .0037151 

_cons 1.789461 .3808799 4.70 0.000 1.04295 2.5335974 
 

Tabela 33  - Resultado da regressão com efeito fixo para modelo 18: Etapa II Fase II 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

Os resultados obtidos pelos modelos 19 e 20, e que tinham a variável dcpat como dependente, 

mostraram que as proxies para tamanho e a variável liquidez corrente foram significativas 

para explicar a dívida no curto prazo, com sinal negativo para ambos os modelos. No modelo 

19, a proxy para lucratividade também mostrou-se significativa a 5% de confiança. O valor de 

R
2
 obtido para o modelo 19 foi igual a 0,5469 e para o modelo 20, esse valor foi 0,4439. 

 

Dcpat Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnativo -.0851057 .0198536 -4.29 0.000 -.124018 -.0461933 

imobat .0809666 .1014285 0.80 0.425 -.1178296 .2797627 

ebitdat .2574472 .0756139 3.40 0.001 .1092467 .4056478 

liquidcorr -.025632 .0119342 -2.15 0.032 -.0490226 -.0022414 

riscodivativo .1258109 .2657779 0.47 0.636 -.3951042 .6467259 

cons 1.512988 .3014828 5.02 0.000 .9220931 2.103884 
Tabela 34  -Resultado da regressão com efeito aleatório para modelo 19: Etapa II Fase II 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

dcpat Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnreceita -.478714 .0182837 -2.62 0.009 -.0837069 -.012036 

imobestoq .1268235 .103993 1.22 0.223 -.0769991 .3306461 

liquidcorr -.0269792 .0122843 -2.20 0.008 -.051056 -.0029024 

ebitvendas -.0005283 .003491 -0.15 0.880 -.0073704 .0063139 

riscofin -.0010023 .0019126 -0.52 0.600 -.0047509 .0027463 

_cons 1.036303 .2631071 3.94 0.000 .5206225 1.551984 
Tabela 35 -Resultado da regressão com efeito aleatório para modelo 20: Etapa II Fase II 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 
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Para validar os resultados obtidos pelas regressões, foram aplicados testes de 

heteroscedasticidade e autocorrelação serial. 

 

 

7.2.4 Testes de heteroscedasticidade e autocorrelação serial 

 

Para validar os resultados obtidos pelas regressões, foram aplicados testes estatísticos para 

detectar a presença da heteroscedasticidade e da autocorrelação serial. 

 

7.2.4.1 Heteroscedasticidade 

 

O teste de Breusch-Pagan foi aplicado aos modelos de regressão de 15 a 20 e a estatística do 

qui-quadrado sugeriu presença da heteroscedasticidade. Foram observados os seguintes 

valores: Para os modelos 15 e 16 foram identificados os valores de qui-quadrado iguais a 

965,57 e 623,93 respectivamente. Para os modelos 17 e 18, os valores obtidos foram, 

respectivamente, 882,07 e 322,08. Para os modelos 19 e 20, os valores de qui-quadrado iguais 

a 503,58 e 235,79 respectivamente. Em todos esses modelos, o p-valor foi igual  zero. Assim, 

foi rejeitada a hipótese nula de homoscedasticidade. 

 

O teste de White aplicado aos modelos de 15 a 20 também apontaram para a presença da 

heteroscedasticidade. Foram observados valores de qui-quadrado iguais a  116,77 e 47,35 para 

os modelos de regressão 15 e 16. Para os modelos 17 e 18, os valores de qui-quadrado obtidos 

foram, respectivamente, 121,67 e 114,91. Já o teste de White  aplicados aos modelos 19 e 20 

apresentaram valores de qui-quadrado iguais a 283,95 e 152,80. Em todos os modelos as  

probabilidades de significância foram iguais a zero.  Dessa forma, foi rejeitada a hipótese nula 

de homocesdaticidade para os modelos de 15 a 20. 

 

7.2.4.2 Autocorrelação Serial 

 

 Os testes de Wooldridge foram conduzidos para detectar a autocorrelação serial nos modelos 

de 15 a 20. O modelo 15 obteve um valor F igual a 3,712, com p-valor igual 0,0348; O 

modelo 16 apresentou valor F igual a 2,982 e p-valor 0,04165.  
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Já os testes de Wooldridge aplicados aos modelos 17 e 18 obtiveram os seguintes resultados:  

a estatística do teste apontou um valor F igual a 5,272  para o modelo 17, com p-valor igual 

0,0235; o modelo 18 apresentou valor F igual a 8,41 e p-valor 0,004.  

 

Por fim, os testes de Wooldridge conduzidos nos modelos 19 e 20 apresentaram valor  do 

teste F igual a 886,94 para o modelo 19, com p-valor igual zero. Para o modelo 20,  e valor do 

teste  F foi igual a 449,30, com p-valor também igual a zero.  

 

Dessa forma, os modelos 15, 16, 17, 18, 19 e 20 acusaram a presença de autocorrelação serial. 

 

 

7.2.5 Correção de heterocedastidade e autocorrelação serial 

 

Uma vez detectada a presença de heterocedasticade e autocorrelação serial, foi necessário 

conduzir a correção do modelo de regressão por meio de estimadores MQGF. 

 

Os resultados obtidos para o modelo 15, após correção por MQGF, confirmaram os resultados 

anteriormente obtidos, e dessa forma, foi mantida a relevância das variáveis explicativas 

proxies para tamanho, grau de tangibilidade e liquidez corrente. 

 

dlpat Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnativo -.0349157 .0088396 -3.95 0.000 -.0522411 -.0175903 

imobat .7068207 .0443316 15.94 0.000 .6199324 .793709 

ebitdat .2220813 .1522385 1.46 0.145 -.0763008 .5204633 

liquidcorr -.0221686 .0075333 -2.94 0.003 -.0369337 -.0074035 

riscodivativo .0776641 .0540953 1.44 0.151 -.0283608 .1836891 

cons .6686652 .1348849 4.96 0.000 .4042956 .9330348 
Tabela 36  - Correção da heterocedastidade e autocorrelação serial para modelo 15 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 

Já o modelo 16, após correção por MQGF, manteve a relevância estatística para as variáveis 

tamanho e liquidez corrente, além de também apontar relevância estatística para a variável 

proxy para grau de tangibilidade. 
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dlpat Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnreceita -.0433672 .0094642 -4.58 0.000 -.0619167 -.0248177 

imobestoq .2795934 .0676632 4.13 0.000 .146976 .4122109 

liquidcorr -.0293418 .0091892 -.3.19 0.001 -.0473523 -.0113313 

riscofin -.0029665 .0024764 -1.20 0.231 -.0078201 .0018871 

ebitvendas -.0009772 .0015632 -0.63 0.532 -.0040411 .0020867 

_cons .9724033 .1370282 7.10 0.000 .703833 1.240974 
Tabela 37  - Correção da heterocedastidade e autocorrelação serial para modelo 16 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

Dessa forma, tanto o modelo 15 como o modelo 16, após correção por MQGF, apontaram 

relevância estatística para as mesmas variáveis explicativas, a saber: tamanho, grau de 

tangibilidade e liquidez corrente. 

 

Já os modelos 17 e 18, cujas variáveis dependentes foram formadas pelo endividamento total 

sobre ativos (dtat), após correção por MQGF, obtiveram os seguintes resultados: para o 

modelo 17, foram mantidas como relevantes as mesmas variáveis explicativas anteriormente 

observadas, a saber: tamanho, grau de tangibilidade e liquidez corrente, corroborando os 

resultados anteriormente obtidos. 

 

dtat Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnativo -.1144814 .0168651 -6.79 0.000 -.1475364 -.0814264 

imobat .9932229 .845802 11.74 0.000 .8274488 1.158997 

ebitdat .2662021 .2904558 0.92 0.359 -.3030808 .8354849 

liquidcorr -.0590284 .0143729 -4.11 0.000 -.0871987 -.0308581 

riscodivativo .147812 .1032085 1.43 0.152 -.0544729 .3500968 

cons 2.126633 .2573468 8.26 0.000 1.622242 2.631023 
Tabela 38  - Correção da heterocedastidade e autocorrelação serial para modelo 17 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

 
dtat Coef. Std.Err z P>|z| 

 
95% Conf.Interval  

lnreceita -.09097 .017095 -5.32 0.000 -.1244756 -.057644 

imobestoq .3106184  .1222188 2.54 0.011 .071074 .5501628 

liquidcorr -.0715256 .0165983 -4.31 0.000 -.1040576 -.0389935 

riscofin -.0041612 .004473 -0.93 0.352 -.0129281 .0046058 

ebitvendas -.0031917 .0028236 -1.13 0.258 -.0087259 .0023426 

_cons 2.063194 .2475115 8.34 0.000 1.57808 2.548308 
Tabela 39  - Correção da heterocedastidade e autocorrelação serial para modelo 18 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 
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Para o modelo 18, além da manutenção da relevância das variáveis explicativas tamanho e 

grau de tangibilidade, também a variável liquidcorr, que mensurou a liquidez corrente, passou 

a demonstrar relevância estatística como variável explicativa. 

 

Observa-se, portanto, que os resultados obtidos para as variáveis dependentes dlpat e dtat 

apontaram as variáveis tamanho, liquidez corrente e grau de tangibilidade como relevantes, o 

que apontou para o alto poder explicativo de tais variáveis em relação às variáveis 

dependentes testadas. 

 

Após a correção de heterocedastidade e autocorrelação serial, os modelos 19 e 20 mantiveram 

as mesmas variáveis anteriormente identificadas como significativas. Assim, as variáveis 

“tamanho” e “liquidez corrente” mantiveram-se significativas a 5% e permaneceram 

negativamente correlacionadas com a variável dependente. A proxy para lucratividade 

manteve-se também significativa e positiva no modelo 19. Dessa forma, os resultados 

anteriormente observados não sofreram alterações. Tais resultados podem ser observados nas 

Tabelas 40 e 41, respectivamente. 

 

dcpat Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnativo -.0795657 .0140253 -5.67 0.000 -.1070547 -.0520767 

imobestoq .0701478 .0858296 0.82 0.414 -.09800751 .2383707 

ebitdat .2864023 .0703381 4.07 0.000 .1485422 .4242623 

liquidcorr -.0368599 .0119527 -3.08 0.002 -.0602867 -.0134331 

riscodivativo .0441208 .241547 0.18 0.855 -.4293027 .5175443 

cons 1.457967 .2140132 6.81 0.000 1.038509 1.877425 
Tabela 40  - Correção da heterocedastidade e autocorrelação serial para modelo 19 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

 

dcpat Coef. Std.Err z P>|z| 
 
95% Conf.Interval  

lnreceita -.0476028 .0128468 -3.71 0.000 -.0727821 -.0224234 

imobestoq .031025 .0918469 0.34 0.736 -.1489917 .2110417 

liquidcorr -.0421838 .0124736 -3.38 0.001 -.0666315 -.0177361 

riscofin -.0011947 .0033615 -0.36 0.722 -.007783 .0053937 

ebitvendas -.0022145 .002122 -1.04 0.297 -.0063734 .0019445 

_cons 1.090791 .1860039 5.86 0.000 .7262298 1.455352 
Tabela 41  - Correção de heterocedastidade e autocorrelação serial para modelo 20 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 
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7.2.6 Análise dos resultados obtidos para as variáveis dependentes dtat, dlpat e dcpat 

 

 

Nesta segunda fase do trabalho, o estudo dos fatores determinantes do endividamento geral 

mostrou significância estatística para as variáveis proxies para tamanho e liquidez corrente em 

todos os modelos testados (15 a 20), numa relação negativa com a variável dependente, após a 

correção dos modelos por MQGF.  

 

A variável tamanho apresentou um sinal negativo em relação ao endividamento geral quando 

este foi tomado como variável dependente. No entanto, as relações negativas entre as 

variáveis proxies para tamanho e o endividamento geral também foram identificadas nos 

trabalhos de Chaplinsky e Niehaus (1990), Friend e Hasbrouk (1988), Titman e Wessels 

(1988) e Friend e Lang (1988). No Brasil, tais relações também foram observadas por Gomes 

e Leal (2001) e  Perobelli e Famá (2003), embora as conclusões deste último trabalho sejam 

válidas apenas para o curto prazo.  Bastos, David e Bergmann (2008) colocam que as relações 

entre o tamanho da empresa e o endividamento total podem ser tanto positivas quanto 

negativas, tendo em vista as Teorias do Pecking Order e da Assimetria de Informações. 

 

Segundo Gomes e Leal (2001), as altas taxas de juros praticadas no Brasil e a ausência de 

opções de financiamento diversificadas podem explicar porque empresas grandes, que têm 

acesso a outras fontes de financiamento, tais como emissões de ações no exterior, parecem 

optar por um menor nível de endividamento, enquanto que as empresas menores ficam 

praticamente restritas às linhas de curto prazo. Também não se pode descartar que essa 

relação negativa entre tamanho e endividamento seja uma característica específica da amostra. 

 

As relações negativas entre liquidez corrente e endividamento geral observadas nesse trabalho 

também foram identificadas por Bastos (2009) e estão em acordo com as teorias do Pecking 

Order e da Assimetria de Informação. Segundo Ozkan (2001), essa relação negativa decorre 

da maior folga financeira na retenção de fundos gerados internamente, que impacta 

positivamente na liquidez corrente e negativamente no endividamento. 

 

O grau de tangibilidade dos ativos também mostrou-se relevante, numa correlação positiva 

com o endividamento geral nos modelos 15, 16, 17 e 18. A relação positiva entre grau de 
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tangibilidade dos ativos e endividamento geral também foi observada por Friend e Hasbrouk 

(1988), Gonedes et al (1988), Log e Malitz (1985), que também identificaram relações 

positivas entre o total de ativos fixos e o nível geral de endividamento da empresa. Já os 

trabalhos de Gomes e Leal (2001) e Perobelli e Famá (2002) não identificaram relações 

significativas entre o endividamento geral e o grau de imobilização dos ativos. 

 

A relação positiva, encontrada no modelo 19, entre a tomada de recursos no curto prazo e a 

variável proxy para lucratividade pode ser um indicativo da relevância quanto à necessidade 

de indicadores financeiros favoráveis para obtenção de recursos no curto prazo, ao passo que 

o grau de tangibilidade dos ativos mostrou-se mais relevante para a tomada de recursos no 

longo prazo.  

 

Ressalta-se, no entanto, que o objetivo dessa análise não foi o de apenas identificar os fatores 

determinantes do endividamento geral, mas, principalmente, o de gerar resultados que 

pudessem ser comparados aos obtidos pelos modelos de regressões na fase I desta etapa,  e 

que procuraram explicar o endividamento junto a fontes específicas de dívida.  

 

Dessa forma, o objetivo proposto foi o de testar a afirmação de Rauh e Sufi (2010, p.2) que 

colocaram que  “...as relações entre as características das empresas e seus níveis gerais de 

endividamento variam significativamente quando os componentes do endividamento são 

analisados separadamente”. Caso as afirmações de Rauh e Sufi (2010) sejam confirmadas, 

será posto em evidencia a relevância do reconhecimento da heterogeneidade na estrutura de 

dívida das empresas para compreensão dos fatores determinantes para o endividamento. 

 

 

7.2.7  Comparação dos modelos de regressão estimados na segunda etapa: a relevância 

da heterogeneidade 

 

 

Ao se analisar os resultados obtidos pelas regressões que tinham as fontes bancárias como 

variáveis dependentes, e comparando-as com o conjunto de regressões que tinham as 

variáveis dependentes “agregadas” como proxies para o endividamento  no longo prazo (dtat e 

dlpat), foi interessante observar que as variáveis apontadas como explicativas foram as 
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mesmas para ambos os conjuntos de regressões, mantendo-se, inclusive, os mesmos efeitos 

parciais.  

  

   
 

Dtat 

 

Dlpat 

 

Dcpat 

 

Bancos 

 

Tcopr 

 

Divisub 

 

Captaexte

rna 

Tamanho - - - - + n/s + 

Grau de 

tangibilidade 
+ + + + - n/s - 

Lucratividade n/s n/s    +* n/s n/s n/s n/s 

Risco  n/s n/s n/s n/s - +  -* 

Liq. Corrente - - - - n/s n/s n/s 

Quadro 12  - Síntese dos resultados obtidos na fase II 

Fonte: Dados da pesquisa gerados pelo software STATA 12 

(-) indica variável relevante numa relação negativa com a variável dependente; (+) indica variável relevante 

numa relação positiva com a variável dependente; (n/s) indica variável não significativa em nenhum modelo. Os 

resultados com asterico (*) mostram que a variável foi relevante para apenas um dos dois modelos testados. 

 

 

Uma possível explicação para esse resultado pode ser atribuída ao fato de que a dívida tomada 

junto a bancos foi apontada como a principal fonte de captação de recursos para as empresas 

que atuam no Brasil sendo, portanto, uma fonte altamente representativa do endividamento 

corporativo.  Esse argumento é reforçado pelos resultados da primeira etapa desse trabalho, 

que apontaram que a fonte bancária foi uma das principais fontes provedoras de recursos 

captados junto a terceiros para as empresas que compuseram a amostra, mesmo para o grupo 

das empresas heterogêneas na forma forte.  

 

No entanto, excluindo-se as fontes bancárias, os fatores que se mostraram relevantes para 

explicar o endividamento por meio de variáveis dependentes agregadas não foram os mesmos 

para as demais fontes financiadoras analisadas. 

 

As variáveis proxies para “tamanho”, por exemplo, apresentaram relações positivas e 

significativas com a tomada de recursos por meio de títulos corporativos e captações de 

recursos no exterior, mas foram irrelevantes para a tomada de recursos junto a fontes 

subsidiadas. Essa mesma variável apresentou relações negativas com a dívida bancária e as 

                 Var. dependentes 
 
 
Var. independentes 
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demais proxies para endividamento geral (dlpat, dtat e dcpat). A situação inversa ocorreu com 

as variáveis proxies  para grau de tangibilidade, que apresentaram relações negativas com as 

variáveis dependentes “títulos corporativos” e “captação externa”, sendo ainda irrelevantes 

para a dívida subsidiada. Ressalta-se que o grau de tangibilidade dos ativos mostrou efeitos 

parciais positivos em relação às variáveis dependentes de endividamento “agregado” e 

também em relação à variável dependente “bancos”. 

 

A variável liquidez corrente, por sua vez, não foi apontada como relevante para a tomada de 

recursos por meio de títulos corporativos, dívidas subsidiada ou captação externa, mas 

mostrou-se relevante para explicar o endividamento agregado e também para a tomada de 

recursos junto a bancos.  

 

Assim, caso este trabalho fosse limitado a identificar os fatores determinantes do 

endividamento, sendo este mensurado apenas por meio de variáveis “agregadas”, as relações 

positivas entre o tamanho da empresa e o endividamento por meio de títulos corporativos e 

captações externas não teriam sido observadas. Também não seriam observadas as relações 

negativas entre o grau de tangibilidade dos ativos e as fontes de recursos “títulos 

corporativos” e “captações externas”. A relevância da variável proxy para “risco” para a 

tomada de recursos junto ao governo (com efeitos parciais positivos) assim como a 

irrelevância da variável “tamanho” para essa mesma fonte também teriam sido “escondidas” 

pelo uso de variáveis agregadas de endividamento. Mais ainda, não seria possível observar as 

relações negativas entre a variável “risco” e as captações externas ou por meio de títulos 

corporativos.  A irrelevância da variável liquidez corrente para qualquer outra fonte de 

recurso, exceto a bancária, também passaria despercebida. Assim, tais resultados corroboram 

os achados de Rauh e Sufi (2010) pois mostram que os fatores determinantes do 

endividamento corporativo alteram-se quando são analisados os componentes do 

endividamento separadamente.  

 

Em síntese, foi possível observar que os fatores determinantes do endividamento geral 

representado por variáveis agregadas (dtat, dlpat e dcpat) mostraram-se alinhados aos 

determinantes da dívida tomada junto a bancos, mas o mesmo não ocorreu em relação às 

demais fontes de recursos existentes no mercado creditício brasileiro. O uso de variáveis 

agregadas representativas do endividamento como variáveis dependentes em estudos sobre a 

alavancagem  das empresas têm, efetivamente, o potencial de “esconder” algumas relações 
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entre as características das empresas e a composição do capital de terceiros das empresas, o 

que ressalta a relevância de serem observados os efeitos da heterogeneidade da estrutura de 

dívida sobre as decisões que cercam a estrutura de capital das empresas. A literatura acerca 

dos fatores determinantes do endividamento pode ser enriquecida à medida que passa a 

considerar os efeitos específicos que cada instrumento de dívida exerce sobre as decisões de 

alavancagem da empresa, corroborando os achados de Rauh e Sufi (2010) e Colla et. al 

(2012). 

 

7.2.8   Hipótese proposta: Etapa II Fase II 

 

Por fim, tem-se a última hipótese proposta para esse trabalho, assim descrita: 

 

H10: A heterogeneidade da estrutura de dívida das empresas é fator relevante para 

compreensão da estrutura de dívida das empresas. 

 

A análise dos resultados dessa etapa mostrou que, embora as variáveis explicativas para 

endividamento por meio de variáveis agregadas sejam as mesmas que explicaram o 

endividamento junto a bancos, o mesmo não ocorreu para as demais fontes de recursos 

investigadas. Foram identificadas relações entre as fontes especificas de recursos e as 

características das empresas que não foram visíveis pelo uso de variáveis dependentes 

agregadas. Dessa forma, o reconhecimento da heterogeneidade no estrutura de dívida das 

empresas torna-se relevante para a compreensão das decisões que cercam a tomada de 

recursos junto a terceiros.  Sendo assim, a heterogeneidade mostrou-se relevante para a 

compreensão da forma pela qual as empresas estruturam suas dívidas, o que afeta diretamente 

sua estrutura de capital.  
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8.0   CONCLUSÃO 

8.1 CONCLUSÃO GERAL DO TRABALHO 

 

O objetivo geral deste trabalho foi o de estudar os padrões e os determinantes do 

endividamento das empresas que atuam no Brasil, buscando analisar o tema “estrutura de 

capital” a partir das lentes da estrutura de dívida das empresas. Assim, foi observado como as 

decisões relativas à escolha entre o uso de capital próprio ou de terceiros podem ser mais bem 

compreendidas pelo estudo da forma pela qual as empresas escolhem suas fontes 

financiadoras e, portanto, como compõem sua estrutura de dívida. Embora o tema estrutura de 

capital seja um dos mais pesquisados em finanças corporativas, este trabalho propôs um novo 

prisma de observação, na expectativa de trazer novas contribuições para esse tema. 

 

Neste contexto, foi questionado o fato de a literatura sobre o tema “estrutura de capital” tratar 

o capital de terceiros como uma fonte  homogênea de recursos e, com base nessa premissa,  

relações causais entre as características das empresas e o endividamento corporativo têm sido 

estabelecidas ao longo dos anos. Contudo, Rauh e Sufi (2010) argumentam que tal indistinção 

em relação às fontes financiadoras pode tornar não observáveis os efeitos específicos que cada 

fonte exerce sobre as decisões que afetam a composição do endividamento das empresas, uma 

vez que ignoram a heterogeneidade da estrutura de dívida, o que pode levar o pesquisador a 

gerar conclusões imprecisas.  

 

Tendo em vista investigar essa questão, esse trabalho foi dividido em duas etapas, sendo cada 

etapa composta por duas fases. 

A primeira etapa, em sua primeira fase, dedicou-se a investigar se o capital de terceiros das 

empresas que atuam no Brasil era marcado majoritariamente por padrões de endividamento 

homogêneos, conforme defendido por Colla, Ippolito e Li (2011) ou por padrões de 

endividamento heterogêneos, conforme defendido por Rauh e Sufi (2010).   A partir da 

categorização dos principais instrumentos de dívida disponíveis no sistema de crédito 

brasileiro, foi possível identificar que  a estrutura de dívida das empresas que atuam no Brasil 

pode tanto ser homogênea como heterogênea, sendo observado que há, no Brasil, empresas 

que são mais heterogêneas do que outras, e por essa razão, foi proposta uma distinção entre a 
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heterogeneidade na forma fraca e heterogeneidade na forma forte. A medida de 

homogeneidade ou heterogeneidade foi obtida a partir do cálculo do índice de Herfindahl-

Hirschman, que mensurou o grau de concentração do endividamento das empresas. Ressalta-

se que a heterogeneidade no endividamento foi observada em cerca de dois terços das 

empresas que compuseram a amostra, o que coloca em evidencia a relevância do 

reconhecimento da heterogeneidade na estrutura de dívida.  

 

A existência da heterogeneidade traz importantes desdobramentos teóricos e práticos. Um 

deles está no potencial risco de conflitos não apenas entre acionistas e credores como é 

comum observar na literatura sobre a Teoria da Agência, mas também entre os próprios 

credores, sendo este aspecto ainda pouco investigado. Também ao utilizar fontes 

diversificadas simultaneamente, a empresa incorre em diferentes custos de transação, em 

distintas prioridades de pagamento e impactos sobre o fluxo de caixa, em dificuldades de 

monitoramento por parte do credor, em diferentes incentivos aos gerentes, além de evidenciar 

questões relativas à acessibilidade aos recursos disponíveis no mercado. Além disso, a 

literatura sobre o tema estrutura de capital pode ser enriquecida à medida que novas relações 

entre as características das empresas e as decisões de financiamento forem identificadas como 

fruto do reconhecimento dessa heterogeneidade.   

 

O uso simultâneo de dívidas bancárias e títulos corporativos desafia a noção de que a empresa 

“escolhe” entre uma ou outra fonte de dívida, conforme defendido pelos modelos teóricos de 

assimetria de informações, de risco moral e de eficiência no processo de liquidação.  

 

Os resultados desse trabalho permitiram observar que, mesmo dentre as empresas 

heterogêneas na forma forte, havia uma importante dependência em relação ao financiamento 

oriundo de fontes bancárias.  Para Boot e Thakor (1997), um sistema financeiro pouco 

desenvolvido (estágio da “infância”) é marcado pela presença de bancos como fontes 

principais de crédito, e segundo Lucinda (2004), este é o caso do sistema financeiro brasileiro. 

Outra explicação foi oferecida por Yosha (1995), que argumenta que o endividamento por 

meio de títulos corporativos, em razão da alta necessidade de fornecimento de informações, 

pode não ser interessante para empresas maiores em razão de incitar uma resposta competitiva 

por parte das empresas rivais, e dessa forma, o endividamento bancário pode proteger a 

confidencialidade das informações da empresa. 
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Dentre as empresas homogêneas, foi observada uma importante dependência destas em 

relação a duas fontes principais de financiamento: as fontes bancárias e as fontes subsidiadas 

pelo governo, o que evidenciou a falta de acesso desse grupo ao mercado de capitais. 

 

Outro achado deste trabalho, e que corroborou as afirmações de Lucinda (2004), foi o fato de 

o mercado de crédito brasileiro mostrar-se bastante dependente da intervenção governamental, 

sendo esse aspecto evidente pela presença constante da fonte “dívida subsidiada” em todos os 

grupos analisados, mas principalmente dentre as empresas homogêneas e heterogêneas na 

forma fraca. Esse achado pode mostrar que a concessão de crédito por meio de bancos de 

desenvolvimento parece suprir a ausência de um mercado de capitais mais desenvolvido e 

eficiente no Brasil, atendendo principalmente às empresas que tornam-se marginalizadas pelo 

sistema de crédito brasileiro por apresentarem maior risco financeiro, tendo em vista que 

foram observadas relações significativas e positivas entre as variáveis proxies para “risco” e a 

variável dependente “dívida subsidiada pelo governo”. 

 

 Dessa forma, a primeira fase deste trabalho, em sua primeira etapa, concluiu que não há um 

padrão de endividamento homogêneo ou heterogêneo único para as todas as empresas que 

atuam no Brasil, sendo possível encontrar um mix de empresas homogêneas e heterogêneas, e 

mesmo dentre as empresas heterogêneas, há diferentes graus de heterogeneidade. 

 

Tal achado contrariou os trabalhos de Rauh e Sufi (2010) que defenderam a tese da 

heterogeneidade na estrutura de dívida para grande parte das empresas,  mas corroborou os 

achados de Colla, Ipoolito e Li (2011) que, embora tenham defendido a tese da 

homogeneidade no endividamento para grande parte das empresas, reconheceram a 

heterogeneidade como presente entre as empresas maiores e possuidoras de graus de rating. 

Colla, Ippolito e Li (2012) explicam que os resultados obtidos por Rauh e Sufi (2012) devem-

se às características especificas da amostra, que somente analisou empresas que possuíam 

graus de rating atribuídos por agências de classificação de risco. 

 

Contudo, corroborando Rauh e Sufi (2011) e também Colla, Ippolito e Li (2011), foi 

observado que quando uma empresa apresentava uma estrutura de dívida  homogênea ou 

heterogênea num determinado ano de observação, esse comportamento tinha grande 

probabilidade de ser mantido ao longo do tempo.   
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Esta fase do trabalho também permitiu concluir que os modelos teóricos que defendem a 

homogeneidade ou a heterogeneidade da estrutura de dívida não são concorrentes entre si, 

mas explicam a tomada de recursos para diferentes grupos de empresas inseridos numa 

mesma economia. Portanto, embora os achados de Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li 

(2011) pareçam divergentes entre si num primeiro momento, estes na verdade, oferecem 

explicações para a estrutura de endividamento presentes em diferentes tipos de empresas, 

sendo, portanto, modelos teóricos complementares.  

 

Já a segunda fase deste trabalho, em sua primeira etapa, voltou-se à busca por explicações 

para o fato de algumas empresas adotarem padrões de endividamento homogêneos enquanto 

outras adotavam padrões de endividamento heterogêneos. Para tanto, foram testadas as 

características das empresas relacionadas à qualidade de crédito das empresas como variáveis 

potencialmente explicativas e também variáveis que foram testadas por Colla, Ippolito e Li 

(2012). Como variável dependente, foi utilizado o índice de Herfindahl-Hirschman, uma vez 

que este refletiu o grau de concentração do endividamento e, portanto, a homogeneidade ou 

heterogeneidade das empresas que compuseram a amostra. 

 

Dentre os fatores apontados como explicativos para os padrões de endividamento observados, 

foi identificado que as empresas com maior porte, maior razão entre valor de mercado e valor 

contábil e que possuíam graus de rating atribuídos por agências classificadoras de risco 

apresentavam maior propensão a serem heterogêneas em suas estruturas de dívida, ao passo 

que a homogeneidade estaria ligada aos fatores inversos a esses.  Dessa forma, para o 

mercado brasileiro, as empresas que apresentam maior porte, market to book mais elevados e 

que  possuem  graus de rating parecem conjugar características que possibilitam maior acesso 

às fontes financiadoras. Também foi observado que as  empresas  homogêneas tendem a 

apresentar maior grau de imobilização de seus ativos sendo esse achado passível de ser 

explicado pelo modelo de eficiência no processo de liquidação e pelo modelo de redução do 

risco moral. As demais variáveis relacionadas à qualidade de crédito e que foram testadas 

nesse trabalho, tais como lucratividade, risco e tempo de abertura de capital não se mostraram 

relevantes para explicar os padrões de endividamento observados no Brasil, fato este que  não 

corroborou os achados de Rauh e Sufi (2010) e Colla, Ippolito e Li (2011). 

 

Após investigar a existência de padrões de endividamento para as empresas que atuam no 

Brasil bem como seus fatores explicativos, foi concluída a primeira etapa deste trabalho.  
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A segunda etapa teve inicio a partir da busca pelos determinantes do endividamento das 

empresas, mais especificamente, foram investigados os fatores relacionados à escolha pelas 

fontes especificas de recursos financeiros para as empresas. Esta foi a primeira fase da 

segunda etapa deste trabalho.  

 

A análise dos fatores determinantes para a tomada de recursos por meio de fontes específicas 

de dívida expôs a dependência das empresas de menor porte e com menor liquidez corrente 

em relação aos recursos provenientes do setor bancário, uma vez que estas não usufruem de 

acesso às fontes de recursos diversificadas por razões que podem estar associadas a fatores 

como reputação (DIAMOND, 1991), risco (COLLA; IPPOLITO; LI, 2011), custos relativos a 

produção de informações (FAMA, 1985; NAKAMURA, 1993) entre outros fatores.  A Teoria 

do Pecking Order foi corroborada no que se refere à tomada de recursos junto a bancos, uma 

vez que a relação negativa entre dívidas junto a bancos e a liquidez corrente apontaram para o 

fato de que as empresas com mais fundos internos para financiamento dos ativos circulantes  

recorrem aos bancos com menor intensidade. Também foi observado que a variável  liquidez 

corrente não se mostrou relevante para explicar a tomada de recursos junto às outras fontes, 

tais como títulos corporativos, dívida subsidiada ou captações no exterior.  

 

Foi interessante notar que, enquanto a variável “tamanho” apresentou uma relação negativa 

com a dívida bancária, essa mesma relação mostrou-se positiva para a tomada de recursos por 

meio de títulos corporativos, o que também corroborou os modelos de Diamond (1991); Fama 

(1985); Nakamura (1993); Krishnaswami et al. (1999) e Colla, Ippolito e Li (2011). Contudo, 

o tamanho da empresa não se mostrou relevante para a tomada de recursos junto às fontes de 

recursos subsidiados pelo governo. 

 

Após a correção dos problemas de heterocedastidade e autocorrelação serial nos modelos de 

regressão estimados por MQGF, os modelos que buscaram explicar a tomada de recursos por 

meio de títulos corporativos  mostraram efeitos parciais negativos em relação às variáveis 

proxies para grau de tangibilidade dos ativos e risco.  Mais uma vez, o modelo de Diamond 

pode ser apontado como fator explicativo, uma vez que a formação de um histórico de 

reputação por parte da  empresa pode dispensar a necessidade de colaterais como forma de 

garantia de pagamento. Por outro lado, possuir baixo risco pode ser fator necessário para a 

manutenção da credibilidade junto aos credores, tendo em vista que a publicidade que envolve 

a tomada de recursos no mercado de capitais e a necessidade de dispor informações ao 
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mercado pode funcionar como um mecanismo que  favorece a emissão de títulos por parte de 

empresas que gozam de indicadores financeiros que apontam menor risco.  

 

No que se refere à captação externa de recursos, o tamanho da empresa mais uma vez se 

mostrou relevante, o que apontou para a dificuldade de acesso a esse tipo de recurso para as 

empresas de menor porte, sendo corroborada a ideia da limitação de fontes financiadoras para 

empresas menores. Os fatores explicativos para a captação externa foram semelhantes aos 

encontrados para a variável dependente “títulos corporativos” e uma das razões para isso pode 

ser o fato de essa fonte ser também constituída por títulos emitidos no exterior. 

 

As demais fontes de recursos investigadas (fontes não bancárias, arrendamentos financeiros e 

demais fontes) não se mostraram significativas para as empresas que atuam no Brasil, o que 

ressaltou a limitação em termos de fontes financiadoras para o caso brasileiro. 

 

Assim, a primeira fase da segunda etapa deste trabalho permitiu inferir acerca da relevância 

de serem observados como os fatores relativos às características das empresas estão 

relacionados à tomada de recursos por meio de fontes específicas de dívida. Tais achados 

reforçam a importância de serem observados os efeitos específicos que cada fonte de 

financiamento  exerce sobre as decisões relativas ao endividamento das empresas. 

 

Por fim, a segunda fase da segunda etapa deste trabalho buscou testar as proposições de Colla, 

Ippolito e Li  (2012) e Rauh e Sufi (2010, p.2) de que “...as relações entre as características 

das empresas e seus níveis de endividamento variam significativamente quando os 

componentes do endividamento são analisados separadamente.”   Com esse propósito em 

vista, esse trabalho comparou dois conjuntos de regressões: o primeiro conjunto foi formado 

por variáveis dependentes representativas do endividamento por meio de fontes específicas de 

dívida.  O segundo conjunto de regressões utilizou variáveis dependentes agregadas como 

representativas do endividamento geral das empresas e que, portanto, não observavam a 

heterogeneidade do endividamento. As variáveis independentes foram as mesmas para ambos 

os conjuntos de regressões. 

 

Os resultados mostraram que as regressões com variáveis dependentes agregadas deixavam de 

captar relações apontadas como relevantes para explicar a tomada de recursos por meio de 

fontes específicas de financiamento.  Por exemplo, a variável independente “tamanho” 
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mostrou-se significativa, numa relação negativa com as variáveis dependentes relativas ao 

endividamento geral. No entanto, o tamanho da empresa mostrou-se significativo para 

explicar o financiamento por meio de títulos corporativos e captações externas, numa relação 

positiva com tais fontes, sendo também não significativo em termos estatísticos para explicar 

a dívida contraída por meio de fontes subsidiadas pelo governo. Também a variável 

explicativa que representou a liquidez corrente das empresas, embora tenha sido apontada 

como relevante para as variáveis de endividamento “agregadas”, não se mostrou relevante 

para nenhuma outra fonte de financiamento, com exceção da fonte bancária. Dessa forma, 

observou-se que o uso de medidas de endividamento agregadas como variáveis dependentes 

têm o potencial de  “esconder”  a relevância de determinadas características das empresas 

relacionadas à tomada de recursos junto a fontes especificas de financiamento, conforme 

havia sido observado por Colla, Ippolito e Li (2011) e Rauh e Sufi (2010).  

 

Tal achado evidenciou, mais uma vez, a relevância de se observar a heterogeneidade da 

estrutura de dívida das empresas como forma de melhor compreender as razões que estão por 

trás da escolha das fontes de financiamento por parte das empresas e que, portanto, 

influenciam a escolha entre o uso de capital próprio e ou de terceiros.  Nessa perspectiva, o 

estudo da estrutura de capital pode ser beneficiado por meio de uma melhor compreensão 

acerca dos fatores relativos à estrutura de dívida das empresas.  

 

Contudo, é necessário ressaltar que as variáveis independentes apontadas como significativas 

para explicar a tomada de recursos junto a bancos foram as mesmas que estavam relacionadas 

ao endividamento geral (medido por variáveis agregadas). Uma possível explicação para isso 

pode estar na ampla dependência das empresas brasileiras em relação à fonte bancária, e  

dessa forma, os mesmos fatores que foram relacionados à tomada de recursos por meio dessa 

fonte também se mostraram relacionados às variáveis agregadas de endividamento. 

 

Por fim, retomando a pergunta proposta para esse trabalho, que questionou quais seriam os 

padrões e determinantes da estrutura de dívida das empresas que atuam no Brasil, pode-se 

concluir que: 

 

- Dentre as empresas que atuam no Brasil, não há um padrão de endividamento que seja 

dominante para todas as empresas, mas cada empresa adota um padrão de homogeneidade ou 

heterogeneidade, sendo possível identificar empresas mais heterogêneas do que outras. A 
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existência de um padrão existe apenas no âmbito da própria empresa, uma vez que quando 

uma empresa tende a ser homogênea ou heterogênea, esse padrão tende a ser mantido ao 

longo do tempo. 

 

- Os fatores explicativos para a adoção de um padrão de homogeneidade ou heterogeneidade 

estão relacionados a quatro características das empresas: tamanho da empresa,  market to 

book ratio, grau de tangibilidade dos ativos e presença de grau de rating atribuído por 

agências de classificação de risco. Empresas maiores, com maior razão entre valor de 

mercado e valor contábil e que possuem graus de rating tendem a ser mais heterogêneas, 

sendo o inverso  destas características associadas a empresas homogêneas, as quais também 

mostraram possuir maior grau de tangibilidade dos ativos. 

 

- As características das empresas podem ser determinantes para a escolha por fontes 

especificas de recursos, e dessa forma, observar a heterogeneidade do endividamento pode ser 

necessário para compreender a escolha da empresa no que se refere à composição de seu 

capital de terceiros. 

 

- O uso de medidas gerais de endividamento como variáveis dependentes pode promover 

generalizações que deixam de observar fatores que são relevantes para a composição da 

estrutura de dívida e que, portanto, afetam a decisão entre uso de capital próprio e de 

terceiros. 

Dessa forma, conclui-se que a heterogeneidade é fator que deve ser observado nos estudos 

relativos à estrutura de capital das empresas pelo seu potencial de explicar a composição da 

estrutura de dívida e, portanto, afetar diretamente a política de capital das empresas. 

 

 

8.2 LIMITAÇÕES DO TRABALHO  E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

 

Tendo em vista que o estudo da estrutura de dívida das empresas é ainda um tema bastante 

inexplorado e recente, para a condução desse trabalho foi necessária a imposição de várias 

limitações. Tais limitações podem ser exploradas como forma de propiciar novos estudos 

sobre esse tema. Dentre as várias limitações impostas, três parecem ser mais evidentes: 
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A primeira limitação imposta está relacionada à composição da amostra, que somente agregou 

empresas que apresentavam notas explicativas detalhadas, de forma a possibilitar a 

categorização proposta nesse estudo. Dessa forma, tal limitação excluiu parte significativa das 

empresas de capital aberto. Também o estudo da estrutura de dívida pode ainda ser 

beneficiado pela inclusão de empresas de capital fechado, sobre as quais não se tem 

praticamente nenhum conhecimento relativo ao tema desse trabalho. 

 

A segunda limitação refere-se às variáveis independentes que participaram da primeira e 

segunda etapas da pesquisa, uma vez que somente foram selecionadas variáveis relativas às 

características  das empresas, sendo portanto, excluídos outros tipos de variáveis, tais como as 

variáveis macroeconômicas ou representativas de setores econômicos mais específicos. Esta 

limitação abre caminho para que outros tipos de variáveis sejam testados em estudos futuros. 

 

A terceira limitação está no método estatístico aplicado a esse trabalho, que somente 

trabalhou com dados em formato de painéis estáticos. Painéis mais longos ou com uma 

abordagem dinâmica poderiam trazer novas contribuições para esse tema. Além disso, a 

disposição dos dados da amostra pode lançar mão de abordagens do tipo cross-section ou 

séries temporais. 

 

 

8.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O campo teórico para o tema estrutura de dívida é algo ainda praticamente inexplorado no 

Brasil e que tem o potencial de trazer contribuições novas e relevantes para a compreensão da 

estrutura de capital das empresas. Ao considerar a heterogeneidade na composição do 

endividamento propõe-se uma nova abordagem ou o uso de  novas lentes para esse tema. 

Novos desafios aos que se dispõem a trilhar novos caminhos. 
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ANEXO A – Exemplo da nota explicativa 

 

Empréstimos e financiamentos 

 Encargos       Controladora         Consolidado     

Modalidade financeiros Venciment
o 

Garantias 2008 2007 2008 2007 

        

Moeda nacional:        

Capital de giro - 
“compror” 

1,26%  a 1,56% 
a.m. 

01/2009 a 
03/2009 

Aval da controladora 14.524 13.947 14.524 13.947 

Capital de giro - 
CCB 

105% a 115% do 
CDI e 100% do CDI 

+ 1,20% a.a. 

12/2009 a 
10/2012 

Hipoteca de ativos 24.683 30.408 24.683 30.408 

Nota de Crédito 
Industrial 

100% do CDI + 
0,80% a.a. 

03/2010 Aval da controladora 2.512 7.152 2.512 10.786 

Notas de Crédito 
de Exportação 

88,5% do CDI 04/2010 Aval da controladora 8.883 - 8.883 - 

“Leasing” 
financeiro 

1,60% + 100% 
do CDI 

09/2011 Nota promissória 593 - 593 - 

Financiamento de 
terras 

TR 01/2009 a 
01/2010 

Nota promissória - - 5.722 - 

BNDES - direto (c) TJLP + 2,9%  a 
4,5% a.a. + 

UMBNDES (**) + 
2,90% a.a. 

07/2015 a 
01/2016 

Hipoteca de ativos e  
fiança da ontroladora 

147.543 54.499 147.543 54.499 

BNDES - agente TJLP + 1,25% a 
5,5% a.a. 

03/2009 a 
08/2012 

Aval da controladora 
e alienação fiduciária 

de equipamentos 

696 1.270 696 1.270 

ITAU - capital de 
giro (a) 

30% do IGP-M 
a.m. 

12/2018 Fiança da 
controladora 

95.951 76.228 95.951 76.228 

ITAU - 
investimentos e 
plantio 

IPCA (*) + 3,5% a 
6% a.a. e IGP-M + 

4% a.a. 

01/2018 Fiança da controlada e  
da controladora e 

hipoteca 
de ativos 

61.803 32.237 61.803 32.237 

        

        

        

        

        

        

        

        

 



209 
 

ANEXO B – Exemplo de resultado da estimação do modelo de regressão pelo software 

STATA 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                                              

       _cons     1.090791   .1860039     5.86   0.000     .7262298    1.455352

    rovendas    -.0022145    .002122    -1.04   0.297    -.0063734    .0019445

    riscofin    -.0011947   .0033615    -0.36   0.722     -.007783    .0053937

  liquidcorr    -.0421838   .0124736    -3.38   0.001    -.0666315   -.0177361

      imobat      .031025   .0918469     0.34   0.736    -.1489917    .2110417

   lnreceita    -.0476028   .0128468    -3.71   0.000    -.0727821   -.0224234

                                                                              

       dcpat        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood             = -555.5201          Prob > chi2        =    0.0001

                                                Wald chi2(5)       =     24.87

                                                               max =         5

                                                               avg =  4.982301

Estimated coefficients     =         6          Obs per group: min =         4

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =       113

Estimated covariances      =         1          Number of obs      =       563

Correlation:   no autocorrelation

Panels:        homoskedastic

Coefficients:  generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression

. xtgls dcpat lnreceita imobat liquidcorr riscofin rovendas
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ANEXO C : Exemplo do Teste de Hausman obtido pelo software STATA 12 

Teste de Hausman 

H0: modelo de efeitos aleatórios 

H1: modelo de efeitos fixos 

 

 
                Prob>chi2 =      0.0026

                          =       18.27

                  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

                                                                              

    riscofin     -.0007068    -.0006447        -.000062        .0000795

  liquidcorr     -.0004238    -.0006577        .0002339        .0002282

    rovendas      .0000237     .0000616       -.0000379        .0000155

      imobat      .0074545    -.0015192        .0089737        .0030701

   lnreceita       .010635     .0070931        .0035419        .0030491

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman fe re, sigmamore

. estimates store re

. qui xtreg tcorp lnreceita imobat rovendas liquidcorr riscofin, re

. estimates store fe

. qui xtreg tcorp lnreceita imobat rovendas liquidcorr riscofin, fe

                Prob>chi2 =      0.0016

                          =       19.45

                  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

                                                                              

riscodivat~o      .0165805     .0187807       -.0022002        .0019169

  liquidcorr      .0000738    -.0003627        .0004365         .000265

     ebitdat      .0205803     .0312071       -.0106268        .0091785

   imobestoq      .0086088     -.011918        .0205268        .0049572

     lnativo      .0237685     .0121284        .0116402        .0045252

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman fe re, sigmamore

. estimates store re

. qui xtreg tcorp lnativo imobestoq ebitdat liquidcorr riscodivativo, re

. estimates store fe

. qui xtreg tcorp lnativo imobestoq ebitdat liquidcorr riscodivativo, fe

. estimates store fe

. qui xtreg tcorp lnativo imobestoq ebitdat liquidcorr riscodivativo
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ANEXO D – Exemplo do Teste de Breusch-Pagan   

 

Teste de Breusch-Pagan 

H0: modelo pooled 

H1: modelo de efeitos aleatórios 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =   516.54

        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0026062       .0510514

                       e     .0010899       .0330135

                   tcorp     .0044287       .0665488

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        tcorp[cdigo,t] = Xb + u[cdigo] + e[cdigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0

. qui xtreg tcorp lnativo imobestoq ebitdat liquidcorr riscodivativo

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =   552.63

        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0028481       .0533671

                       e     .0011178       .0334333

                   tcorp     .0044419       .0666474

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        tcorp[cdigo,t] = Xb + u[cdigo] + e[cdigo,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0

. qui xtreg tcorp lnreceita imobat rovendas liquidcorr riscofin
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ANEXO E – Exemplo do Teste de LM de Breusch-Pagan para detecção de 

heteroscedasticidade  

 

Teste LM de Breusch-Pagan para heteroscedasticidade 

H0: homoscedasticidade 

H1: heteroscedasticidade 
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ANEXO F -  Exemplo do Teste de White para detecção de heteroscedasticidade  (resultados 

obtidos pelo software STATA 12) 

 

Teste de White para heteroscedasticidade 

H0: homoscedasticidade 

H1: heteroscedasticidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

White's general test statistic :  42.39941  Chi-sq(20)  P-value =  .0025

. whitetst

. quietly regress bancos lnreceita imobat rovendas liquidcorr riscofin
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ANEXO G – Exemplo do Teste de Wooldridge  para detecção de autocorrelação serial  

(resultados obtidos pelo software STATA 12) 

 

Teste de Wooldridge 

H0: ausência de autocorrelação serial de primeira ordem 

H1: presença de autocorrelaçao serial de primeira ordem 
 

 

 

Neste exemplo, rejeita-se a hipótese nula de ausência de autocorrelação serial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Prob > F =      0.0000

    F(  1,     112) =     46.299

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

. xtserial bancos lnativo imobestoq ebitdat liquidcorr riscodivativo

           Prob > F =      0.0000

    F(  1,     112) =     45.771

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

. xtserial bancos lnreceita imobat rovendas liquidcorr riscofin


