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RESUMO 

 

O objetivo principal deste estudo é verificar a influência do setor de atividades, dos fatores 

econômicos e de mercado e do desempenho empresarial na definição da estrutura de capital. 

Utiliza-se de dados da Economática com 415 empresas brasileiras que atuaram no mercado de 

capitais (BM&FBOVESPA), no período entre 2001 e 2014, buscando examinar o 

comportamento de tais dimensões e sua aderência ao conjunto teórico mais difundido 

atualmente. Decisões inadequadas de estrutura de capital eleva o custo de capital, dificultando 

investimentos aceitáveis que maximize a riqueza dos proprietários. Muitos estudos em relação 

ao endividamento das empresas foram realizados nas últimas décadas, mas, até agora, não foi 

encontrada uma resposta de relevância ou falta dela. Neste sentido, pode-se concluir que não 

temos ainda uma teoria totalmente aceita sobre a estrutura de capital. É difícil generalizar 

sobre políticas de financiamento, pois elas diferem bastante de empresa para empresa e nos 

diversos setores de atividades. As variáveis específicas de desempenho empresarial continuam 

sendo usadas de forma exaustiva para buscar alicerçar um arcabouço teórico a respeito do 

tema. Outros estudos, em menor escala, principalmente no Brasil, investigam uma possível 

influência do setor de atividade e das condições/restrições econômicas e de mercado na 

escolha da estrutura de capital. Neste sentido, percebendo a lacuna de estudos de estrutura de 

capital no Brasil, que contemplem setor de atividades e variáveis econômicas e de mercado, 

abre-se a oportunidade para a contribuição deste projeto de pesquisa. Como resultado 

constata-se que, após regressão robusta visando corrigir problemas de autocorrelação dos 

erros e heterocedasticidade, que as variáveis alavancagem média do setor, investimentos do 

setor, Ibovespa, pib, inflação, market-to-book, Q de Tobin, lucratividade, liquidez, 

crescimento e risco do negócio apresentaram significância estatística, no sentido de explicar 

as variações da variável dependente, ou seja, a alavancagem a valor de mercado. Outras 

variáveis, como concentração do setor, taxa de juros, tamanho e tangibilidade, não 

apresentaram, depois da regressão robusta, significância estatística. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Estrutura de capital, setor de atividade, Statistic Trade-Off Theory, Pecking 

Order Theory, Equity Market Timing. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to verify the influence of the sector of activities, economic and market 

factors and business performance in the definition of capital structure. It uses data from 

Economática with 415 Brazilian companies that operated in the capital market 

(BM&FBOVESPA), between 2001 and 2014, to examine the behavior to such dimensions 

and their adherence to the wider theoretical set today. Inappropriate decisions of capital 

structure raises the cost of capital, hindering acceptable investments that maximize the wealth 

of the owners. Many studies regarding the indebtedness of companies were made in recent 

decades, but so far has no obvious  response of relevance or lack thereof. In this sense, one 

can conclude that we do not have a theory fully accepted on the capital structure. It is difficult 

to generalize about funding policies because they differ widely from company to company 

and in the various sectors of activity. The specific variables to business performance continue 

to be used exhaustively to seek underpin a theoretical framework on the subject. Other 

studies, on a smaller scale, mainly in Brazil, investigate a possible influence of the sectors of 

activity and the economics and market conditions / restrictions in the choice of capital 

structure. In this sense, realizing the gap of capital structure studies in Brazil, that address 

sectors of activity and economic and market variables, it opens up the opportunity for this 

research project. As a result it appears that, after robust regression problems correct order 

autocorrelation of errors and heteroscedasticity, the variables average leverage of sector, 

investment of sector, Ibovespa, GDP, inflation, market-to-book, Tobin's Q, profitability, 

liquidity, growth and business risk were statistically significant in order to explain the 

variations dependent variable, ie, leverage the market value. Other variables, such as 

concentration of the sector, interest rate, size and tangibility, did not show, after the robust 

regression, statistical significance. As a result it appears that, after robust regression correct 

order autocorrelation problems of errors and heteroscedasticity, the average leverage variables 

sector, industry investment, Ibovespa, gdp, inflation, market-to-book, Tobin's Q, profitability, 

liquidity, growth and business risk were statistically significant in order to explain the 

variations of the dependent variable, ie, leverage at market value. Other variables, such as 

concentration of the sector, interest rate, size and tangibility, did not show, after the robust 

regression, statistical significance. 

 

 

Keywords: Capital Structure. Sectors of activity. Statistic Trade-Off Theory, Pecking Order 

Theory. Equity Market Timing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo dos negócios, em especial no campo das finanças corporativas, se constitui em 

primordial importância e complexidade, o tema tocante a uma equilibrada estrutura de capital, 

ou seja, um nível de endividamento considerado ideal para as organizações. Conforme destaca 

a publicação clássica de Copeland e Weston (1988), a discussão no que tange aos fatores 

determinantes da estrutura de capital na prática corporativa, também possui a mesma 

importância. 

Quando os gestores tomam decisões de financiamento, uma escolha entre contratação de 

dívida e/ou emissão de ações deve ser feita. As decisões estratégicas financeiras têm como 

foco a alocação de recursos monetários em ativos que proporcionem retornos maiores que o 

custo total de capital da empresa. Dessa maneira, as decisões de financiamento têm um 

importante papel ao decidir pela escolha das melhores ofertas de recursos e pela proporção 

adequada de capital de terceiros e capital próprio. O objetivo principal dessa decisão centra-se 

na escolha da composição de fontes a serem utilizadas, pois uma construção adequada da 

estrutura de capital será capaz de minimizar os custos de capital da empresa, sendo esse 

determinado a partir da ponderação entre o volume de recursos e o custo das fontes utilizadas, 

contribuindo assim para a maximização do valor da mesma. 

Desde a escola tradicionalista existia a preocupação com a temática estrutura de capital e 

apregoava-se naquela época que maiores níveis de endividamento, resultavam em maior risco 

e maior custo de capital e, como consequência, um menor valor da empresa no longo prazo. 

Com isso as empresas deveriam buscar uma meta de endividamento no longo prazo 

(DURAND, 1952). 

Trabalho reconhecido como precursor sobre o custo de capital, finanças corporativas e teoria 

do investimento, realizado por Modigliani e Miller (1958), afirma que são realmente 

importantes os ativos em que os recursos são investidos pelas empresas, mas que sua fonte se 

constitui irrelevante para o valor das mesmas, visto que, as decisões de investimento e de 

financiamento são independentes. Contudo, quer seja por desconsiderar algumas premissas 

adotadas por MM em seu modelo, vislumbrando um mercado ideal, ausência de impostos 

sobre os indivíduos, falta de fricção nos mercados de capitais, falta de custos de falência e 

custos de agência, quer seja adotando modelos diferentes, trabalhos posteriores procuram 

mostrar que a estrutura de capitais importa, sim, para o valor da empresa, muito embora os 

determinantes dessa estrutura não sejam consensuais. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA E RELEVÂNCIA 

 

Não obstante o extenso caminho percorrido após o trabalho de Modigliani e Miller (1958), ou 

até antes com a escola tradicionalista, por exemplo, Durand (1952), continua longínquo o 

consenso inerente à estrutura de capital e de seus determinantes, conforme asseveram desde 

Harris e Raviv (1988), Stulz (1988) até a publicação de Brealey et al. (2008). 

A crise financeira iniciada em 2007-2008 força um olhar crítico para a teoria de estrutura de 

capital. Muitas empresas quebraram, como as americanas do mercado de empréstimos e 

hipotecas, Federal National Mortgage Association (FNMA) e a Federal Home Loan 

Mortgage Corporation (FHLMC) e os problemas estavam relacionados com as suas políticas 

de financiamento. As ideias sobre a relação entre impostos, custos de falência e estrutura de 

capital ganham nova ênfase na literatura teórica após os impactos advindos da crise que 

abalou as estrutura financeira de muitas organizações e países. 

Todo trabalho, dentro da conjuntura de estrutura de capital, é de grande importância, do 

mesmo modo que é expressiva a oportunidade de estudos dessa natureza focados no Brasil, no 

sentido de averiguar se trabalhos realizados em outros países, como o de Frank e Goyal 

(2009), para o mercado americano, apresentam comportamento análogo. 

Desde o trabalho de MM, as análises teóricas e práticas têm sido desenvolvidas para discutir 

as determinantes das decisões das fontes de financiamento das empresas. Muitos estudos, os 

quais serão explorados neste trabalho na seção da revisão da literatura, contribuíram para a 

consolidação de um arcabouço teórico sobre estrutura de capital, destacando principalmente a 

Statistic Trade-Off Theory - TOT (Teoria do Equilíbrio das Fontes), a Pecking Order Theory 

– POT (Teoria da Hierarquia das Fontes) e mais recentemente a Equity Market Timing - EMT 

(Teoria de Momento de Mercado). No entanto, não há nenhuma teoria universal sobre 

estrutura de capital e não há razão para esperar uma (FRANK e GOYAL, 2004). De acordo 

com Brealey et al. (2008), em relação ao endividamento das empresas, até agora, pode-se 

concluir que não temos ainda uma teoria totalmente aceita. 

Em síntese, a TOT argumenta que ótimos resultados de estrutura de capital de uma empresa 

são resultantes do relacionamento entre as vantagens fiscais da dívida e o custo de falência 

(MILLER, 1977). Na POT, proposta por Myers e Majluf (1984) e Myers (1984), há uma 

hierarquia na escolha de financiamento. Os custos de transação de financiamento externo, 

especialmente aqueles associados com a seleção adversa, resultam em gestores com 
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preferência por financiamento interno (reservas), em seguida, uma nova dívida e, finalmente, 

lançamento de novas ações. Na EMT, os gestores irão emitir ações quando o valor de 

mercado da empresa em relação ao valor contábil é alto, ou seja, nas janelas de oportunidade 

e, quando necessário, vão emitir dívida quando as condições do mercado de dívida são 

percebidas relativamente mais favoráveis (MYERS, 1984; GRAHAM e HARVEY, 2001; 

HOVAKIMIAN et al., 2002; BAKER e WUGLER, 2002). 

Pesquisas empíricas intensivas têm sido realizadas para testar as predições das teorias em 

diferentes graus, por exemplo, Rajan e Zingales (1995), Shyam-Sunder e Myers (1999), Fama 

e French (2002), Frank e Goyal (2003, 2004, 2009). 

Depois do trabalho de Baker e Wrugler (2002) outras pesquisas têm demonstrado alguns 

resultados a favor do momento de mercado, nomeadamente Vasiliou e Daskalakis (2009), 

Huang e Ritter (2009). Outros resultados não confirmam os pressupostos do Momento de 

Mercado, dentre eles, Hovakimian (2006), Kayan e Titman (2007). Estes autores argumentam 

que a emissão de ações, nas janelas de oportunidades, não tem efeitos duradouros na estrutura 

de capitais. O poder explicativo da variável proposta por Baker e Wrugler (2002) também é 

limitado e advém do fato dessa variável incluir informações acerca de oportunidades de 

crescimento, sendo este um determinante da relação de endividamento, que não é incorporada 

pela atual relação do valor de mercado. 

Hovakimian et al. (2004), Alti (2006), Elliott et al. (2007), Kayhan e Titman (2007), Huang e 

Ritter (2009) conseguem encontrar evidências da EMT. Já Hovakimian et al. (2004), 

Hovakimian (2006), Alti (2006), Flannery e Rangan (2006), Kayhan e Titman (2007), 

também conseguem evidenciar a EMT, mas sem a persistência no longo prazo. Este resultado 

sugere que as empresas possuem metas de estruturas de capital, como previsto na TOT. 

No Brasil, trabalhos abordando a presença de EMT ainda são incipientes e destacam-se os de 

Mendes et al. (2009), Rossi Jr e Marotta (2010) e Albanez (2012), com resultados 

divergentes. 

De modo geral, parece existir uma sinalização da existência de janelas de oportunidades 

(EMT) no mercado, sendo que as empresas aproveitam para efetuar operações de lançamentos 

ou recompras em função do valor de mercado de suas ações. Ou seja, o valor de mercado das 

ações pode impactar no patamar de alavancagem das empresas. 

Generalizar sobre quanto às empresas devem pedir emprestado, não é tarefa fácil, porque as 

políticas de financiamento diferem bastante de empresa para empresa e nos diversos setores 

de atividades. O contexto econômico também sofre mutações. Por exemplo, as empresas dos 
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Estados Unidos são geralmente, consideradas como tendo uma dívida menor do que as suas 

equivalentes em outros países, mas hoje isso não é tão óbvio (BREALEY et al., 2008). Ou 

seja, percebe-se que na prática as empresas geralmente assumem alavancagens diversas, 

dependendo de cada setor de atividade, fatores econômicos e de mercado e dos fatores 

específicos da empresa (FRANK e GOYAL, 2009). 

Alguns estudos evidenciam que as condições/restrições econômicas e de mercado afetam a 

escolha de estrutura de capital (FAZZARI et al., 1988; KOVAKIMIAN, 2001; KORAJCZYK 

e LEVY, 2003). Também Taggart (1977), Marsh (1982), Jalilvand e Harris (1984), Asquith e 

Mullins (1986) e Korajczyk et al. (1992) apregoam que as decisões de emitir ações dependem 

do desempenho do mercado que por sua vez é impactado pelas políticas econômicas. 

O efeito de variáveis econômicas e de mercado na estrutura de capital das organizações tem 

sido objeto de estudo recentemente. Por exemplo, Cook e Tang (2010), usando dois modelos 

dinâmicos parciais de ajuste de estrutura de capital para estimar o impacto de vários fatores 

macroeconômicos sobre a velocidade de ajustamento da estrutura de capital para a meta de 

alavancagem, encontram evidências de que as empresas ajustam sua alavancagem numa meta 

mais rápido em situações econômicas favoráveis em relação às situações desfavoráveis. 

Também Bhamra et al. (2010) estuda o impacto das condições econômicas que variam no 

tempo em relação à estrutura de capital dinâmica ideal para uma abordagem transversal das 

empresas. Investigam o efeito das condições de mercado sobre avaliação de ativos e políticas 

corporativas ideais e de preferências sobre estrutura de capital. 

Terra (2007) evidencia que fatores específicos de cada país são importantes determinantes da 

estrutura de capital em mercados emergentes. Esses fatores específicos incluem a 

infraestrutura institucional, as práticas legais e contábeis, a infraestrutura financeira e o 

ambiente macroeconômico. No estudo, o autor investiga em que medida os fatores 

econômicos são determinantes da estrutura de capital de uma amostra de empresas de sete 

países latino-americanos.  

Frank e Goyal (2009) examinam vários fatores que influenciam na estrutura de capital das 

empresas, para o mercado americano, no período de 1950 a 2003, incluindo também alguns 

fatores econômicos e de mercado. 

A preponderância dos estudos sobre a estrutura de capital tem centrado principalmente na 

análise de fatores específicos do desempenho da empresa, como por exemplo, lucratividade, 

tangibilidade, tamanho, liquidez, risco do negócio, crescimento, como determinantes da 

alavancagem. Além disso, a estrutura de capital pode variar ao longo do tempo 
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(KORAJCZYK e LEVY, 2003), embora muitas vezes convergentes sobre uma estrutura de 

capital relativamente estável (LEMMON et al., 2008), o que sugere a existência de um nível 

ótimo de alavancagem. 

Vários estudos analisam o papel dos países e indústrias em políticas de financiamento. Estes 

autores, incluindo Booth et al (2001), Bancel e Mittoo (2004), Antoniou et al. (2008), Beck et 

al. (2008) e De Jong et al. (2008), sugerem que, junto com características da empresa, fatores 

específicos de cada país, como o produto interno bruto (PIB), o desenvolvimento dos 

mercados de ações, a taxa de juros do mercado, os níveis de proteção dos investidores, a 

inflação etc, possam impactar na definição da estrutura de capital das organizações. 

Se, por um lado, é fácil encontrar estudos que analisem o desempenho empresarial como 

determinantes da estrutura de capital, por outro lado, a literatura frequentemente negligencia a 

função da indústria / setor de atividade (KAYO e KIMURA, 2011). Embora a maioria dos 

estudos de estrutura de capital incluam variáveis dummies para representar diferentes setores, 

apenas alguns incluem variáveis que caracterizam - mas não classificam - cada indústria. 

Exceções são os estudos de Simerly e Li (2000) e MacKay e Phillips (2005).  

Segundo Brealey et al. (2008) o modelo da POT é menos eficaz do que a TOT na explicação 

das diferenças setoriais na estrutura de capital. O que leva a entender que as diversas decisões 

possam sofrer impactos setoriais. 

Frank e Goyal (2009) constatam para o mercado americano que a alavancagem do setor é o 

principal fator na definição da estrutura de capital das empresas. Neste trabalho, pretende-se 

testar algumas variáveis específicas do setor de atividade e verificar se existe correlação com 

a estrutura de capital das empresas. 

Para o mercado brasileiro, existem lacunas de oportunidades para abordagens das fontes de 

financiamento das empresas, relacionadas à estratificação por setor de atividades e fatores 

econômicos e de mercado.  

Este trabalho contribui para a compreensão da estrutura de capital utilizando algumas 

dimensões, quais sejam, setor de atividade, fatores econômicos e de mercado e as variáveis 

específicas do desempenho empresarial, adotando uma lista de variáveis explicativas 

relacionadas às dimensões. Insere-se também no trabalho uma variável dummy para verificar 

se a alavancagem média das empresas no período até 2007 é significativamente diferente em 

relação ao período 2008 em diante, em função da crise mundial instalada. 

O presente trabalho se justifica em decorrência do fato de que, a despeito das teorias 

existentes sobre estrutura de capital, a Statistic Trade-Off Theory - TOT, a Pecking Order 



19 

 

 

Theory – POT, a Equity Market Timing – EMT dentre outras, bem como dos numerosos 

estudos científicos concretizados, desde Modigliani e Miller (1958) até os dias atuais, o tema 

permanece tão atualizado quanto controverso. 

Frank e Goyal (2009) afirmam que muitos estudos realizados até então, inseriram diferentes 

conjunto de fatores para tentar explicar estrutura de capital. Nesta mesma direção, o presente 

trabalho insere algumas dimensões, quais seja, setor de atividade, fatores econômicos e de 

mercado e desempenho empresarial, com as respectivas variáveis, no sentido de refletir a 

respeito da seguinte questão de pesquisa: 

 

Quais são as influências do setor de atividade, fatores econômicos e de mercado e 

desempenho empresarial na tomada de decisão da estrutura de capital de empresas 

brasileiras? 

 

A questão de pesquisa será estratificada em variáveis e em hipóteses a serem testadas e são 

apresentadas na seção específica no capítulo metodologia. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral: 

 

Verificar a influência do setor de atividade, dos fatores econômicos e de mercado e do 

desempenho empresarial na estrutura de capital de empresas brasileiras. 

 

Utiliza-se de dados em painel de empresas listadas na BM&FBOVESPA, utilizando períodos 

trimestrais entre o primeiro trimestre de 2001 ao terceiro trimestre de 2014.  

Estudos, como o de Frank e Goyal (2009), apontam que empresas trabalhando em uma 

determinada indústria tendem a assumir padrões próximos de comportamento e, por isso, 

possuiriam índices de alavancagem semelhantes, ou seja, tendem a ter uma correlação dentro 

do setor. Também estudos como MacKay e Phillips (2005), Kayo e Kimura (2011) apontam 

que a concentração do setor em que a mesma atua pode diferenciar suas decisões de 

financiamento. Também, essas empresas podem diferir de outras empresas de diferentes 

setores de atividades, levando a significativas diferenças entre os grupos. A alavancagem do 
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setor, o nível de concentração do setor e o patamar de investimentos do setor (tamanho do 

setor) serão testados como variáveis explicativas da alavancagem das empresas. 

Além das medidas específicas e tradicionais do desempenho empresarial (lucratividade, 

liquidez, crescimento, risco do negócio, tamanho, tangibilidade), o presente estudo, ainda 

expande o campo de análise ao incluir variáveis econômicas e de mercado (taxa de juros, 

IBOVESPA, PIB, inflação) na explicação da alavancagem das empresas, nos moldes de 

outros estudos, como por exemplo, o de Frank e Goyal (2009). Também são explorados 

indicadores que relacionam o valor de mercado do equity das empresas em relação ao valor 

patrimonial (market-to-book e Q de Tobin).  

Portanto, o contexto apresentado, instiga ao presente estudo intitulado “Decisões de Estrutura 

de Capital no Brasil – uma Abordagem por Setor de Atividade, Fatores Econômicos e de 

Mercado e Desempenho Empresarial”, podendo o objetivo geral ser estratificado em objetivos 

específicos: 

 

a) Verificar se os indicadores de Alavancagem setorial, Concentração dos setores e 

Investimentos dos setores correlacionam significativamente com o patamar de 

alavancagem de empresas brasileiras; 

 

b) Avaliar se fatores econômicos e de mercado, tais como PIB, inflação, taxa de juros e o 

IBOVESPA, correlacionam significativamente com o patamar de alavancagem de 

empresas brasileiras. 

 

c) Verificar se fatores específicos do desempenho empresarial, como lucratividade, 

liquidez, crescimento, risco de negócio, tamanho e tangibilidade correlacionam 

significativamente com o patamar de alavancagem de empresas brasileiras. 

 

d) Mensurar se fatores de interação entre empresa e mercado, como o market-to-book e Q 

de Tobin, correlacionam significativamente com o patamar de alavancagem de 

empresas brasileiras. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho é composto inicialmente, no capítulo 1, de uma contextualização do tema, 

justificando a relevância do problema de pesquisa e apresentando a questão de pesquisa a ser 

investigada e os objetivos. No capítulo 2 é elaborada uma revisão geral das abordagens que 

circundam o tema estrutura de capital, consolidando nas teorias que alicerçam o trabalho, 

quais sejam, as Trade-Off Theory, Pecking Order Theory, Equity Market Timing, além 

estudos prévios relacionados a setor de atividade, fatores econômicos e de mercado e 

desempenho empresarial. Na sequência, capítulo 3, é enfatizada a metodologia de pesquisa, 

definindo o desenho de pesquisa, o modelo de pesquisa, as variáveis, as hipóteses, a base de 

dados e amostra empírica e os instrumentos econométricos necessários ao projeto. No capítulo 

4 é desenvolvida a abordagem econométrica dos dados e elaborada a respectiva análise dos 

resultados. Finalizando, o capítulo 5 apresenta as conclusões. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Desde o trabalho seminal de Modigliani e Miller (1958), variada são as ramificações de 

estudos que tentam explicar a sistemática de decisões das organizações a cerca das fontes de 

financiamento alternativas, resultando em bases conceituais complementares, mas também 

muitas vezes contraditórias. Enquanto alguns trabalhos apontaram para possíveis aspectos não 

abordados até então, como, por exemplo, preocupações com o controle da firma e interações 

estratégicas entre firmas competidoras nas palavras de Brander e Lewis (1986) e Maksimovic 

(1988), outros como Shyam-Sunder e Myers (1999); Fama e French (2002); Lemmon e 

Zender (2002); Frank e Goyal (2003) efetuam análise comparativa entre as teorias. 

Neste capítulo, será efetuada uma revisão das principais teorias que alicerçam o presente 

trabalho, quais sejam, a TOT, a POT, a EMT, além da interação com o desempenho 

empresarial, com os fatores econômicos e de mercado e com o setor de atividade, no estudo 

da estrutura de capital. Pretende-se identificar algumas das contribuições dos estudos mais 

clássicos em cada base teórica, de forma a discorrer os pontos e contrapontos dessas 

abordagens. Não é pretensão, entretanto, exaurir todas as contribuições apresentadas ao longo 

do tempo.  

A moderna teoria de estrutura de capital, iniciada com a famosa proposição de MM, 

descreveu as condições da irrelevância da estrutura de capital. Desde então, muitos estudiosos 

têm mudado essas condições para explicar os fatores de condução das decisões de estrutura de 

capital. Harris e Raviv (1991) sintetizaram a literatura teórica mais relevante no campo da 

estrutura de capital na época, relacionando essas com as evidências empíricas conhecidas, 

sugerindo caminhos promissores para pesquisas futuras. 

Os fatores que impulsionam a decisão sobre as fontes de financiamentos permanecem ainda 

desconhecidos, apesar de uma vasta literatura teórica e de décadas de testes empíricos 

(FRANK e GOYAL, 2009). Os autores afirmam que isso decorre, em parte, pelo fato de que 

muitos dos estudos empíricos são destinados a fornecer suporte para uma teoria particular. 

Como resultado, nas últimas décadas, a literatura não tem tido uma base empírica sólida para 

distinguir as forças e os pontos fracos das principais teorias.  

As opiniões divergem sobre a melhor teoria. Muitas teorias de estrutura de capital têm sido 

propostas. Mas apenas alguns parecem ter muitos defensores. 

Notavelmente, a maioria dos livros de finanças corporativas aponta para a "teoria de trade-

off", em que a tributação e os custos de falência são fundamentais. Myers (1984) propôs a 
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"Teoria da hierarquia das fontes", em que há uma hierarquia de financiamento por lucros 

acumulados, por dívidas e em seguida, de emissão de novas ações. Desde a década passada, a 

ideia de que as empresas se envolvem em "market timing" tornou-se popular. 

Os defensores destes modelos frequentemente apontam para a evidência empírica para apoiar 

a sua teoria preferida. Muitas vezes, é feita referência à pesquisa realizada por Harris e Raviv 

(1991), ou para o estudo empírico de Titman e Wessels (1988). Estes dois artigos clássicos 

ilustram problemas empíricos. Eles discordam sobre fatos básicos, que serão explorados neste 

capítulo. 

O trabalho realizado por Bradley et al. (1984) expõe que o nível de endividamento é 

opostamente relacionado à volatilização dos lucros operacionais e os dispêndios em pesquisa 

e desenvolvimento. Homogêneos a esta linha, Long e Malitz (1985) demonstraram que os 

setores mais impulsionados são os mais maduros e com maior porção de ativos tangíveis, ao 

passo que, os menos endividados são aqueles que possuem reais oportunidades de 

crescimento e, desse modo, mais sensíveis aos custos de dificuldades financeiras. 

Barclay et al. (1995) também ofereceram suporte à conexão entre chances de crescimento e 

custos de dificuldades financeiras ao expor que a relação entre valor de mercado e valor 

contábil das empresas, outra proxy para oportunidades de desenvolvimento, é opostamente 

catalogada ao nível de endividamento, em se tratando de organizações norte-americanas. Ao 

utilizarem dados de organizações europeias e japonesas Rajan e Zingales (1995) chegaram às 

mesmas conclusões. Na elaboração de trabalhos destinados a avaliação da relação entre a taxa 

efetiva marginal de impostos e a alavancagem das empresas, Mackie-Mason (1990) e Graham 

(1996) encontraram uma relação positiva entre ambos, o que torna mais robusta a ideia de que 

a questão fiscal em alguma medida atinge as deliberações das empresas no tocante a estrutura 

de capitais. 

Todavia, segundo Harris e Raviv (1991), parte dos estudos citados, como Bradley et al. 

(1984), Long e Malitz (1985), Barclay et al. (1995) e Rajan e Zingales (1995) concorda com o 

que preconiza a teoria de pecking order, ou seja, alavancagem contrariamente alistada às 

oportunidades de desenvolvimento e inteiramente relacionada ao grau de maturidade do setor. 

Em compensação, outras conclusões da teoria, como a de que acréscimos no fluxo de caixa 

livre aumentam a alavancagem, têm resultados empíricos sem resolução. Ao passar para as 

teorias embasadas em assimetria de informação, relativa à teoria da hierarquização das fontes 

de financiamento (POT), as evidências não são definitivas, subjetivamente os testes clássicos 

desse modelo, rotineiramente são realizados com alicerce nos lucros acontecidos e no 
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endividamento atualizado, partindo da premissa de que organizações lucrativas e com elevada 

geração de caixa têm pequeno grau de alavancagem por optarem pelo financiamento interno 

ao invés do externo, como determina a teoria, não sendo, contudo, conclusivos os seus 

resultados. 

Compensatoriamente, por exemplo, Long e Malitz (1985) e Rajan e Zingales (1995) 

apresentam coeficientes negativos para a lucratividade em seus diagnósticos de regressão da 

extensão de endividamento, de acordo com o que aconselha a POT, entrando em conflito com 

os modelos fundamentados em um confronto entre benefícios fiscais e custos oriundos de 

dificuldades financeiras (TOT). 

Shyam-Sunder e Myers (1999) confrontam, a partir de uma mesma base de dados, um novo 

tipo de teste da hierarquização das fontes de financiamento e um modelo de equilíbrio 

estático, em que os autores, chegam à conclusão de que a POT é uma explicação muito mais 

perfeita para a escolha entre dívida e capital próprio, questionando ainda a existência de um 

bom nível de endividamento. 

Barclay e Smith (1999) ao contrário, creem que esses resultados podem ser interpretados 

como consequência de desvios que as organizações conservam e do nível ótimo de 

endividamento, dados os custos de transação das emissões de papéis indispensáveis para 

regressar ao nível ótimo. Assim, as organizações somente retornam a esse nível quando os 

ganhos do ajuste são acima dos custos de transação. 

Shyam-Sunder e Myers (1999) adicionam em sua análise uma abordagem metodológica 

distinta e exibem ênfases contrárias à POT. O trabalho recebeu criticas de Frank e Goyal 

(2003), sugerindo a utilização de séries mais longas e amostras mais abrangentes de empresas. 

A amostra de Shyam-Sunder e Myers (1999) é de 157 empresas norte-americanas, eliminadas 

empresas financeiras e outros setores com intensa regulação governamental, no período de 

1971 a 1989 e em seu modelo, as predições da POT não vingam. Na realidade, também foram 

avaliados modelo de reversão à média, alcançando resultados positivos, um indicativo 

partidário às teorias de equilíbrio estático e desfavorável à POT. 

Na ótica de Fama e French (2002), as mutações de curto prazo nos lucros e no investimento 

são fortemente aspiradas por dívida, conforme pressagia a POT, conquanto destaquem 

igualmente a falta de capacidade da teoria em explicitar, por exemplo, o amplo volume de 

emissões de capital próprio (Initial Public Offerings - IPOs), nos Estados Unidos, por parte de 

pequenas empresas de tecnologia nos anos 1990, período em que se agrupa a amostra 

empregada por Frank e Goyal (2003). Deste modo Lemmon e Zender (2002) esclarecem esse 
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fato ao revelar que empresas sem restrições para expandir seu endividamento o fazem, 

enquanto aquelas que apresentam ressalvas se veem obrigadas a se financiarem por meio de 

capital próprio, homogêneo deste modo, com a POT.  

Neste contexto, Lemmon e Zender (2002) partem do modelo de Shyam-Sunder e Myers 

(1999) realizando ajustes no objetivo de analisar a capacidade de endividamento das 

empresas, um importante, mas comumente ignorado, elemento da hipótese da POT, 

particularmente em testes empíricos. 

Myers e Majluf (1984) aceveram que a empresa prioriza emissão de dívidas em detrimento da 

emissão de ações, na necessidade de financiamento, independente da sua valoração. 

Entretanto ao citar alguns fatos sobre o comportamento financeiro das empresas, Myers 

(1984) afirma que as empresas buscam emitir ações quando os preços dos títulos estão altos. 

Considerando a necessidade de recursos externos, estarão as empresas mais propensas a emitir 

mais ações após aumento do preço. Este contexto foi verificado por Taggart (1977), Marsh 

(1982), dentre outros. 

De acordo com Myers (1984) se o valor de mercado da empresa aumenta o índice de 

endividamento a valor de mercado cai, então as empresas deveriam emitir dívidas e não ações 

para rebalancear suas estruturas de capital, sendo este fato inibidor para a TOT. Afirma ainda 

que o fato é inibidor também para a POT, pois não há razões para acreditar que a informação 

privilegiada de gestores seja sistematicamente mais favorável quando os preços das ações 

estão altos. Mesmo com uma tendência, os investidores aprenderiam com este 

comportamento, não havendo meio para as empresas sistematicamente tirarem vantagens de 

negociações de novas emissões de ações em um equilíbrio. 

Neste cenário, surge a Teoria do Equity Market Timing – EMT, sendo o artigo de Baker e 

Wurgler (2002) considerado o alicerce para a teoria, como uma alternativa para a 

compreensão das decisões de financiamento tomadas pelas empresas. 

Vários trabalhos como, Taggart (1977), Marsh (1982), Jalilvand e Harris (1984) e Asquith e 

Mullins (1986), apontam para a tendência das empresas emitirem ações quando o seu valor de 

mercado está alto em relação ao seu valor patrimonial ou aos seus valores de mercado 

históricos, tentando aproveitar as janelas de oportunidades. Na definição de Baker e Wurgler 

(2002), EMT é a prática de emitir ações quando a empresa considera que estejam 

sobrevalorizadas e recomprar quando considera que estejam subvalorizadas, com a intenção 

de explorar flutuações temporárias no custo de capital próprio em relação a outras fontes de 



26 

 

 

recursos. Assim, a estrutura de capital será o resultado de tentativas passadas de emitir ações 

em momentos considerados favoráveis para a emissão (janelas de oportunidades). 

Duas foram as correntes destacadas por Myers (1984) concernente ao pensamento sobre a 

determinação da estrutura de capital das empresas sendo a primeira a Statistic Trade-Off 

Theory - TOT e a segunda fundamentada em Myers e Majluf (1984), a Pecking Order Theory 

- POT. Estas duas vertentes serão inicialmente abordadas de forma específicas e, na 

sequencia, a teoria do Equity Market Timing – EMT. 

 

2.1 TEORIA DO EQUILÍBRIO (STATISTIC TRADE-OFF) – TOT 

 

A Statistic Trade-Off Theory defende que a estrutura ótima de capital de uma empresa é 

determinada por meio do balanceamento dos efeitos dos impostos sobre as dívidas e dos 

custos de falência associados à alavancagem. Portanto, uma empresa eleva o seu 

endividamento até o ponto em que o beneficio fiscal marginal sobre a dívida adicional for 

compensado pelo aumento do valor presente dos custos de dificuldades financeiras. A teoria 

de trade-off defende que as empresas devem buscar uma estrutura de capital ótima que 

maximize os benefícios e minimize os custos de endividamento (MYERS, 1984). 

A TOT conforme palavras de Myers (1984), aceita que as organizações determinem uma meta 

de endividamento como objetivo de longo prazo, que pode variar no curto prazo, mas irá 

convergir a meta ao longo do tempo. No que se refere aos benefícios provenientes da TOT, 

são destaques as economias fiscais da dívida e a redução do fluxo do caixa livre da empresa. 

O trade-off aparece ao se contrapor os benefícios frente aos custos da dívida que incluem a 

perda da flexibilidade financeira, o acréscimo do risco de falência e a ascensão dos juros 

cobrados pelos credores. O elevado endividamento pode ocasionar acréscimo dos juros da 

dívida, abolindo, consequentemente, os benefícios da alavancagem. De tal modo, no nível 

ótimo de endividamento, o custo da última unidade monetária se equipara ao benefício gerado 

pela mesma dívida.  

As falências, no entendimento de Myers e Brealey (2005), acontecem quando os acionistas 

exercem seu direito de inadimplência, visto que, a responsabilidade limitada ao capital tolera 

que os acionistas abandonem a empresa, repassando o controle dos ativos aos credores. Deste 

modo, os credores adquirem o papel de novos proprietários e os antigos acionistas ficam sem 

nada. Brealey e Myers (2008) apresentam algumas interrogações que até o momento 

continuam sem uma resposta inequívoca, mesmo após trabalhos intensivos de pesquisa 

realizados: 
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a) De qual modo pode e deve uma organização se autofinanciar obtendo as 

melhores vantagens, quer seja para seus proprietários ou mesmo em 

benefício da sociedade em que atua? 

b) Qual o capital traz mais vantagens para a empresa, o próprio ou o de 

terceiros? 

c) A empresa deveria pagar o mínimo possível de dividendos para se financiar 

com a retenção de lucros? 

 

Modigliani e Miller (1958), depois de publicado o primeiro trabalho, apontam que ocorreram 

mutações na forma de ser analisada a estrutura de capital, pois conforme asseverado pelos 

autores, não importa a dimensão de capital próprio e de terceiros que compõe a estrutura para 

a determinação do valor de mercado de uma organização.  

Desde que foram intensificadas as pesquisas inerentes às decisões de financiamento nas 

empresas, mormente após o segundo artigo de Modigliani e Miller (1963), existem questões 

efetivas que atingem todas as teorias e hipóteses de trabalho, originando as interrogações: 

a) Todas as entidades econômicas escolhem da mesma forma sua estrutura de 

capital? 

b) Todas as empresas tomam as mesmas decisões de financiamento nas 

mesmas circunstâncias, não importando suas particularidades? 

 

Constata-se que essas decisões dependem de variáveis tradicionais como a tangibilidade, o 

tamanho, a lucratividade e diversos outros fatores, endógenos ou exógenos, que delineiam 

uma empresa frente às suas concorrentes (RAJAN e ZINGALES, 1995; FRANK e GOYAL, 

2009).  

Os fatores descritos são de suma importância para a pesquisa científica, visto que vários 

trabalhos foram e são elaborados com o desígnio único de determiná-los e descobrir seus 

efeitos. Em um artigo em que, talvez pela primeira vez, se averigua a importância dos 

imobilizados tangíveis (assets in place) e das oportunidades de desenvolvimento na estrutura 

de capital, Myers (1984) cita: 

“Há uma lacuna importante na moderna teoria de finanças sobre a questão da política de 

dívida corporativa. A teoria deve ser capaz de explicar por que as vantagens fiscais do 

financiamento por dívidas não levam as empresas a captar tanto quanto possível. A teoria 

deve explicar por que algumas empresas captam mais do que outras, porque alguns 

instrumentos de empréstimos com curta e outros com longa maturação, e assim por diante” 

(MYERS, 1984, tradução nossa). 
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Assim sendo, a teoria não elucida a política de endividamento das organizações, pois a 

despeito das vantagens apontadas no artigo de Modigliani e Miller (1963), as empresas não 

buscam se endividar o máximo possível, porquanto algumas se endividam mais, outras 

menos, algumas com créditos de longo e outras de curto prazo. 

Segundo destacam Myers e Brealey (2005), conforme a TOT, organizações com ativos 

seguros e tangíveis e com bastante renda tributável devem ter índices de endividamento 

superiores aos de organizações com baixa renda tributável e com ativos de risco e intangíveis. 

Assim, estas empresas passam a ser dependentes do financiamento com capital próprio. 

Portanto, para aquelas empresas que se apresentam com caixa comprometido com o 

pagamento de juros devido a excesso de dívidas, restam apenas à emissão de ações, ressalva à 

retenção do pagamento de dividendos ou a venda de ativos no objetivo de equilibrar a 

estrutura de capital. 

Myers e Brealey (2005) destacam ainda que se deve ao fato de que a TOT não conseguir 

esclarecer o motivo pelo qual algumas organizações bem-sucedidas e com elevada renda 

tributável, progridem com poucas dívidas abrindo mão dos benefícios fiscais. Sem duvida é 

um paradoxo, pois conforme a TOT, elevados lucros deveriam implicar em um maior 

endividamento. Em síntese, aparenta que as empresas de capital aberto raramente fazem 

grandes mutações na estrutura de capital somente por causa dos impostos, sendo deste modo, 

nada fácil detectar o valor presente dos benefícios fiscais dos juros nos valores de mercado 

das empresas. 

No conceito de Modigliani e Miller (1963), a benfeitoria fundamental da dívida em relação ao 

patrimônio líquido para a organização é tributário, ou seja, as despesas com juros são 

dedutíveis dos impostos, enquanto os fluxos de caixa do patrimônio líquido, ou seja, 

dividendos não são. Esse benefício aumenta com a alíquota de impostos da entidade que 

assume a dívida, cujo benefício, observado por Modigliani e Miller (1963), demonstra que 

quanto maior for a alavancagem da empresa, menor será o montante de imposto de renda 

pago. Um benefício secundário do endividamento, no explicitar de Damodaran (2004), é a 

obrigatoriedade que ele impõe aos administradores a serem mais disciplinados em sua opção 

de projetos, pois maus investimentos podem impedir o pagamento de juros e do principal. 

Segundo ainda Damodaran (2004), na maioria dos casos, o trade-off dos benefícios e dos 

custos da dívida resultará em uma estrutura ótima de capital, por meio da qual o valor da 

empresa é maximizado. 
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Altman (1984), Myers (2001) e Damodaran (2004), são categóricos ao proferirem que pegar 

recurso emprestado é sinônimo de ampliação do custo de falência esperado, que é deliberado 

pelo produto da probabilidade de inadimplência e do custo de falência, expondo ainda a 

empresa à possibilidade de conflitos entre os acionistas e os portadores de títulos, no que se 

refere à decisão sobre investimentos, financiamentos e dividendos. Importante se faz destacar 

que a estrutura de capital e a política de dividendos são usadas para tornar mínimo o custo 

gerado pelas imperfeições, com as organizações maximizando seu valor ao elegerem níveis de 

dívida e dividendos que igualam os custos marginais aos benefícios marginais.  

Conforme destaca Myers (1984), no modelo trade-off, as organizações assentam os 

pagamentos de dividendos em direção às suas metas de remuneração, ou seja, procuram esse 

nível, do mesmo modo que buscam o melhor nível de endividamento. Reduzir os pagamentos 

de dividendos é uma medida defensiva em uma temporada de problemas financeiros, por 

conseguinte, pagar dividendos não é atrativo nem recomendável para empresas pouco 

lucrativas e muito alavancadas. 

Na análise de Myers (1984), Fama e French (2002), os mesmos asseguram que as empresas 

mais lucrativas pagam mais dividendos. Entretanto, a taxa de payout é negativamente 

relacionada com a oportunidade de investimento e com o endividamento da organização. 

Portanto empresas altamente alavancadas devem pagar menos dividendos. 

Nas ponderações de Jensen e Meckling (1976) os administradores tendem a usar sem 

restrições o excesso de fluxo de caixa livre. Solvendo os dividendos, como forma de controlar 

os problemas de agência, esse procedimento reduz o caixa disponível, além de forçar os 

administradores a serem mais eficazes.  

Para Brealey et al. (2008), na realidade, a teoria demanda que cada organização tenha sua 

excelente estrutura de capital. As empresas com ativos tangíveis e mais lucrativas tendem a se 

financiar com dívidas e as empresas pouco rentáveis ou com ativos intangíveis arriscados 

utilizam mais patrimônio líquido. A dedução fiscal determinada com o pagamento das 

despesas financeiras estimula as empresas a majorarem o seu nível de endividamento. Modelo 

que distingue o benefício marginal do dedutível fiscal com a variante do patamar de 

endividamento, produzindo um nível ótimo de alavancagem, foi desenvolvido por DeAngelo 

e Masulis (1980). Defendem que, a alavancagem é contrariamente relacionada com o nível de 

despesas dedutíveis, tais como: depreciação e amortização. Destarte, a dedutibilidade 

financeira incentiva às organizações mais lucrativas e com menor volatilidade a serem mais 

alavancadas. 
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Myers (1984) em seu artigo interroga: Como as empresas escolhem suas estruturas de capital? 

Novamente, a resposta é que não sei. O que significa que a escolha da estrutura de capital, 

apesar de tudo o que já fora escrito até aquela data, ainda continuava sendo uma grande 

incógnita. Mesmo passados três décadas de intensos estudos a partir daí, a questão continua 

sem resposta (BREALEY et al., 2008). 

Segundo Myers (1984), provavelmente, naquele momento, pela vez primeira foram 

comparadas as teorias conhecidas como Pecking Order Theory e Statistic Trade-Off Theory. 

“Aproveito esta oportunidade para fazer as pazes e tentar encaminhar a pesquisa em novas 

direções. Vou comparar duas formas de pensar sobre a estrutura de capital” (MYERS, 1984). 

De modo parcial, Medeiros e Daher (2004) repetiram no Brasil a pesquisa de Shyam-Sunder e 

Myers (1999), no sentido de avaliar se as empresas brasileiras de capital aberto têm o 

comportamento financeiro semelhante com as estudadas pelos autores americanos. Estes 

autores brasileiros adequaram duas modificações principais no modelo original. Em primeiro 

lugar, para testar o déficit das empresas, não levaram em consideração o montante de 

empréstimos de longo prazo efetivamente pago no período, conforme proposto por Frank e 

Goyal (2003). Em segundo lugar, não utilizaram a equação dos autores originais para conferir 

a conformidade com a TOT, mas sim o modelo proposto por Rajan e Zingales (1995). 

O resultado obtido nos testes realizados por Medeiros e Daher (2004) aplicado a 371 

empresas não financeiras brasileiras, entre os anos de 1995 até 2002, foi muito parecido com 

o da pesquisa original, demonstrando que essas empresas melhor se adaptam ao modelo 

conhecido como Pecking Order Theory. No teste empregado para a TOT, tanto o nível dos 

ativos tangíveis quanto o da lucratividade, se apresentaram de forma negativa quando 

relacionadas com o endividamento, inversamente ao previsto pela teoria e de acordo com a 

POT. No teste para testar a Pecking Order Theory, o coeficiente para averiguar se os déficits 

financeiros eram garantidos por empréstimos ficou próximo da unidade, evidenciando assim, 

que as empresas quase não recorreram a emissões de ações, confirmando também a POT.  

Ainda no Brasil, Silva e Brito (2004) realizando previsões das teorias Pecking Order e Static 

Trade-off para endividamento e pagamento de dividendos, chegaram à conclusão idêntica a de 

Medeiros e Daher (2004), ou seja, as organizações mais lucrativas e menos endividadas 

distribuíram mais dividendos, cujos valores não sofrem variações de curto prazo para 

consentir investimentos e, ainda, as empresas mais lucrativas são menos endividadas. 
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Embora seja concluído pela não existência da hierarquia de fontes prevista pela POT, Fama e 

French (2005), também não localizaram realces favoráveis a Statistic Trade -Off Theory, entre 

outros motivos, pela correlação entre lucratividade e alavancagem financeira. 

 

 

2.2 TEORIA DA HIERARQUIA DAS FONTES (PECKING ORDER THEORY) – POT. 

 

A teoria Pecking Order Theory - POT é aquela através da qual toda e qualquer empresa segue 

uma sequencia hierárquica, conforme explicitam Myers (1984), Myers e Majluf (1984) ao 

constituir sua estrutura de capital. Em termos genéricos, a assimetria de informação se refere 

em uma determinada transação, às informações privilegiadas que apenas um dos agentes 

atuantes possui. Em artigo precursor, Akerlof (1970), determinou o quanto à assimetria de 

informação pode exercer influência no equilíbrio do mercado.  

No mercado financeiro, segundo asseveram Stiglitz e Weiss (1981) e Myers (1984) a 

informação é fator preponderante para que seu funcionamento seja considerado de bom nível, 

sendo inclusive, através dessa informação plena que os agentes atuariam de forma mais eficaz 

e com menor índice de riscos. Todavia, no mercado, o acesso à informação sem duvidas, é 

difícil e seletivo, caso este que destaca que existem, sim, imperfeições no mercado de capitais 

conforme abona Myers (1984). 

A relação de problemas na assimetria de informação a preferência da estrutura de capital, 

apontando que esta pode influenciar na imagem e no valor da empresa, são méritos 

prioritários de Myers e Majluf (1984). Concluem que, geralmente, novas emissões de ações 

repassam ao mercado uma imagem negativa da organização, cuja imagem está arrolada a não 

capacidade de se autofinanciar e à impossibilidade de conseguir empréstimos no mercado.  

Conforme garantem Frank e Goyal (2003) e Fama e French (2005) a assimetria de 

informações induz os acionistas em potencial a contestarem os motivos que levaram a 

empresa a buscar financiamento com emissão de ações.  

Donaldson (1961) já colocava que as decisões dos administradores e acionistas, no que diz 

respeito à estrutura de capital, seguem uma hierarquia, procurando maximizar os interesses da 

administração com os dos acionistas. O autor justificou essa hierarquização através do 

fortalecimento da administração dentro da empresa, fazendo com que esta se torne capaz de 

gerar lucros suficientes para o pagamento de dividendos e para a retenção. 
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A ideia central da Pecking Order Theory - POT nasce a partir do momento que os gestores da 

organização definem por uma forma de financiamento para as atividades empresariais, 

momento em que devem considerar múltiplos fatores como os custos de capital, as condições 

de mercado e os interesses dos acionistas. Contudo, o fator mais importante é o impacto da 

assimetria informacional na imagem da empresa, quer seja para seus acionistas, como para os 

acionistas potenciais e os agentes do mercado de crédito. Conforme as previsões da POT, a 

captação de recursos através da emissão de ações seria a última e pior escolha dos tomadores 

de decisão, em virtude de uma possível subprecificação que estas empresas poderão vir a 

lidar.  

A ocorrência de subprecificação segundo Myers e Majluf (1984), Myers (1984) e Frank e 

Goyal (2003), existiria em casos em que o conjunto de informações captadas pelos 

investidores potenciais fosse menos rico do que as detidas pelos gestores. Deste modo, diante 

de um menor grau de informação, os investidores potenciais tratariam os preços das ações, 

quando estas fossem lançadas no mercado, como superestimados. Por conseguinte, seguindo a 

lógica dos investidores potenciais, estas ações somente seriam adquiridas quando fossem 

oferecidas com desconto no mercado. Neste momento ocorre a subprecificação, cuja 

desvantagem dessa subprecificação para os administradores é a ocorrência de um 

subinvestimento nas empresas. Além disso, através da assimetria de informação no mercado, 

existe uma transferência de riqueza dos investidores antigos para os novos. 

As empresas com maiores lucros, de acordo com Perobelli e Famá (2002) e Fama e French 

(2005) tem como tendência a utilização do recurso gerado internamente como financiamento. 

Fato este que reduz o seu coeficiente de endividamento e as empresas menos lucrativas 

tendem a usar a emissão de dívida como a melhor fonte de recursos, pois, diante de sua 

incapacidade de se autofinanciar, terão maiores índices de endividamento. 

Ainda segundo a fundamentação teórica da POT, as organizações devem optar pela emissão 

de dívida em detrimento a novas emissões de ações visto que o deságio é menor e o benefício 

da dedução dos juros pagos é de interesse delas. Porém, no caso do Brasil, em função de 

subsídios, a existência de praticamente um ofertante de recursos para crédito em longo prazo e 

de taxas de juros de longo prazo menores que as taxas de juros de curto prazo são fatores de 

dificuldade para a efetivação da POT (MEDEIROS e DAHER, 2004). 

Chirinko e Singha (2000) e Frank e Goyal (2003), garantem que a POT aceita duas formas 

básicas, a forte e a semiforte. Sob a forma forte, as empresas optam por somente duas fontes 

de financiamento – o uso de recursos internos e a emissão de dívida –, não existindo cogitação 
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da possibilidade da emissão de ações. Já na forma semiforte ou fraca, é considerada a 

possibilidade de emissão de ações, porém sem que estas transgridam os pressupostos teóricos 

apresentados. Na modelagem da POT, segundo Myers e Majluf (1984) e Frank e Goyal 

(2003), a emissão de ações não é recusada por completo.  

Outra razão, além da assimetria de informações, é acolhida por Watson e Wilson (2002), caso 

não exista condições de estimativa efetiva do risco, monitoração do negócio financiado e 

competência de intervenção, os provedores de crédito externo só teriam desejos reais de 

investimento, a taxas de juros mais elevadas. 

No entendimento de Fama e French (2002), existiria uma probabilidade das empresas 

apelarem à emissão de novas ações sem ir de encontro à POT. Aconteceria quando as 

empresas antecipassem que num futuro próximo iriam carecer de novos financiamentos 

externos no objetivo da execução de novos projetos. Caso essa necessidade prevista se 

tornasse inviável por uma projeção de endividamento além de sua capacidade, as 

organizações emitiriam hoje novas ações para que possuíssem condições de se endividarem 

mais no futuro.  

Evidencias de que as emissões de ações pelas empresas de capital aberto nos Estados Unidos 

estão em desacordo com a Pecking Order Theory foram constatadas por Fama e French 

(2005), sugerindo ainda que, alguns tipos de emissões, como as opções para trabalhadores da 

própria empresa, não têm os custos de assimetria de informação que expliquem a POT. 

O resultado de Frank e Goyal (2003), onde empresas menores teriam tendência a emitir mais 

ações que as maiores, com a conclusão de que a POT não seria aplicada a elas, não é provável 

ocorrer no Brasil, pelas características do mercado de ações local, já que é muito difícil 

empresas menores emitirem ações, pelos elevados custos e ainda pela pouca liquidez que 

teriam no mercado. 

Alguns autores brasileiros, a exemplo de Medeiros e Daher (2004) e Silva e Brito (2004), em 

seus trabalhos empíricos da POT para empresas brasileiras, evidenciaram o comportamento 

destas segundo as predições da POT, casos em que foram elaborados testes para analisar a 

existência da POT, em contraposição à existência da TOT. Os resultados favoreceram a 

existência da POT. 

O quadro 1 sintetiza as principais características das Teorias de Trade-Off e Pecking Order. 
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Quadro 1: Síntese dos pressupostos das Teorias de Trade-Off e Pecking-Order. 

Teoria de Trade-Off Teoria de Pecking-Order 

 As empresas apresentam metas moderadas de 

endividamento. 

 É considerada teoria do equilíbrio. 

 Setores diferentes apresentam níveis diferentes de 

endividamento. 

 Vantagens da alavancagem: Tributária e maior 

disciplina administrativa (financeira) para 

pagamento das dívidas. 

 Desvantagem da alavancagem: Aumento dos 

custos de falência. 

 Estrutura ótima de capitais é alcançada com a 

maximização dos benefícios e minimização dos 

custos do endividamento (custos marginais = 

benefícios marginais). 

  Mais lucros >> Mais dívidas >> mais benefícios 

fiscais. 

 Empresas mais lucrativas, com elevados 

rendimentos tributáveis, com menor volatilidade 

e com ativos tangíveis e seguros tendem a serem 

mais alavancadas. 

 Empresas não rentáveis, com ativos intangíveis e 

arriscados devem privilegiar o capital próprio. 

 A teoria não consegue explicar como empresas 

bem sucedidas conseguem prosperar com pouco 

endividamento. 

 Hierarquia de recursos: (a) Financiamento interno – 

retenção dos lucros; (b) Retenção da distribuição 

de dividendos considerando as oportunidades de 

investimentos; (c) Recorrência ao uso de finanças 

externas – utilização prioritária de títulos mais 

seguros; (d) Emissão de dividas, seguida de 

emissão de títulos conversíveis, e, (e) como ultimo 

recurso, a recorrência a participação acionaria 

externa. 

 Não há meta de endividamento bem definida. 

 Apresenta o princípio do menor esforço. 

  Existência de assimetria da informação. 

 As empresas mais rentáveis tendem a ser menos 

alavancadas (menor necessidade de dívidas). 

 Não há interesse em aumentar o nível de 

endividamento quando os fluxos de caixa são 

positivos e suficientes para financiar, com baixo 

risco, os futuros investimentos. 

 O endividamento é baixo quando os investimentos 

não excedem os lucros. 

 Parece funcionar melhor com grandes e sólidas 

empresas com acesso ao mercado de títulos. 

A hierarquia das fontes (Teoria Pecking Order) é menos eficaz do que a teoria do equilíbrio (Teoria de Trade-

Off) na explicação das diferenças intersetoriais na estrutura de capital (BREALEY et al., 2008). 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

2.3 SÍNTESE DE ESTUDOS INCORPORANDO A POT E A TOT 

 

A geração de valor pelas organizações denota sua manutenção no mercado e a remuneração 

adequada para seus controladores, sendo esses, portanto, os objetivos iniciais de toda e 

qualquer empresa. No mundo das finanças corporativas, a estrutura de capital das empresas é 

uma decisão que determina a sobrevivência das organizações. 

Biagini (2003) elucida que usar ou não capital de terceiros é uma deliberação da alta 

administração que demanda muitos esforços, pois um nível elevado de endividamento pode 

depreciar a solvência das organizações. Por outro lado, o baixo nível de endividamento pode 

representar a perda de boas oportunidades de investimento e o arrefecimento da riqueza dos 

acionistas. Determinar uma primíssima estrutura de capital não se constitui algo ainda 

concretizado pelas teorias existentes. 

Até o início deste século, as teorias da POT e da TOT predominavam os estudos alusivos à 

estrutura de capital, como forma de entender como as organizações escolhem suas alternativas 
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de financiamento. Atualmente muitos são os trabalhos, por exemplo, Frank e Goyal (2009) e 

Kayo e Kimura (2011), que se alicerçam em tais teorias, talvez com roupagens econométricas 

mais sofisticadas. Como são teorias com percepções distintas, os trabalhos visam verificar 

qual teoria melhor explica determinado fenômeno. 

Trabalhos abordando TOT e POT, dentre outras, têm sido extensivamente elaborados no 

mundo, no sentido de entender a composição entre contratação de dívidas e emissão de ações. 

No entanto parece ainda ser um campo frutífero a novas abordagens. A seguir algumas dessas 

abordagens recentes em estudos de vários países são descritas. 

Substanciado por recentes discussões, Denis (2012) afirma que, apesar de uma quantidade 

substancial de trabalhos e muito progresso no campo da estrutura de capital, modelos 

tradicionais fazem um trabalho extremamente pobre na explicação da dinâmica da estrutura 

de capital observada. Novas abordagens que incidam sobre o acesso intertemporal de capital 

da empresa parecem representar os caminhos mais promissores para produzir novos 

conhecimentos. 

Ogden e Wu (2012) desenvolveram e testaram um modelo que integrou a TOT, a POT e a 

hipótese de momento de mercado sobre as decisões de financiamento das empresas e 

encontraram resultados empíricos que apoiam a base teórica atual. A análise geral levou a 

sugerir que características das empresas em grande parte determinam a orientação de 

financiamento da empresa, englobando a alavancagem e a segurança da escolha do 

financiamento incremental. 

De Jong et al. (2011) também testam a TOT em relação a POT. Encontram, numa amostra de 

empresas americanas, que a POT explica melhor a descrição de decisões de emissão do que a 

TOT. Em contraste, quando concentram em decisões de recompra de ações, a TOT explica 

melhor as decisões de estrutura de capital das empresas. 

A mesma base teórica foi testada em 200 empresas públicas listadas na Malásia, de 2007 a 

2012, quando da emissão de nova dívida, por AB Razak e Rosli (2014). Baseados na POT, 

sugerem que a escassez de recursos internos não influencia na emissão de novas dívidas. Em 

contraste, os resultados dos testes da TOT são significativos para a nova emissão. Isso mostra 

que estas empresas estão conscientes do benefício fiscal da dívida. Tamanho , estrutura de 

ativos e crescimento da empresa também são estatisticamente significativos para novas 

aquisições de dívida das empresas. 

A relação entre os padrões de financiamento, a assimetria de informação e tradições jurídicas 

em 37 países durante o período 1990-2004 foram estudados por Cotei et al. (2011). Os autores 
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testam as previsões das teorias com dados em painel com efeito fixo. Como resultados, 

consistentes com estudos para empresas norte-americanas, os resultados mostram que as 

empresas em todos os países ajustam para o objetivo de alavancagem, mas com taxas 

significativamente diferentes e que a dívida de longo prazo varia em funçao da tradição 

jurídica. Os resultados mostram que decisões de estrutura de capital das empresas não são 

apenas em função de suas próprias características, mas também do desenvolvimento do 

mercado jurídico e financeiro em que operam. 

Verificar se a TOT e a POT são mutuamente excludentes ou complementares na determinação 

da estrutura ótima de capital das empresas de manufatura da Índia durante o período de 1993 

a 2008 foi o objetivo do estudo realizado por Mukherjee e Mahakud (2013). Encontram que 

as teorias são complementares, mas que o comportamento de financiamento das empresas é 

mais bem explicado pela POT. 

Cheng e Weiss (2012) testam, no segmento de seguradoras, se as empresas possuem uma 

estrutura ótima de capital. Os resultados indicam que a TOT domina a POT na 

propriedade/responsabilidade da estrutura de capital das seguradoras. Além disso, as 

seguradoras de ações e mútuas parecem ter diferentes objetivos de estrutura de capital e 

ajustam sua estrutura ótima de capital a velocidades diferentes.  

Investigar se as decisões de estrutura de capital de pequenas e médias empresas (PME) de 

serviço são diferentes dos outros tipos de grande empresa do segmento foi o objetivo de 

Serrasqueiro et al. (2011). Evidenciam que as decisões de estrutura de capital das PME de 

serviços são diferentes dos outros tipos de empresas e que elas estão mais próximas dos 

pressupostos da POT e mais distantes da TOT. 

Singh e Kumar (2012), numa abordagem temporal, num contexto de mercado emergente, 

avaliam empresas indianas em 10 indústrias no período de 1990 a 2007. Os resultados 

reforçam a evidência da TOT. 

Os fatores que afetam a estrutura de capital de empresas industriais, com dados em painel, de 

uma amostra de 160 empresas listadas na Bolsa de Valores de Karachi (Paquistão) durante 

2003-2007, são explorados por Sheikh e Wang (2011). Os resultados sugerem que a 

lucratividade, liquidez, volatilidade dos lucros e tangibilidade (estrutura de ativos) estão 

relacionadas negativamente para a proporção da dívida, ao passo que o tamanho da empresa 

está positivamente associado.  

Hong et al. (2012) visando comparar as decisões de financiamento das empresas americanas, 

nos moldes de Fama e French (2005), foram empregados os dados de nível de empresa na  
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Alemanha para investigar o comportamento das decisões de financiamento. Os resultados 

empíricos mostraram que as decisões de financiamento das empresas alemãs são consistentes 

com as previsões da POT, ao passo que as empresas nos EUA não. Eles também descobriram 

que é valioso considerar as características das empresas, ambiente financeiro e momento de 

mercado. 

Astrini (2012) objetiva analisar como se ajusta a estrutura de capital comportamental, em 

sociedade não financeira da Indonésia, com a teoria da estrutura de capital, especificamente a 

teoria da agência, a POT e a TOT. Propriedade institucional e liquidez da empresa são proxies 

para a teoria de agência. Lucratividade e tamanho da empresa são proxies da POT. Fluxo de 

caixa livre e ativo imobilizado são proxies para a TOT. O estudo concluiu que a liquidez da 

empresa tem influências negativas e significativas para a estrutura de capital (dívida de longo 

prazo) e lucratividade têm influência significativa e negativa para estrutura de capital (dívida 

total). O resultado comprova que a teoria de agência e a POT ajustam com a estrutura de 

capital comportamental nas empresas não financeiras da Indonésia. 

Bauweraerts e Colot (2012) investigam se diferenças podem ser indicadas nas escolhas 

financeiras das empresas familiares. Usando o modelo de Shyam-Sunder e Myers, focaram a 

pesquisa sobre o comportamento financeiro de empresas privadas familiares e não familiares 

da Bélgica. De uma amostra de 210 empresas para o período de 2002-2010, a metodologia de 

dados em painel é utilizada para estimar os modelos da POT e da TOT. Os resultados 

mostram que nem POT, nem TOT aplicam-se a empresas familiares e que empresas não 

familiar são mais propensas a adotar uma meta de endividamento. Além disso, a introdução 

de um subsídio para as ações de empresas no mercado belga também é levado em conta. Os 

resultados indicam que esse mecanismo parece ter uma influência sobre as escolhas dos 

recursos nas empresas familiares. 

Butt et al. (2013) objetiva contribuir para a compreensão do comportamento financeiro do 

setor de leasing do Paquistão no período de 2001-2010. É uma tentativa de investigar os 

fatores-chave que influenciam a estrutura de capital do setor de leasing do Paquistão. 

Alavancagem financeira é tida como a variável dependente. Considerando que, dimensão da 

empresa, intensidade Capital; Liquidez, lucratividade e tangibilidade dos ativos são tomadas 

como variáveis independentes. Empiricamente verificou-se que o tamanho dos ativos tem um 

impacto negativo e significativo sobre alavancagem. Também foi encontrado que a liquidez, 

tangibilidade, lucratividade e intensidade de capital não influenciam significativamente na 
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alavancagem. Assim, conclui-se que o setor de leasing do Paquistão está seguindo a POT, em 

termos de tamanho da empresa, tangibilidade, liquidez, lucratividade e intensidade de capital. 

Dang (2011) analisa empiricamente a TOT e a POT utilizando métodos econométricos mais 

robustos. Ao testar a TOT, estendem um modelo de ajustamento parcial para um modelo de 

correção de erros. Os modelos são ainda mais agravados ao utilizar variáveis instrumentais e 

os estimadores através de métodos dos momentos generalizados. Eles encontram que esses 

estimadores são importantes porque ajudam a melhorar a coerência e a eficácia dos resultados 

obtidos. Usando um grande conjunto de dados do Reino Unido, o trabalho encontra evidência 

forte e consistente para a TOT, tanto no ajuste parcial, quanto nos modelos de correção de 

erros. Isso mostra que as empresas do Reino Unido ajustam sua alavancagem em direção de 

uma meta de forma relativamente rápida. A TOT supera a POT em modelos empíricos das 

duas teorias. 

Antwi et al. (2012) objetiva fornecer evidências sobre o impacto da estrutura de capital no 

valor de uma empresa. A análise foi efetuada em 34 empresas cotadas na Bolsa de Valores de 

Gana. O método de regressão de mínimos quadrados ordinários foi empregado na realização 

desta análise. O resultado do estudo revela que em uma economia emergente como Gana, o 

capital próprio como um componente da estrutura de capital é relevante para o valor de uma 

empresa, e também a dívida de longo prazo é o principal determinante do valor de uma 

empresa. Nas conclusões do estudo, os responsáveis pelas decisões financeiras das empresas 

são aconselhados a empregar mais dívidas de longo prazo do que capital próprio no 

financiamento de suas operações, uma vez que impacta mais sobre o valor de uma empresa. 

Fulghieri et al. (2013) mostram que, quando as opções de crescimento representam um 

componente significativo do valor global da empresa, financiamento por ações pode dominar 

sobre financiamento por dívida com informação assimétrica. Em particular, eles descobrem 

que o capital próprio é mais provável que domine dívidas para as empresas mais jovens com 

necessidades de investimento de maior dimensão e com oportunidades de crescimentos mais 

arriscados. Assim, apresentam um modelo para explicar por que as empresas de alto 

crescimento podem preferir ações a dívida e depois mudar para dívida à medida que 

amadurecem. Também encontram que financiamento por ações é relativamente mais atraente 

quando uma empresa já tem dívida em sua estrutura de capital. Além disso, emissões de ações 

podem dominar dívidas em empresas multidivisionais. 

Ao empregar capital de terceiros a organização pode fazer uso do benefício fiscal de dedução 

de juros do imposto devido, transformando o custo do capital de terceiros inferior ao custo do 
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capital próprio. Todavia, este fato só advém até um determinado nível, isto por que, conforme 

vai majorando o endividamento da empresa, o risco para o credor também majora, tornando 

tanto o capital próprio como o de terceiros mais dispendioso. Algumas explicações 

alternativas têm sido sugeridas para este dilema da estrutura de capital. Os clássicos estudos 

empíricos nesse campo incluem Marsh (1982), Bradley et al. (1984), Titman e Wessels 

(1988), Mackie-Mason (1990), Givoly et al. (1992), Graham (1996), Fama e French (1998), 

entre outros. Como já abordado nesta revisão da literatura, a despeito dos diversos estudos 

empíricos conduzidos, o debate está longe de ser resolvido (BREALEY et al., 2008). No final 

do século passado, Shyam-Sunder e Myers (1999) constatavam que a evidência em favor da 

POT era observada com maior assiduidade. Estudos internacionais sobre estrutura de capital, 

entre empresas de diversos países, eram corriqueiros, tanto quanto estudos de um único país. 

A estrutura de capital das organizações nos Estados Unidos, na Alemanha, na França e no 

Reino Unido, foi estudada por Wald (1999) observando que diferenças em políticas fiscais e 

problemas de agência tais como custo de falência, informações assimétricas e conflitos entre 

acionistas e credores esclarecem as diferenças entre os países. O estudo recomenda ligações 

entre decisões de estrutura de capital e diferenças legais e institucionais. Várias são as 

dimensões que foram estudadas para tentar explicar sua relação como o nível de alavancagem 

das organizações.  

O patamar de ativos tangíveis é um dos aspectos mais presente nos estudos de estrutura de 

capital como, por exemplo, Rajan e Zingales (1995), Bevan e Danbolt (2002); Frank e Goyal 

(2003) e Deesomsak et al. (2004) e, de uma forma geral, a ideia acolhida é que as 

organizações com maior volume de ativos tangíveis, que possam ser utilizados como garantia 

e que amortizam o custo do endividamento, poderiam endividar-se mais. Sendo, portanto, os 

ativos tangíveis com mais facilidade aferidos pelo mercado e mais predispostos a relação de 

troca, havendo assim, uma relação positiva entre o volume de ativos tangíveis detidos pela 

organização e seu nível. 

Outra dimensão inserida em vários estudos é a expectativa de crescimento da empresa 

(TITMAN e WESSELS, 1988; CHUNG, 1993; RAJAN e ZINGALES, 1995; BARCLAY e 

SMITH, 1999). Conforme sugestões de Black e Scholes (1973) o controle das ações de uma 

empresa alavancada poderia ser visto como opção de compra detida pelos acionistas. Para as 

empresas que possuem flexibilidade em suas escolhas de investimento o custo do 

endividamento deveria ser maior, desanimando o endividamento. 
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Também a volatilidade dos resultados é outro fator presente nos estudos alusivos à estrutura 

de capital, tais como, Ferri e Jones (1979), Titman e Wessel (1988), Amit e Wernerfelt 

(1990), Booth et. al. (2001), Nakamura et. al. (2007). Organizações com apresentação em seus 

resultados menos voláteis tenderiam a ser menos predispostas a dificuldades financeiras, o 

que tornaria mais barato o custo do endividamento, e deste modo, se tornaria mais propensas à 

contratação de dívidas. O risco do negócio é interpretado de modo unanime pelos estudos 

como sendo uma variável que confirma de forma negativa para a estrutura de capital das 

organizações. Logo, o sinal negativo representa que as organizações menos arriscadas, com 

menor probabilidade e menores custos de falência, são as que possuem um maior acesso a 

recursos de terceiros. 

Lucratividade também é abordada sempre no contexto da alavancagem. Conforme assevera 

Myers (1984), de acordo com a POT, empresas deveriam se financiar via lucros retidos, 

endividamento e, em última instância, emissão de ações. 

No que se refere à lucratividade, a maioria das teorias confirmam que a lucratividade dos 

ativos é diretamente proporcional à estrutura de capital, menos para a teoria de Pecking 

Order, onde essa relação é oposta (BASTOS et al., 2008). 

Strebulaev (2007) traz à baila as previsões contrárias na relação existente entre as variáveis 

lucratividade e alavancagem, enquanto que pela POT é aguardada uma relação negativa entre 

as duas variáveis, pela TOT se espera uma relação positiva, uma vez que a maior 

lucratividade amortece os custos esperados de dificuldades financeiras permitindo à empresa 

majorar os benefícios fiscais aumentando a alavancagem. Grinblatt e Titman (2002) destacam 

que as organizações que estão originando lucros substanciais antes de juros e impostos devem 

usar um montante significativo de dívidas para obterem as vantagens da dedutibilidade dos 

juros para fins de imposto de renda. No entanto, segundo evidências empíricas conseguidas 

por Kester (1986), empresas mais rentável tem por tendência manter um nível de 

endividamento mais baixo, resultado esse ratificado por Gaud et al. (2005). 

Também no que diz respeito às determinantes, Rajan e Zingales (1995) recomendam quatro 

fatores basilares relacionados ao estudo da estrutura de capital: 

Tamanho - grandes empresas tendem a possuir um nível de endividamento maior;  

Ativos Tangíveis - empresas que possuem altas taxas de ativos fixos em relação aos seus 

ativos totais apresentam maior nível de endividamento;  

Lucratividade - empresas mais lucrativas possuem um índice de endividamento menor;  
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Valor de mercado sobre valor contábil - empresas com alto valor de mercado em relação ao 

valor contábil possuem menor nível de endividamento. 

O quadro 2 sintetiza o comportamento de algumas das principais variáveis específicas de 

desempenho empresarial inseridas em estudos alusivos à estrutura de capital e também neste 

trabalho, de acordo com os pressupostos da POT e a TOT. 

 

Quadro 2 - Relação esperada de algumas variáveis em relação às teorias POT e TOT de estrutura de capital. 

Teoria TOT POT 

Variáveis Relação Estudos Relação Estudos 

Lucratividade Positiva Miller (1977). DeAngelo e 

Masulis (1980), Marsh (1982), 

Breadley, Jarrel e Kim (1984). 

Negativa Titman e Wessels (1988), 

Rajan e Zingales (1995), 

Fama e French (2002), 

Franck e Goyal (2007), 

Myers (1984), Donaldson 

(1961), Brealey e Myers 

(2000), Myers e Majluf 

(1984), Booth et al. 

(2001), Soares e 

Procianoy (2000). 

Tamanho Positiva Scottt e Martin (1975), Ferri e 

Jones (1979), Titman e 

Wessels (1988), Rajan e 

Zingales (1995), Gomes e Leal 

(1999), Chen e Xue (2004). 

Negativa Frank e Goyal (2003), 

Myers (1984), Graham 

(1996). 

Oportunidade 

Crescimento 

Negativa Rajan e Zingales (1995), 

Barclay et al. (2006), Frank e 

Goyal (2007), Gomes e Leal 

(1999), McConell e Servaes 

(1990). 

Positiva Toy et al (1974), Brealey 

e Myers (2000), Kayo e 

Famá (1997). 

Tangibilidade Positiva Lumby (1991), Thies e klock 

(1992), Gomes de Leal (1999), 

Rajan e Zingales (1995). 

Negativa Harris e Haviv (1991). 

Risco 

Operacional 

Negativa Drobetz e Fix (2003), Bradley, 

Jarrel e Kim (1984), Long e 

Malitz (1983), Wlliamson 

(1981), Stonehill et al. (1975), 

Gomes e Leal (1999) Ferri e 

Jones (1979), Thies e Klock 

(1992). 

Negativa Donaldson (1961), Toy et 

al. (1974), Myers (1984). 

Liquidez Negativa Rajan e Zingales (1995), 

Myers e Rajan (1998), 

Deesomsak et al., 2004). 

Negativa Rajan e Zingales 

(1995), Myers e 

Rajan (1998), 

Deesomsak et al., 

2004). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.4 TEORIA DO MOMENTO DO MERCADO (EQUITY MARKET TIMING) – EMT 

 

A Teoria de Equity Market Timing afirma que a estrutura de capital das empresas é o 

resultado acumulado das tentativas passadas de aproveitar condições favoráveis do mercado 

de ações pelos seus gestores (HUANG e HITTER, 2005). Estes emitem novas ações quando 

percebem que estão sobre avaliadas pelo mercado e as recompram quando consideram que 

estão subavaliadas, que, mormente pode ser confirmado pela relação negativa existente entre 

o indicador market-to-book e a alavancagem das organizações. Quando o valor de mercado 

das empresas supera o seu valor contábil, elas ficam propensas a emitir novas ações em 

detrimento da emissão de dívida e, quando o valor de mercado é inferior ao valor contábil, são 

mais propensas a recompra de ações. 

No inerente a administração financeira é importante destacar aspectos de primordial 

importância, tanto a forma como as organizações deliberam sobre quais fontes de recursos 

empregam para financiar os seus investimentos, perceber quais são os direcionadores das 

decisões de financiamento das organizações e, consequentemente, quais aspectos da estrutura 

de capital permanecem relevantes para gestores, acionistas e credores. 

Conforme debatido por Huang e Ritter (2009), a diferença categórica entre a teoria do market 

timing e a teoria da pecking order é que a primeira não admite nenhuma forma de eficiência 

do mercado financeiro. Janelas de oportunidade podem aparecer sempre que o custo do 

capital altere, seja por razões racionais ou irracionais. Na doutrina de market timing, uma 

organização pode emitir ações quando ela confia que o preço das suas ações está 

irracionalmente elevado e as recupera quando o seu preço está irracionalmente baixo, posição 

que conflita com as proposições de Modigliani e Miller (1958) onde, em mercados eficazes, 

os custos das distintas formas de capital não variam de forma independente e, portanto, não 

deveriam ocorrer ganhos na exploração das alterações entre o custo da dívida e do capital 

próprio. Na presença de mercados ineficazes, os gestores sempre vão possuir incentivos para a 

prática de market timing desde que para eles isso não seja impossível.  

Constante da literatura, um dos trabalhos realizado por Modigliani e Miller (1958) avaliaram 

a estrutura de capital a partir do custo de capital total - retorno exigido por credores e 

acionistas - da organização, demonstrando que, considerando mercados perfeitos e a falta de 

impostos, o custo de capital total de uma organização e, por conseguinte, seu valor independe 

de sua estrutura de capital, assim, as determinações de financiamento não são relevantes para 
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a avaliação da empresa, sendo relevantes somente suas decisões de investimentos, não 

existindo uma estrutura de capital considerado ótimo. 

Em seguida, Modigliani e Miller (1963) garantiram que o emprego de dívida como fonte de 

financiamento é vantajosa em face do benefício fiscal adquirido pela dedução de despesas 

financeiras da base de cálculo do Imposto de Renda, originando a redução do custo médio 

ponderado de capital. Não obstante, asseveram que isto não significa, essencialmente, que as 

organizações devem utilizar o máximo possível de dívida em suas estruturas de capital, visto 

que em algumas circunstâncias, outras formas de financiamento podem ser mais lucrativas, 

como a utilização de lucros retidos. Modigliani e Miller (1963) ainda sobressaem importantes 

fatores relacionados à estratégia financeira que fazem com que as empresas cultivem reservas 

de capacidade de financiamento, como limites impostas por credores. 

No explicitar de Jalilvand e Harris (1984), a consideração de imperfeições de mercado 

implica em três questões fundamentais: primeiro, as decisões de financiamento podem afetar 

o valor da empresa tendo em decorrência, as empresas passarem a possuir estruturas de capital 

alvo de longo prazo que são influenciadas por fatores como impostos, custos de falência e 

custos relacionados à questão de agência, e, segundo, imperfeições de mercado como custos 

de ajustamento ou ressalvas financeiras, podem induzir as empresas a não se ajustarem por 

inteiro a estes níveis alvo de longo prazo a cada período, mas inversamente, seguirão um 

padrão de ajuste parcial; e terceiro, estas imperfeições de mercado podem conduzir a uma 

interdependência essencial entre as decisões corporativas, podendo ocorrer interações 

importantes entre as decisões de financiamento e de investimento. Levando em conta a 

existência e imperfeições de mercado, outras teorias foram formadas objetivando explicar o 

que determina a utilização de capital próprio ou de terceiros pelas empresas para a realização 

de investimentos. 

A teoria do market timing define que as empresas financiem uma parte mais considerável do 

seu déficit de fundos através do mercado acionário quando o custo do capital próprio for 

baixo em relação a outras formas de capital ou quando acharem que suas ações estão 

sobrevalorizadas, ou seja, tenham valores superiores a seus valores patrimoniais ou valores de 

mercado no passado. 

Trabalho realizado por Baker e Wurgler (2002) introduziu convencionalmente a teoria do 

market timing como uma explicação alternativa para a determinação da estrutura de capital 

pelas empresas. No trabalho, Baker e Wurgler (2002) constroem uma série de valores 

históricos ponderados da razão entre o valor de mercado da firma sobre seu valor patrimonial 
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(market-to-book) observando que a estrutura de capital vigorante da empresa é densamente 

relacionada com os valores históricos dessa variável. Baker e Wurgler (2002) encontram um 

relacionamento negativo entre a razão market-to-book e a alavancagem corrente, 

argumentando que nem o modelo da pecking order, tampouco o de trade-off podem elucidar 

este relacionamento. Afirmam que tais modelos teriam dificuldade de ilustrar como 

movimentos temporários do valor de mercado da empresa teriam efeitos permanentes sobre a 

estrutura de capital, ou mesmo profetizariam um relacionamento contrário do encontrado 

como no caso do modelo da pecking order.  

Baker e Wurgler (2002) sintetizam então que a estrutura de capital das empresas seria o 

resultado de tentativas passadas destas em momentos do mercado, debatendo ainda, que a 

questão da persistência seria decisivo para a teoria do market timing já que, mecanicamente, 

flutuações de curto prazo no custo do capital são esperadas em influenciar a estrutura de 

capital da empresa. Entretanto, se as organizações rebalancearem sua alavancagem segundo 

os modelos tradicionais, o market timing não terá persistência, não exercendo um impacto na 

determinação da estrutura de capital no longo prazo. 

Segundo o trabalho de Baker e Wurgler (2002), o Market Timing tem como pressuposto que: 

 
... a estrutura de capital é o resultado acumulado das tentativas passadas de aproveitar 

condições favoráveis do mercado de ações pelos seus gestores, uma vez que estes emitem 

novas ações quando percebem que estas estão sobre avaliadas pelo mercado, e as 

recompram quando consideram que estão subavaliadas. (BAKER e WURGLER, 2002) 

 

Ou seja, o market timing objetiva explorar flutuações temporárias no custo de capital próprio 

em relação a outras fontes de financiamento. Deste modo, a estrutura de capital seria o 

resultado acumulado de tentativas passadas de emitir títulos em momentos considerados 

favoráveis ou oportunos para a emissão. 

Conforme ainda Baker e Wurgler (2002), no mundo de mercados eficientes e integrados de 

Modigliani e Miller (1958), os custos de diferentes fontes de captação não variam de modo 

independente e, portanto, não haveriam ganhos oriundos de uma troca oportuna entre eles. 

Para MM, à medida que o grau de alavancagem se eleva, o retorno exigido pelos acionistas 

também acresce, visto que o risco para os acionistas evolui com o endividamento. O descrito 

aumento, no retorno exigido compensa o acréscimo da proporção do financiamento com 

capital de terceiros, estimado menos oneroso que a utilização de capital próprio. Prontamente, 

a estrutura de capital se torna irrelevante, visto que o custo médio ponderado de capital e, por 

conseguinte o valor da empresa, independem do grau de alavancagem. Contudo, variadas 
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evidências empíricas recomendam que o market timing constitui-se em um importante aspecto 

da política de financiamento das organizações. 

Conforme asseveram Baker e Wurgler (2002) existem evidências de market timing em quatro 

diferentes tipos de estudos: 

1) As empresas tendem a emitir ações ao invés de dívida quando seu valor de mercado 

está alto em relação ao valor contábil e a valores passados de mercado, e tendem a 

recomprar ações quando seu valor de mercado está baixo; 

2) As análises dos retornos acionários de longo prazo, após decisões de financiamento, 

sugerem que o equity market timing é, em média, bem sucedido, sendo que as empresas 

emitem ações quando o custo de capital próprio está relativamente baixo e recompram 

ações quando o custo está relativamente alto; 

3) As análises de lucros previstos e realizados em torno das emissões sugerem que as 

empresas tendem a emitir ações nos momentos em que os investidores estão 

excessivamente otimistas sobre os prospectos de lucros; e  

4) Os gerentes admitem o comportamento de market timing em pesquisas realizadas – 

survey (GRAHAM e HARVEY 2001) 

 

A partir do trabalho de Baker e Wurgler (2002) é possível dividir a literatura de market timing 

em duas vertentes conforme o teste de dois resultados fundamentais. A primeira estaria 

interessada em verificar se as empresas na realidade tentam tirar proveitos de janelas de 

oportunidade quando da escolha de sua estrutura de capital. A segunda procura avaliar se 

essas tentativas de time the market teriam efeitos constantes ou afetariam apenas no curto 

prazo a estrutura de capital das empresas. Não obstante já existisse uma literatura observando 

que as empresas expunham um comportamento oportuníssimo com relação à escolha entre 

capital próprio e de terceiros. Até 2005, escassos são os trabalhos que avaliam diretamente o 

fato se as empresas aproveitam momentos onde o custo do capital próprio seja baixo com 

relação ao capital de terceiros ou momentos onde sua valoração seja elevada para realizarem a 

emissão de ações. 

Os primeiros a concretizarem uma ligação direta entre o padrão temporal da estrutura de 

capital com o custo relativo do capital próprio, com relação a outras formas de capital, foram 

Huang e Ritter (2005). Encontraram que as firmas financiam uma porção maior da sua 

demanda financeira com capital próprio quando o excesso de retorno no preço é baixo, bem 

como quando a média do retorno do primeiro dia das emissões primárias é alta e, baixos, 

antes das realizações dos fatores do modelo de Fama-French. Esses fatos seriam consistentes 

com a teoria do market timing. 

Elliot et al. (2007) localizam que empresas sobrevalorizadas possuem uma perspectiva maior 

de emitirem ações, enquanto as subvalorizadas teriam uma perspectiva maior de emitir mais 

dívida, evidência sólida com a teoria do market timing. Do mesmo modo, através da utilização 
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de um modelo de valoração que decompõe a razão market-to-book em dois componentes, um 

representando o erro de precificação e outro correspondendo a oportunidades de 

desenvolvimento, os autores descobrem que erros de precificação são importantes na 

preferência da estrutura de capital, o que é visto como sendo consistente com a explicação de 

market timing em face à irracionalidade dos investidores. 

Mesmo que a literatura admita a existência da tentativa das empresas de utilizarem EMT 

como apontado por Baker e Wurgler (2002), esta ainda não alcançou um consenso sobre o 

grau de persistência que o market timing teria sobre a estrutura de capital da empresa. 

Por meio do uso de um modelo dinâmico de ajuste da alavancagem das empresas, Flannery e 

Rangan (2006), descobriram que, embora seja significativa a explicação de mutações na 

estrutura de capital, o market timing não esclareceria mais do que 10% das alterações na 

estrutura de capital das empresas e, além disso, encontraram que mutações no preço das ações 

teriam tão somente efeitos transitórios. Concluem, assim, que um modelo de trade off 

dinâmico onde as empresas acertam sua alavancagem para uma alavancagem meta, 

esclareceria a maior parte das variações da estrutura de capital das empresas. 

Alti (2006) aparta as emissões das empresas como sendo feitas em períodos hot e cold, onde a 

separação é realizada conforme os números de emissões iniciais de ações (IPO) nos 

respectivos períodos. Meses com um vasto número de emissões são denominados hot, caso 

contrário são denominados cold. Para Alti (2006), organizações que concretizam emissões em 

períodos denominados como hot emitem mais ações e diminuem sua alavancagem mais do 

que empresas em mercados denominados cold. Porém, logo após o lançamento, as empresas 

em mercados hot emitem mais dívida e menos ações do que as firmas cold, fazendo com que 

em um período curto de tempo a diferença entre as organizações desapareçam, situação esta, 

contrária à teoria do market timing. 

Assim, autores como Hovakimian et al. (2004), Alti (2006) e Kayhan e Titman (2007) 

refutaram a ideia de que o impacto do efeito de Market Timing na estrutura de capital seja 

persistente. Hovakimian et al. (2004) questionou ainda os principais resultados alcançados por 

Baker e Wurgler (2002), referindo que não existe evidências de efeito persistente da emissão 

de ações na estrutura de capital. Pelo contrário, defende que os efeitos do market timing são 

pequenos e transitórios. 

Kayhan e Titman (2007) localizaram resultados parecidos com Flannery e Rangan (2006), 

construindo um modelo econométrico para distinguir dentre as distintas teorias sobre a 

determinação da estrutura de capital, encontrando ainda que variáveis indicativas de market 
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timing são importante determinantes da estrutura de capital das empresas, todavia, seu peso 

amortece com o decorrer do tempo, quando as empresas tendem a mover em direção a uma 

meta de alavancagem. Ou seja, Kayhan e Titman (2007) conseguiram evidências que o efeito 

de market timing sobre as variações do endividamento das empresas é significativo, contudo, 

tal como Hovakimian et al. (2004) não localizaram evidências da persistência dos seus efeitos 

no longo prazo, dado que em períodos de tempo subsequentes a estrutura de capital da 

empresa varia em função de um nível de endividamento objetivo.  

Hovakimian et al. (2004), Kayhan e Titman (2007) e Elliot et al. (2007) também contestaram 

a metodologia de Baker e Wurgler (2002), principalmente devido à múltipla interpretação que 

se faz do indicador market-to-book. Para estes autores, existem várias razões que a relação 

market-to-book esteja relacionada de forma negativa com a alavancagem, tais como 

assimetria de informação e oportunidades de crescimento, embora a maioria dos trabalhos 

científicos utilize deste indicador.  

Além de não localizar evidências sobre a perseverança do efeito de market timing na estrutura 

de capitais, Hovikimian (2004) achou evidencias de que a média histórica do market-to-book 

abastece informações sobre as oportunidades de crescimento das empresas e que produzem 

efeitos negativos e significativos sobre o capital atual.  

Huang e Ritter (2009) fizeram uso de uma abordagem fundamentada no premio de risco de 

mercado para detectar o comportamento de market timing, onde analisando a forma como as 

empresas americanas tomaram decisões de financiamento no período de 1964 e 2001, 

recorrendo a uma medida de custo de capital próprio, baseada no premio de risco de mercado. 

Os resultados demonstram que os prêmios de risco de mercado históricos têm efeitos 

constantes de longo prazo na estrutura de capital das empresas, influenciando suas decisões de 

financiamento. Market timing é um importante determinante da estrutura de capital, sendo que 

em períodos em que o custo de capital próprio é elevado, as tendem a seguir uma ordem 

hierárquica, preferindo a dívida como fonte de financiamento, em detrimento da emissão de 

ações. Porém, quando o custo de capital é baixo, as empresas financiam seu déficit através de 

capital externo, evidência consistente com a Teoria. Os estudos referendados acima foram 

elaborados para as empresas americanas. No entanto, as tentativas de detectar 

comportamentos de market timing não ficaram só por elas.  

Henderson et al. (2006) analisaram o comportamento de market timing da dívida e do capital 

próprio ao nível internacional, concluindo que o timing parece ser importante nas decisões de 

emissão de títulos, uma vez que, de modo geral as empresas são mais propensas a emitir ações 
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quando estes são precedidos de baixos retornos de mercado e, são mais propensas a emitir 

dívida quando esta é precedida de elevados retornos. Também concluíram que as empresas 

emitem mais dívida de longo prazo aproveitando as condições de baixas taxas de juro e 

mesmo antes das taxas aumentarem.  

Bruinshoofd e De Haan (2007) fizeram um estudo comparativo sobre efeito de market timing 

na estrutura de capital utilizando observações de empresas dos Estados Unidos, Reino Unido 

e Europa, chegando à conclusão que a alavancagem e o market-to-book histórico estão 

negativamente correlacionados para as empresas dos EUA, não verificando o mesmo para as 

empresas Europeias e do Reino Unido.  

Para o mercado brasileiro, Basso et al. (2004) contestam o estimado por Baker e Wurgler 

(2002) para uma amostra de empresas no período de 1997 a 2002, não encontrando evidência 

de market timing no Brasil. Mostram ainda, que a alavancagem das empresas brasileiras 

diminui logo após a emissão inicial de ações (IPO), mas aumenta logo no segundo ano após 

esta, não evidenciando assim, a persistência necessária para confirmar com a teoria do market 

timing. Do mesmo modo, contestando Baker e Wurgler (2002), Basso et al. (2004) não 

acharam nenhum relacionamento entre a razão market-to-book histórico e a alavancagem das 

empresas, concluindo, portanto, que a teoria não é confirmada para o caso brasileiro.  

Desigual de Basso et al. (2004), este trabalho não tem o objetivo de testar a persistência do 

market timing, mas testar diretamente se as empresas na realidade apresentam um 

comportamento oportuníssimo, financiando sua demanda de fundos com a emissão de ações 

quando a relação valor de mercado e valor patrimonial abrem janelas de oportunidades.  

 

 

 

2.4.1 Alicerces do Equity Market Timing 

 

O trabalho elaborado por Baker e Wurgler (2002) apresentou suporte em diversos estudos 

efetuados anteriormente, que na tentativa de localizar padrões na forma de financiamento das 

organizações, conseguiram resultados sólidos com a Teoria de market timing.  

Não obstante ser uma Teoria muito recente, de acordo com Alti (2006), vários estudos que 

precederam o trabalho de Baker e Wurgler (2002) suportaram a teoria de market timing. Deste 

modo, autores a exemplo de Taggart (1977), March (1982), Jalilvand e Harris (1984), 

fundamentados nos valores históricos do mercado das ações, realizaram trabalhos que 
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corroboraram a tendência das empresas em emitirem ações quando o seu valor de mercado é 

elevado em relação ao valor contábil ou ao seu valor de mercado histórico.  

Apelando para modelos de determinação financeira de sua autoria, Targgat (1977) realizou 

uma análise de como as organizações americanas empregavam os recursos, bem como as 

possíveis fontes de financiamento para o período de 1957-1972. A fundamental conclusão 

retirada da análise foi a de que as alterações nos valores de mercado da dívida de longo prazo 

e do capital próprio são fatores importantes para emissões de ações. Averiguou que o timing 

tem um impacto significativo nas decisões financeiras das empresas, sendo a emissão de 

dívida um substituto para a emissão de ações quando o mercado de ações se encontra 

subavaliado. Quando o valor de mercado está sobre avaliado relativamente a sua média 

histórica, a organização emite ações em detrimento da dívida. De tal modo, se observa uma 

afinidade nula entre o valor de mercado e a variação no nível de endividamento, bem como 

uma relação positiva entre valores de mercado históricos e a emissão de ações.  

Conforme destacam Baker e Wurgler (2002), Taggart (1977) existem evidências de que 

movimentos de longo prazo no valor de mercado de dívida e capital próprio constituem um 

importante determinante das decisões de emissão de títulos das organizações americanas.  

Resultados parecidos foram alcançados por March (1982), que realizou uma análise inerente à 

forma como as empresas no Reino Unido optavam por suas fontes de financiamento. Os 

resultados obtidos foram que, quando da escolha da fonte de financiamento, as empresas são 

intensamente influenciadas pelas condições de mercado e pelos preços históricos das ações. 

March (1982) argumenta ainda que as empresas que estavam abaixo do seu nível ideal de 

endividamento eram mais predispostas em emitir dívida e que, empresas de pequena 

dimensão, com elevada probabilidade de risco de falência, eram mais propensas a emitir 

ações.  

Autores como Rajan e Zingales (1995), Jung et al. (1996) e Hovakimian et al. (2002), por 

exemplo, elaboraram estudos objetivando a detenção de comportamentos de market timing, 

utilizando a relação market-to-book.  

Rajan e Zingales (1995) analisaram as determinações financeiras em um conjunto de países 

(EUA, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá) para o período de 1987 a 

1991, concluindo que as empresas que são muito alavancadas, por terem esgotado sua 

capacidade de financiamento, perdem muitas vezes oportunidades de investimentos 

importantes. Assim sendo, é de esperar que as organizações com a relação market-to-book 
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elevado sejam menos alavancadas com tendência a optar como fonte de financiamento a 

emissão de ações, objetivando salvaguardar o financiamento de futuros investimentos. 

Jung et al. (1996) foram em busca de avaliar como as Teorias de Pecking Order, da Agência 

explanam as escolhas das empresas americanas em relação à emissão da dívida e ações, para o 

período de 1977 e 1984. Relativamente à teoria de market-timing, concluíram de que as 

empresas que emitem ações possuem mais oportunidades de investimento enquanto aquelas 

que emitem dívida possuem menos oportunidades. Em consequência, mediante a emissão de 

ações, a reação negativa dos preços tem menor impacto nas empresas que possuem mais 

oportunidades de investimento, do que naquelas que possuem menos oportunidades. 

Lucas e McDonald (1990) estendem a teoria de Myers e Majluf (1984) a um ambiente 

dinâmico, onde os gestores têm informações privadas sobre o valor da empresa. Eles 

otimamente optam por atrasar a emissão de ações até que eles tenham uma oportunidade de 

investimento e o preço das suas ações suba para o seu verdadeiro valor. Preços de mercado 

correlacionado entre as empresas resultam em formação de blocos de emissões de ações em 

torno de picos de mercado. Semelhante a Korajczyk et al.  (1992), que fornecem evidências 

de emissão de ações conjuntos na sequência de uma alta no mercado acionário, Korajczik e 

Levy (2003) verificam que as empresas preferem ações a financiamento por dívidas seguida 

tal alta. 

As decisões de emissão de dívida e de capital próprio, foram testadas por Hovakimian et al. 

(2002) fundamentadas nas teorias predominantes de estrutura de capital, a teoria de trade-off e 

a teoria de pecking order. Entretanto, o estudo revela que o preço das ações desempenha um 

papel importante nas decisões de financiamento. As empresas cujos preços das ações 

aumentam são mais propensas a emitir ações do que as empresas que vêm o preço das suas 

ações diminuir. Deste modo, observa-se uma indecisão dos gestores em emitir ações quando 

estas se encontram subvalorizadas. 

Opostos aos resultados citados, Graham e Harvey (2001) realizaram uma pesquisa junto a 

gestores, concluindo que o preço das ações é o terceiro fator mais importante na decisão de 

emitir novos títulos de capital e que a estrutura temporal das taxas de juro tem um peso 

considerável no momento da emissão de dívida. 

Resumindo, a teoria de market timing atribuída à Baker e Wurgler (2002) começou a ser 

desenvolvida a partir dos demais trabalhos citados. A maior parte dos estudos evidenciam o 

market timing na estrutura de capital através da relação market-to-book, que mostra a resposta 

do mercado às decisões de emissão oportunista de ações por parte das organizações.  
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O quadro 3 sintetiza alguns estudos abordados nesta seção. 

 

Quadro 3 - Estudos anteriores e alicerces do market timing. 

Rajan e Zingales (1995); Jung et al.(1996); Pagano 

et al. (1998); Hovakimian et al.(2002) 

Taggart(1977) - March(1982) 

Objetivos: Analisar a forma de financiamento das 

empresas, recorrendo aos valores históricos da 

relação MtB, com o objetivo de detectar práticas 

de market timing. 

 

 

Resultados: Empresas que possuem valor de 

mercado elevado relativamente ao valor contábil 

tendem a emitir ações e, reduzir a emissão de 

dívida; Empresas cujo valor de mercado é baixo 

em relação ao valor contábil têm tendência em 

emitir dívida; Tais comportamentos evidenciam 

prática de market timing. 

 

Objetivos – Analisar como as empresas tomam 

suas decisões de financiamento; recorrem aos 

valores de mercado históricos das ações, com 

objetivo de detectar regularidades na forma de 

financiamento. 

 

Resultados - Se o mercado estiver sobre avaliado 

em relação à média histórica as empresas tendem a 

emitir ações em detrimento de Dívida; Se estiver 

subavaliado em relação à média, as empresas 

tendem a emitir dívida; Tal evidencia a prática de 

market timing. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.4.2 Estudos empíricos recentes do EMT 

 

O trabalho de Baker e Wurgler (2002), em particular, a evidência do impacto persistente de 

market timing na estrutura de capital, suscitou uma notável atenção que se concretizou em 

vários estudos parecidos e continua sendo o alvo de muitas pesquisas. A maioria das 

pesquisas realizadas nos EUA e noutros países mostram que existem realces significativos de 

que as empresas tendem a emitir mais ações quando o seu valor está sobrevalorizado pelo 

mercado, sendo consistente com a teoria. Não obstante ao trabalho de Baker e Wurgler (2002) 

algumas críticas surgiram, mormente no que concerne à persistência do efeito de market 

timing sobre a estrutura de capital. Também, abriu-se um leque de alternativas de pesquisas 

por todo o mundo, testando o EMT, com as mais diversas abordagens e resultados. Sem ter o 

objetivo de serem exauridas todas as contribuições, nesta seção serão sintetizados alguns dos 

trabalhos publicados mais recentemente. 

Hovakimian e Hutton (2010) movimentam a altercação em outra direção, discordando do que 

concluíram Baker e Wurgler (2002), que o relacionamento significativo entre a razão market-

to-book passado com a alavancagem corrente seria uma indicação que as empresas arriscam 

se aproveitar de janelas de oportunidade no mercado acionário, mostrando que o efeito da 

emissão de ações é amortizado e pouco persistente na estrutura de capital das empresas. 

Hovakimian e Hutton (2010) apontam ainda que o relacionamento entre a razão market-to-

book passada e a alavancagem corrente se credita ao fato que a razão market-to-book fornece 
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informação sobre oportunidades de desenvolvimento das empresas não capturadas pela razão 

market-to-book corrente. 

Ooi et al. (2010) analisa o papel das condições do mercado de capitais e metas de 

alavancagem sobre as decisões de financiamento marginais dos Real Estate Investment Trusts 

(REITs), que incluem tanto levantamento de capital e atividades de redução de capital. 

Investigam também a relevância de uma hipótese híbrida pela qual os REITs possuem metas 

de alavancagem, mas também escolhas e momentos das suas decisões de financiamento 

marginais de acordo com as condições do mercado de capitais. Os resultados empíricos 

sugerem que o comportamento das metas de alavancagem desempenham um papel secundário 

ao comportamento do momento de mercado nas decisões de financiamento de fundos de 

investimento imobiliário. Em particular, encontramos evidências fortes e consistentes que os 

REITs expõe um comportamento de momento de mercado em termos de quando e que tipo de 

capital para emitir ou reduzir. Tais práticas de market timing foram motivadas por tentativas 

de tirar proveito das condições do mercado de capitais, pode mudar a direção das empresas de 

sua meta de alavancagem. No entanto, observa-se no longo prazo, que a maioria dos fundos 

de investimentos imobiliários desloca sua estrutura de capital para o nível meta de 

endividamento. 

Noutro contexto, Bougatef e Chichti (2010) objetivando testar a influência de market timing 

na preferência entre dívida e capital próprio das empresas da Tunísia e França, alcançando 

evidências sólidas com a Teoria, averiguando que as empresas tendem a emitir ações quando 

o valor do mercado é relativamente mais elevado que o valor contábil e depois da melhoria do 

desempenho do mercado, e, por conseguinte estas empresas tornam-se sub-alavancadas no 

curto prazo fazendo com que o impacto de market timing na estrutura de capital persista para 

além de oito anos. 

Também DeAngelo et al. (2010) relacionam o market timing como o estágio de ciclo de vida 

das empresas testando estatisticamente e economicamente influências significativas sobre a 

probabilidade de que essas variáveis impactam numa Oferta de Ações Secundárias (SEO), 

com o efeito do ciclo de vida empiricamente mais forte. Nenhum efeito explica 

adequadamente as decisões de SEO porque uma quase maioria dos emitentes não são 

empresas de crescimento e que a grande maioria das empresas com altas taxas de market-to-

book e recentes altas, mas com projeções de retornos baixos de ações não conseguiram emitir 

ações. 
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Tang e Whitelaw (2011) utiliza a variação do tempo nas relações do índice de Sharpe sobre o 

mercado de ações. Variáveis financeiras predeterminadas são usadas para estimar tanto a 

média condicional quanto a volatilidade dos retornos das ações e esses momentos são 

combinados para estimar o índice condicional de Sharpe. Utilizando regressões de 10 anos e 

as estratégias de market-timing que exploram a previsibilidade é possível identificar períodos 

com índices de Sharpe.  

Um teste empírico para as empresas da Indonésia que realizaram IPO no período de 2008 a 

2009 foi elaborado por Setyawan e Frensidy (2012). Tal como Baker e Wurgler (2002), para 

localizar comportamento de market timing os autores empregaram a relação market-to-book, 

obtendo resultados consistentes com a teoria. 

Faulkender et al. (2012) analisam como as restrições financeiras e as variáveis de market 

timing afetam os ajustes na direção a uma meta de alavancagem. Pesquisas têm enfatizado o 

impacto dos custos de transação sobre os ajustes de alavancagem empresarial. Reconhecem 

que as realizações de fluxo de caixa podem proporcionar oportunidades para ajustar a 

alavancagem a custo marginal relativamente baixo. Encontram que as características de fluxo 

de caixa de uma empresa afetam não apenas a meta de alavancagem, mas também a 

velocidade de ajustamento para alcançar essa meta. Heterogeneidade em velocidades de ajuste 

é impulsionada por um conceito economicamente significativo: os custos de ajustamento, para 

esse fato, produz velocidades de ajuste que são significativamente mais rápido do que o 

estimado anteriormente na literatura. 

A capacidade dos investidores em tempos o mercado de ações, concentrando-se em sua 

alocação dinâmica de ativos entre mercados de ações e obrigações são examinados por Che et 

al. (2012). Concluem que um aumento de investimento substancial nos mercados de ações 

prediz um retorno excessivamente alto no mercado de ações futuro para um número 

substancial de investidores individuais. Encontram pouca evidência de que as instituições 

financeiras se envolvem em market timing. Os investidores individuais que são identificados 

como tendo capacidade de investimento momentânea superam os que não têm essa 

capacidade. Algumas das capacidades momentâneas vêm condicionadas em informações 

macroeconômicas. 

Mesmo na existência de EMT, ou seja, emissão de ações em momentos de sobrevalorização, 

D’Souza e Chelikani (2012) afirmam que, apesar desse esforço, resulta em baixo desempenho 

dessas empresas de forma significativa, em longo prazo, devido conflito de interesses entre 

gestores e acionistas. A teoria da agência e eventos atuais mostra claramente que os gestores 
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nem sempre agem no interesse dos acionistas. Portanto, é imperativo que esta questão de 

benefícios do acionista seja investigada. O trabalho tenta superar o obstáculo de informações 

privilegiadas e determinar se os acionistas, de fato, se beneficiam. Usam os modelos Logit e 

Probit para avaliar a propensão dos gerentes de emitir novas ações condicionadas ao grau de 

alinhamento (medida pela participação acionária dos gestores) de seus interesses com os dos 

acionistas. Os resultados indicam que a probabilidade de emissão aumenta com a participação 

de gestão de ações ordinárias. Os gerentes estão agindo em benefício dos acionistas, uma vez 

que eles são mais propensos a emitir ações quando eles próprios estão investidos fortemente 

em ações ordinárias da empresa. 

Ma (2012) leva em consideração os pressupostos do EMT e que pesquisas nessa linha são 

fartas. Entretanto, afirma que pesquisa sobre mudanças da política monetária afetando o 

financiamento de capital é raro. Seu trabalho testou o financiamento de ações de acordo o 

conhecimento das mudanças na política monetária e descobriu que a relação entre o momento 

de mercado e financiamento por ações existiu, e que, a política monetária, de fato afetou essa 

relação. Além disso, encontrou que a significância da relação só está fixada para corporações 

de pequeno porte. Este resultado sugere que a política monetária afeta não só diretamente 

financiamento por dívidas das organizações, mas também o financiamento por emissão de 

ações das empresas pela mudança na política monetária. O mecanismo foi que o 

financiamento por ações poderia substituir o financiamento por dívida através da mudança do 

custo de ações e através da mudança da política monetária para habilidades específicas das 

organizações. A investigação teria implicação pragmática para explicar a dificuldade 

financeira para pequenas e médias empresas e forçar a política monetária e o sistema 

financeiro regular. 

A crise financeira de 2008 exemplifica incertezas significativas nas condições de 

financiamento das empresas, segundo Bolton et al. (2013). Os autores desenvolvem um 

modelo, onde as empresas têm tanto um motivo de precaução-poupança, quanto um motivo - 

momento de mercado, para as decisões de financiamento e de pagamentos externos, induzido 

por condições de financiamentos estocásticos. O modelo prevê: (1) cortes nos investimentos e 

pagamentos em tempos ruins e emissões de ações de em tempos bons mesmo sem 

necessidades de financiamento imediatas; (2) uma correlação positiva entre a emissão de 

ações e de ondas de recompra de ações. Mostram quantitativamente que os efeitos reais de 

choques de financiamento podem ser suavizados substancialmente como resultado dos ajustes 

das empresas em antecipação de futuras crises financeiras 
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Ao separar o efeito dos vieses das ações e decisões desencadeadas das empresas, Babenko et 

al. (2013) mostram que os acionistas preferem momento de recompra de ações ao momento 

de emissão e pode ser pior após a emissão de ações sobrevalorizada por uma empresa. Este 

pressuposto pode ser usado para inferir verdadeiros objetivos de maximização das empresas a 

partir de suas estratégias de market timing observados. Argumenta-se que a popularidade de 

recompra de ações, a baixa frequência de ofertas de ações maduras e os padrões observados 

pós-evento de ações pode ser uma base racional sobre a preferência média dos gestores para 

os acionistas atuais da empresa. 

Russel e Hung (2013) investigam a hipótese do market timing da estrutura de capital através 

de uma amostra de 1.077 empresas chinesas para o período de 1992 a 2007. Encontram que o 

momento do mercado desempenha um papel significativo nas decisões de estrutura de capital. 

No entanto, efeitos de EMT não são persistentes e desaparecem dentro de três anos. Os 

resultados sugerem o papel de destaque desempenhado pelo governo, garantindo um mercado 

para emissões de ações mais seguras. 

Detemple e Rindisbacher (2013) analisam as estratégias de momentos dinâmicos de um gestor 

de fundos com informações privadas. Estratégias de momentos endógenos gerados por várias 

estruturas e competências de informação e estilos de fundos associadas, são identificados. 

Retornos do fundo endógenos são caracterizados na informação pública de um observador 

desinformado. Componentes de momentos de mercado são identificados. O trabalho fornece 

bases para análises de regressão dos retornos dos fundos e testes do EMT. 

Utilizando a liberalização do mercado de ações, Huang (2014) testa se os gerentes exploram 

condições favoráveis de mercado em tempos IPOs de suas empresas, e se ou não o tempo terá 

um impacto negativo persistente, sobre alavancagem. Usando uma amostra de 235 IPOs de 

empresas Tailandesas, durante o período de 10 anos em torno da primeira liberalização no 

mercado acionário Tailandês, de alta volatilidade, de alto giro de negócios, mercado 

emergente com altas transações individuais, mostram, inicialmente, que a liberalização reduz 

substancialmente o custo-de capital próprio. Em seguida fornecem evidências de que a 

decisão de abertura de capital para IPOs pós-liberalização é consistente com o EMT, mas que 

ele não consegue influenciar o patamar da dívida. 

Lewis e Tan (2014) examinam se as empresas de planejam suas escolhas entre dívidas-ações 

para explorar oscilações de mercado. Controlando o nível de financiamento externo e as 

atividades de investimento das empresas, encontram evidências consistentes com a hipótese 

de EMT. Encontram gestores emitindo relativamente mais ações em relação à dívida, quando 
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os analistas estão relativamente otimistas sobre as perspectivas de crescimento de suas 

empresas em longo prazo. Além disso, os emitentes de ações ganham retornos mais baixos do 

que os emissores de dívida na divulgação de resultados subseqüentes. Depois de contabilizar 

as diferenças em pesquisas e desenvolvimento relativos a opções de crescimento, encontram 

que, consistentes com a hipótese do EMT e inconsistente com a literatura empírica existente, 

a composição dívida-ações de financiamento externo prevê retornos nos anos seguintes. 

Numa abordagem mais comportamental, Plotnicki e Szyszka (2014) afirmam que até agora, o 

momento de mercado do IPO tem sido quase sempre associado a um número variável de IPOs 

em determinados períodos para emissão no mercado, "quentes" e "frios". Numa perspectiva 

diferente, concentram-se em uma velocidade do processo de IPO, após a decisão de ir a 

público foi realmente feita. Apresentam a hipótese de que os gestores de "mercado quente" 

tendem a minimizar o tempo necessário para ir a público, a fim de tirar proveito de altas 

avaliações tão rapidamente quanto possível. Pelo contrário, se a empresa não está pronta com 

o IPO em tempo e, entretanto, o mercado cai, durante o processo de abertura de capital, os 

gestores tendem a atrasar o IPO na esperança de que as boas condições do mercado irão voltar 

em breve. Argumentam que tal comportamento pode ser atribuído ao efeito disposição entre 

os gestores das empresas. 

Uma correlação negativa estatisticamente significativa entre o retorno de mercado e a 

velocidade do processo de IPO é também encontrada por Plotnicki e Szyszka (2014). O 

coeficiente de correlação absoluta é maior quando o retorno de mercado é calculado 90 dias 

antes da data de aprovação do prospecto do que quando ele é calculado 90 dias após a data de 

aprovação. Assim, uma grande parte da influência do mercado sobre a velocidade do processo 

de oferta tem a sua origem no momento em que a oferta não é formalmente possível ainda. 

Fatores externos que ocorrem após a data de aprovação parecem ser menos importante do que 

a decisão gerencial influenciada pela observação da situação do mercado antes da data de 

aprovação. 

Plotnicki e Szyszka (2014) ainda encontram que, para as empresas que iniciam mais rápido do 

que a média de sua amostra, o retorno médio do mercado no período entre a data do IPO e a 

mediana é positivo. Por outro lado, no grupo de empresas mais lentas, o retorno médio de 

mercado no período entre a mediana e a data do IPO é negativo. Há uma analogia entre as 

empresas - iniciando muito rápido no mercado de alta e muito lento no mercado em baixa e os 

investidores - a venda de ações vencedoras muito rapidamente e manter os estoques caindo 

por muito tempo em suas carteiras. Ambos, gestores e investidores, parecem influenciados 
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pela função de utilidade S-sharpe, como previsto pela teoria perspectiva de Kahneman e 

Tversky (1979). 

Johnson e Barnhart (2014) apresentam uma medida ex-post do momento de mercado 

independente de sorte ou habilidade para identificar quando as condições de mercado são 

mais favoráveis para o momento de mercado bem sucedido e para avaliar as conclusões de 

vários estudos acadêmicos anteriores. Propoem que as condições básicas de mercado giram 

beneficiando investimentos buy-and-hold favorecendo as estratégias de market timing e que 

estas condições podem ser medidas em qualquer mercado de ações, acompanhando os 

resultados de um constante momento de mercado qualificado. Identificam ainda quais as 

condições de retorno de mercado são mais favoráveis à época de sucesso para este investidor 

constante/qualificado e quando essas condições estão presentes sobre o período de 

amostragem. A métrica do Market Timing – Buy and Hold (MTBH) foi calculado para 44 

países por 14 anos e compara resultados de oito estudos anteriores sobre a capacidade 

momento em gestores de fundos de investimento, operadores de ações, negociação com 

opções e investidores individuais através de vários índices norte-americanos e internacionais. 

A métrica MTBH é particularmente precisa para explicar os resultados de momentos positivos 

para transações com opções e gestores de fundos de hedge, mas não tão precisa na explicação 

momentos de fundos de investimentos. A métrica MTBH forneceu uma explicação alternativa 

para resultados de momentos de mercado não persistentes fora do comportamento ou 

habilidade dos investidores e pode ser aplicado a qualquer mercado externo ou interno para 

avaliar os de momentos dos gestores. 

Elsas et al. (2014) avaliam os determinantes de alavancagem das empresas dos EUA, 

estudando como 1.801 empresas que pagaram investimentos muito grandes durante o período 

1989-2006. Esta abordagem complementa trabalhos empíricos existentes sobre estrutura de 

capital que normalmente estima modelos de regressão para um amplo conjunto de empresas 

através da Compustat. Se empresas que fazem grandes investimentos, geralmente levantam 

novos fundos externos, as suas emissões de títulos deve fornecer informações sobre as 

atitudes dos gestores em relação à alavancagem. Os dados indicam que os grandes 

investimentos são na sua maioria financiados externamente e que as empresas emitem títulos 

que tendem a movê-los de forma substancial para a relação de meta de dívida. Também as 

empresas tendem a emitir ações depois de um período preparatório do preço da ação ou 

quando a relação de mercado para o escritural é alta. Encontram pouco apoio para a POT. 
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Por essa amostragem parece ainda o EMT ter um percurso longo de estudos científicos no 

sentido de tentar explicar os contextos que possam justificar a utilização de momentos de 

mercado nas tomadas de decisões dos gestores. 

 

2.5    UMA BREVE COMPARAÇÃO ENTRE O ESTÁGIO ATUAL DA TOT, POT e EMT. 

 

Miglo et al. (2011) abordam as principais contribuições teóricas alusivas à estrutura de 

capital. Afirmam que evidências empíricas geralmente confirmam a principal previsão da 

TOT de que a alavancagem é inversamente relacionada com os custos de falência esperados. 

A POT fornece explicações para tais fenômenos como correlação negativa entre a dívida 

e lucratividade, a reação negativa do preço da ação sobre anúncios de emissão de ações e 

melhor reação dos preços das ações sobre emissão de dívidas do que sobre emissões de ações. 

Afirmam que alguns resultados significativos foram alcançados recentemente para mitigar 

problemas de longo prazo para a TOT, como o conservadorismo da dívida e baixa 

sensibilidade da dívida em relação às mudanças de impostos. Resultados consideráveis  

também foram obtidos sobre como explicar as questões de emissão de ações nas estruturas da 

EMT. 

A situação geral é interessante: a TOT pode explicar uma série de fatos sobre a estrutura de 

capital e ela não tem muitas fraquezas, exceto uma que é muito importante: a correlação 

negativa entre dívida e lucratividade. A única teoria que fornece explicação consistente para 

esse fenômeno é a POT, que por outro lado tem evidências misturadas sobre a ordem de 

hierarquia em si. No futuro, os modelos dinâmicos que incorporam tanto assimetria da 

informação, bem como idéias de trade-off incluindo os custos de agência, precisam ser 

desenvolvidos, para fornecer não só resultado simulados, mas também resultados teóricos, a 

fim de comparar com as teorias básicas. Novos modelos teóricos são necessários para a EMT 

também (MIGLO et al., 2011). 

Em síntese, o quadro 4 apresenta um resumo do estágio atual das três principais teorias que 

alicerçam a base teórica sobre estrutura de capital, quais sejam, a TOT, a POT e a EMT. 
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Quadro 4 – Síntese do estágio atual da TOT, POT e EMT. 

TOT POT EMT 

A TOT pode explicar uma série de 

fatos sobre a estrutura de capital e 

ela não tem muitas fraquezas, 

exceto a correlação negativa entre 

dívida e lucratividade. 

A POT fornece explicações para 

vários fenômenos como correlação 

negativa entre a dívida e 

lucratividade, a reação negativa do 

preço da ação sobre anúncios de 

emissão de ações e melhor reação 

dos preços das ações sobre emissão 

de dívidas do que sobre emissões 

de ações.  

Tem evidências misturadas sobre a 

ordem de hierarquia em si. 

 

Após a publicação de Baker e 

Wurgler (2002) a EMT surgiu a 

partir de um argumento 

relativamente "fraco". Comparada 

com a TOT e a POT a parte teórica 

da EMT é subdesenvolvida. 

A TOT e a POT foram amplamente testadas, mas que revelaram uma 

incrível complexidade ao explicar o comportamento das empresas usando 

qualquer teoria. Tomando separadamente, elas não são capazes de 

explicar alguns fatos importantes sobre a estrutura de capital.  

A produtividade marginal desses modelos pode ser diminuída no futuro, 

sem avanços significativos no desenvolvimento de novos modelos 

teóricos mais poderosos. Estes podem ser versões dinâmicas da TOT e da 

POT ou modelos que combinem as duas teorias. 

Novos modelos teóricos são 

necessários para a EMT também. 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Miglo et al. (2011). 

 

Pode-se concluir que, em primeiro lugar, nas últimas décadas, a TOT e a POT foram 

amplamente testadas, mas que revelaram uma incrível complexidade de explicar o 

comportamento das empresas usando qualquer teoria. Tomando separadamente, elas não são 

capazes de explicar alguns fatos importantes sobre a estrutura de capital. A produtividade 

marginal desta pesquisa pode ser diminuída no futuro, sem avanços significativos no 

desenvolvimento de novos modelos teóricos mais poderosos. Estes podem ser versões 

dinâmicas de TOT e POT ou modelos que combinem essas duas teorias. Além disso, após a 

publicação de Baker e Wurgler (2002) a EMT surgiu a partir de um argumento relativamente 

"fraco" no final de 1980 e, a partir da década de 1990, como uma teoria popular separada da 

estrutura de capital. Comparada com a TOT e a POT a parte teórica da EMT é 

subdesenvolvida. Parece que mais esforço é necessário aqui, a fim de criar novos modelos 

para que a EMT possa ser considerada equivalente à POT e TOT (MIGLO et al., 2011). 

 

2.6 FATORES ECONÔMICOS E DE MERCADO E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Evidências empíricas recentes sugerem que fatores específicos em cada país são importantes 

determinantes da estrutura de capital (KORAJCZYK e LEVY, 2003; TERRA, 2007; 

BARNETT et al, 2012). Esses fatores específicos incluem a infraestrutura institucional, as 

práticas legais e contábeis, a infraestrutura financeira e o ambiente macroeconômico. Cochran 
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(2010) argumenta que macroeconomia e finanças devem estar interligadas, ou seja, uma teoria 

abrangente precisa explicar os dados dos preços observados e retornos financeiros, 

investimento e financiamento de uma empresa. E seu artigo argumenta que a estrutura de 

capital com base na macroeconomia é um guia superior aos novos estudos. 

Korajczyk e Levy (2003) encontram evidências significativas de que condições 

macroeconômicas são importantes na decisão de emissão de títulos. Logo, é importante 

verificar em que extensão o ambiente macroeconômico determina a estrutura de capital das 

empresas. 

Também em pesquisa realizada por Deesomsak et al. (2004), os mesmos enfatizam que uma 

crise vai afetar o processo de decisão da estrutura de capital, o que indica que as principais 

mudanças do ambiente econômico levarão mudanças para os determinantes das decisões da 

empresa. 

O mundo passou por mudanças no ambiente macroeconômico num período relativamente 

curto. A crise internacional iniciada em 2007/2008 trouxe mudanças nas condições 

macroeconômicas e, de alguma forma, impactam nas decisões de estrutura de capital. Portanto 

é provável que as empresas brasileiras tenham experimentado esses efeitos. 

Com relação à orientação de captação de recursos, de acordo com Booth et al. (2001) existem 

duas formas extremas de sistemas financeiros: sistema orientado para bancos e sistema 

orientado para o mercado. Em uma economia orientada para os bancos há a ausência de um 

mercado de ações bem desenvolvido e as empresas apresentam crescimento financeiro restrito 

e teriam que contar com recursos fornecidos pelos bancos. Por outro lado, quando os 

mercados de ações são mais desenvolvidos o uso do capital do capital próprio pode ser uma 

opção mais viável para as empresas do que dívida. Mas os mercados de ações se desenvolvem 

em fases e nos estágios iniciais de desenvolvimento do mercado de ações, a qualidade da 

informação sobre as grandes empresas melhora significativamente e reduz os custos, tanto da 

emissão de ações quanto das dívidas. Assim, as empresas são induzidas a levantar novo 

capital social através de ações. Mas isso também induz os credores a emprestar mais e, 

consequentemente, esta proporção aumenta o patamar de dívidas. Mas, como o mercado de 

ações se desenvolve ainda mais, as empresas substituem dívidas por patrimônio líquido e, 

consequentemente, quedas de alavancagem financeira (DEMIRGUC-KUNT e 

MAKSIMOVIC, 1996).  

Quando os mercados estão em uma forma semiforte de eficiência, devido à assimetria de 

informação, as empresas preferem fundos internos; e quando elas precisam de financiamento 
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externo, elas emitem dívida com garantia em primeiro lugar, em seguida, emitem 

instrumentos convertíveis e ações só como último recurso (MYERS, 2001). Quando os 

bancos oferecem capitais tanto por dívida, quanto por participação acionária, ou quando os 

dois mercados são bem desenvolvidos o sistema financeiro não influencia na alavancagem 

financeira das empresas (RAJAN e ZINGALES, 1995). 

Escolha de estrutura de Capital varia ao longo do tempo e entre empresas. Por exemplo, 

emissões de ações agregadas variam pró-cíclica e emissões de dívida variam contra cíclica 

para empresas que acessam os mercados financeiros públicos (KORAJCZIK e LEVY, 2003). 

As empresas que apresentam maior grau de restrições financeiras não apresentam este perfil 

contra cíclico para emissão de dívida. Além disso, as empresas são mais propensas a emitir 

ações depois de um aumento anormal em seu próprio preço do capital próprio (KORAJCZYK 

et al., 1992). Tais observações sugerem que tanto as condições macroeconômicas, como os 

fatores específicos das empresas conduzem a variações nas escolhas de financiamento e que 

essas variações são diferentes com o grau de acesso ao mercado financeiro. Para os autores a 

variação das condições macroeconômicas, tais como mudanças no preço relativo de classes de 

ativos, pode levar uma determinada empresa a escolher diferentes estruturas de capital em 

diferentes momentos no tempo, mantendo os demais fatores iguais.  

Korajczik e Levy (2003) ilustra a sistemática de picos de índices de alavancagem das 

empresas que ocorreram durante as últimas crises econômicas nos últimos 50 anos. Um 

modelo de trade-off implica na alavancagem pró-cíclico durante expansões (quando o 

mercado de ações apresenta um bom desempenho, os custos de falência esperados são mais 

baixos, as empresas são mais propensas a ter lucro tributável para proteger, e as empresas têm 

mais fluxo de caixa livre), sendo a dívida mais atraente para as empresas sem restrições 

(JENSEN e MECKING, 1976; GERTLER e HUBBARD, 1988; ZWIEBEL, 1996). Titman e 

Wessels (1988) relacionam custo de falência esperado (usando a especificidade dos ativos 

como uma métrica) para a estrutura de capital. 

Os resultados de Korajczik e Levy (2003) indicam que, após correção para variáveis 

específicas da empresa, as variáveis macroeconômicas ajudam a explicar alguns dos padrões 

de alavancagens anticíclicas para uma amostra sem restrições. Estes padrões são consistentes 

com trabalhos teóricos, por exemplo, Levy (2001) que relaciona a estrutura de capital às 

condições macroeconômicas. 

De acordo com Levy (2001), em recessões, a riqueza dos gestores alavancados é reduzida em 

relação aos acionistas externos. Esta mudança na riqueza relativa agrava o problema de 
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agência e aumenta a quantidade ideal de alavancagem, a fim de realinhar os incentivos dos 

gestores com os dos acionistas. Isto leva a alavancagem anticíclica para as empresas que não 

estão severamente restringidas. 

Gertler e Gilchrist (1993) contribuem para a literatura de crédito e analisam a relação entre a 

emissão de dívida, as restrições financeiras, a política monetária, as condições de crédito, bem 

como o ciclo de negócios. O tamanho ou o grau de dependência bancária é usado como 

proxies para o nível de restrições financeiras e está de acordo com a proposição de que as 

empresas que enfrentam maiores restrições financeiras têm dificuldade de empréstimos para 

suavizar os fluxos de caixa após choques negativos da economia. Os autores encontram que 

problemas de dívida líquida total, seguidas de recessões associadas a uma contração 

monetária, aumentam para as grandes empresas, mas permanecem estáveis para as pequenas 

empresas que dependem de dívida privada. 

Gertler e Gilchrist (1993) mostram ainda que a emissão de dívidas de curto prazo são menos 

sensíveis ao ciclo de negócios para as pequenas empresas. A literatura debate se esses padrões 

são devido ao efeito da política monetária sobre os padrões da emissão de dívidas pelas 

empresas através de empréstimos bancários. Bernanke e Gertler (1995) fornecem uma 

descrição do debate, bem como uma revisão da literatura. A teoria do canal de empréstimos 

bancários se concentra no possível efeito das ações da política monetária sobre a oferta de 

empréstimos por instituições depositárias (por exemplo, Kashyap et al., 1993). 

Também Fischer et al. (1989) e Leland (1998), demonstram que fricções levarão uma empresa 

a desviar de sua alavancagem meta. Num segundo momento, por conseguinte, estimam que 

escolhas entre emissão de títulos da empresa (dívida contra emissão de ações) variam de 

acordo com (1) a distância entre a alavancagem real e meta, (2) as condições 

macroeconômicas, e (3) variáveis específicas da empresa. Variáveis macroeconômicas e 

específicas das empresas foram incluídas neste segundo momento. Essas variáveis são 

responsáveis por variações nos custos de emissão ou recompra de dívida ou de ações, devido 

à seleção adversa por exemplo. Estas variáveis também são responsáveis por variações nos 

custos marginais e benefícios do financiamento por dívidas ou ações que demonstraram um 

bom desempenho na descrição da escolha da emissão. Por exemplo, Mackie-Mason (1990) 

fornece evidências de que os impostos marginais podem ajudar a descrever a escolha de 

emissão. 
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O financiamento da dívida tem um efeito menos negativo no anúncio do que na emissão de 

ações. Isso é consistente com o seu valor com uma sensibilidade mais baixa à assimetria da 

informação (CHAPLINSKY e HANSEN, 1993). 

Embora as descrições de episódios macroeconômicos nos quais os aglomerados de emissões 

de ações são pontos de partida úteis, eles não são completamente consistentes com os dados 

(KORAJCZIK e LEVY, 2003). Por exemplo, durante a segunda expansão da década de 1970, 

o desempenho do mercado de ações piorou e o preço médio em cima de um anúncio emissão 

de ações foi relativamente grande, ou seja, as emissões de ações como uma fração do recurso 

externo total foi relativamente alta. Na verdade, Bayless e Chaplinsky (1996) classificam o 

período entre 1976 e 1979 como um mercado frio. A reação do preço médio de um anúncio de 

emissão de ações foi -3,6% durante este período, comparado com -2% durante o período que 

o mercado foi classificado ''normal''. 

Muitos estudos internacionais recentes sobre estrutura de capital têm sido realizados 

englobando vários países (KORAJCZIK e LEVY, 2003; FRANK E GOYAL, 2009; CHEN, 

2010; BARNETT e MUMTAZ, 2012) incluindo variáveis macroeconômicas e outros fatores 

que possam impactar nas decisões de fontes de financiamento das organizações. 

Nos últimos anos, uma série de trabalhos têm aplicado modelos econométricos que permitem 

mudanças nos parâmetros do modelo. Em geral, estes trabalhos têm investigado sobre como 

as propriedades das principais variáveis macroeconômicas mudaram ao longo das últimas 

décadas. Assim, os modelos econométricos subjacentes nesses estudos foram, portanto, 

utilizado num papel descritivo (BARNETT e MUMTAZ, 2012). No entanto os autores 

consideram que modelos sofisticados podem oferecer ganhos em um contexto de previsão - 

mais especificamente, o crescimento do PIB, a taxa de inflação e a taxa de juros de curto 

prazo, em relação a modelos econométricos mais simples que assumem parâmetros fixos.  

Neste contexto Barnett e Mumtaz (2012) consideram 24 modelos de previsão que diferem em 

duas dimensões. Primeiro, modelam a variação do tempo em parâmetros de maneiras 

diferentes e permitem mudanças graduais ou bruscas. Segundo, alguns dos modelos 

incorporam mais informações econômicas do que os outros e incluem um maior número de 

variáveis explanatórias de maneira eficiente permitindo ainda parâmetros de variáveis no 

tempo. 

Barnett e Mumtaz (2012) estimam os modelos em todos os trimestres de 1976 a 2007. Em 

cada ponto no tempo eles usam as estimativas de cada modelo para projeções do PIB, inflação 

e taxa de juros de curto prazo. Em seguida, constroem o desvio médio quadrado das previsões 
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do valor observado em relação a partir de um modelo simples de referência de previsões. Uma 

comparação desta estatística em 24 modelos de previsão indica que permitindo os parâmetros 

de variáveis no tempo pode levar a ganhos de previsão. Em particular, os modelos que 

incorporam uma mudança gradual nos parâmetros e também incluem um conjunto amplo de 

variáveis explicativas fazer muito bem, tanto quanto a projeção de inflação é referente a 

ganhos registados (sobre o aprendizado) que são significativos do ponto de vista estatístico. 

Modelos que incluem esta informação adicional também parecem ser úteis na previsão de 

taxas de juros. Modelos que incorporam mudanças mais bruscas nos parâmetros podem fazer 

bem quando da previsão de crescimento do PIB. Esta característica também aparece durante a 

crise financeira de 2008-2009, quando este tipo de variação do parâmetro mostra-se útil na 

previsão da grande contração no crescimento do PIB. 

Chen (2010) constroi um modelo de estrutura de capital dinâmica que demonstra como as 

variações do ciclo de negócios, em expectativas de taxas crescentes, incerteza econômica e 

prêmio pelo risco influenciam na política de financiamento das empresas. Flutuações 

anticíclicas no prêmio de risco, probabilidades de innadimplência e perdas com incobráveis 

surgem endogenamente através de respostas das empresas às condições macroeconômicas.  

O impacto das condições macroeconômicas que variam no tempo sobre a estrutura de capital 

a dinâmica agregada das empresas em um corte transversal é estudado por Bhamra et al. 

(2010). Utilizam uma estrutura de equilíbrio estrutural que incorpora um modelo de 

financiamento corporativo “contingent-claim” dentro de um modelo de precificação de ativo 

baseado no consumo. Investigam o efeito das condições macroeconômicas sobre a valoração 

de ativos e políticas corporativas ótimas, bem como estudam o impacto das preferências sobre 

a estrutura de capital. Estrutura de capital depende do caminho. Alavancagem para a maior 

parte do risco macroeconômico é relevante para prever inadimplência. O estudo também 

desenvolve uma série de novas conjecturas empiricamente testáveis sobre a estrutura de 

capital em uma economia dinâmica. 

Conforme destacam Myers e Brealey (1992), já naquela época, pesquisas realizadas 

evidenciaram que os fatores peculiares dos países, são importantes determinantes da estrutura 

de capital em mercados emergentes, como os ambientes legal, institucional e econômico, 

influenciando a estrutura de capital das empresas. Esses fatores característicos compreendem 

a infraestrutura institucional, as práticas legais e contábeis, a infraestrutura financeira e o 

ambiente macroeconômico. A partir de variadas medidas de alavancagem em uma abordagem 

de dados em painel, os resultados advertem que, inversamente a alguns estudos prévios, os 
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fatores específicos de cada país, embora importantes, não são totalmente decisivos do 

endividamento. 

As empresas que operam em uma economia em crescimento podem encontrar suficientes 

oportunidades de crescimento rentável.  Empresas orientadas para o crescimento rentável são 

esperadas a retenção de mais lucro, a fim de financiar o crescimento das oportunidades. 

Empresas com maior restrição são esperadas dependerem de financiamento externo.  

As empresas emitem ações de capital quando os novos investidores supervalorizam os ativos 

e as oportunidades de crescimento. Mas, devido à assimetria de informação, as empresas com 

restrição financeira seguiria os preceitos da POT para o financiamento (Myers, 1984). Mais 

uma vez, quando as empresas esgotam sua capacidade de endividamento, espera-se que 

levantem novo capital através da emissão de ações, uma vez que o setor empresarial não 

financeiro privado compreende diferentes indústrias experimentando variadas oportunidades 

de crescimento. Embora a economia também compreenda diferentes setores que 

experimentam diferentes taxas de crescimento, a taxa de crescimento do PIB real é uma proxy 

para a oportunidade de crescimento no pressuposto de que a taxa do setor empresarial privado 

não financeiro está relacionada com a taxa de crescimento da economia. 

Quanto à taxa de inflação, quando esta é alta, investidores, detentores de títulos em que uma 

taxa fixa de retorno é oferecida, taxa de juro e riscos de reinvestimentos, se as taxas de retorno 

sobre tipos semelhantes de novos títulos são oferecidos posteriormente a taxas de retorno 

mais altas. Sob tais condições, investidores preferem títulos sobre os quais se esperam taxas 

de retorno para compensar o efeito da inflação e as taxas de retorno real, atendendo a 

expectativa dos investidores dado um nível desejado de risco.  

Mas a alta taxa de inflação deverá afetar negativamente tanto o mercado de dívida e o 

mercado de ações, uma vez que, nesse caso, também se espera que a taxa de retorno esperada 

pelos investidores será elevada, o que afeta negativamente o preço dos títulos. Como 

resultado, o custo dos recursos para a indústria irá aumentar, o que faz com que alguns 

projetos sejam não rentáveis e, assim, negativamente afeta a taxa de crescimento da economia 

e, consequentemente, afeta negativamente o mercado de ações.  

Por outro lado, quando a taxa de inflação aumenta, a taxa real de juros cai, se a taxa nominal 

de juros permanece inalterada. Nesse caso, a utilização da dívida será benéfica para a 

empresa, quando todas as outras coisas permanecem as mesmas. Da mesma forma, o custo 

real da dívida aumenta quando a taxa de inflação cai, desde que a taxa nominal de juros 

permaneça a mesma.  
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Nos estudos sobre estrutura de capital de uma perspectiva global têm-se pelo menos duas 

correntes. Em um destes fluxos, vários estudos de comparação de políticas de financiamento 

de empresas multinacionais e nacionais. No entanto, os resultados são mistos. Lee e Kwok 

(1988) e Burgman (1996), por exemplo, encontram evidências de que empresas 

multinacionais têm menor alavancagem financeira em comparação com as nacionais. A 

explicação para esse fenômeno é baseado no aumento do custo de capital devido a problemas 

de agência, o risco de taxa de câmbio e risco político. Por outro lado, Mansi e Reeb (2002) 

encontram o oposto, ou seja, que a atividade internacional aumenta a alavancagem da 

empresa. 

Vários estudos (RAJAN e ZINGALES, 1995; BOOTH et al., 2001.; ANTONIOU et al., 2008; 

BECK et al., 2008; DE JONG et al., 2008) analisam o papel das características do país como 

determinantes da alavancagem da empresa. A primeira observação importante é que a política 

de financiamento parece ter padrões semelhantes de comportamento em todo o mundo, apesar 

das diferenças institucionais evidentes, conforme apregoam Rajan e Zingales (1995) e Booth 

et al. (2001) . Por conseguinte, Booth et al. (2001) encontram evidências de que as variáveis 

que explicam a estrutura de capital em países com mercados desenvolvidos (por exemplo, 

Estados Unidos e Europa) também explicam a estrutura de capital em mercados emergentes. 

Além disso, esses estudos enfatizam que fatores macroeconômicos e até culturais (SEKELY e 

COLLINS, 1988; CHUI et al., 2002) podem ter uma influência marcante sobre a estrutura de 

capital. De Jong et al. (2008) fornecem evidências de que esses fatores têm influências diretas 

ou indiretas sobre alavancagem. Eles mostram que, por exemplo, quanto mais desenvolvido o 

mercado de títulos do país, maior a alavancagem das empresas. O efeito indireto, por sua vez, 

ocorre quando as variáveis macroeconômicas e institucionais afetam as determinantes da 

alavancagem. Parece, portanto, haver uma sinalização de que variáveis externas à empresa, 

especificamente, macroeconômicas, possam influenciar os patamares da estrutura de capital 

das empresas entre os diversos países. Portanto, presume-se que a alteração interna deste fator 

também possa demandar alguma necessidade de ajuste na composição das fontes de 

financiamento pelas empresas. 

No posicionando no âmbito internacional, Wald (1999), a partir de dados de empresas da 

França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, averiguou que existe diferencias 

nos fatores institucionais que influenciam no endividamento de acordo com o país analisado. 

Diferenças estas, contidas na correlação entre dívida de longo prazo e o risco do negócio, 

lucratividade, tamanho e crescimento. Não obstante dessas diferenças, foi identificado 
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semelhanças no que diz respeito aos fatores específicos das empresas em relação ao nível de 

endividamento. 

Em um estudo paralelo entre França e Alemanha, Sauvé e Scheuer (1999) abordaram 

empresas como tomadoras de recursos de forma agregada e comprovam que os determinantes 

de estrutura de capital e POT são pré-requisitos para a análise de políticas monetárias 

eficientes. Um pouco diferente, Fernández (2005), estuda empresas no mercado chileno e 

encontra resultados mais favoráveis a TOT do que a POT, uma vez que as empresas preferem 

emitir ações a que capital de terceiros devido ao fato de uma política monetária e fiscal 

característica do país estudado. Noutro trabalho, com empresas do Reino Unido, Brierley e 

Bunn (2005) verificaram qual seria o impacto na estabilidade monetária e financeira, 

incluindo metas de inflação, através das variáveis de endividamento, concluindo que no 

período estudado, entre 1999 a 2002, o baixo nível de taxas de juros permitiu alavancagens 

relativamente altas, logo as empresas atingiram um grau de endividamento historicamente 

alto. 

O trabalho de Booth et al (2001), aponta que o estudo de estrutura de capital é aplicável quer 

seja para países desenvolvidos quer para os em desenvolvimento, localizando realces que 

garantem que as decisões sobre a estrutura de capital são atingidas pelas mesmas variáveis. 

Todavia, indica que o conhecimento sobre o tipo de país possui forte significado estatístico, já 

que existe distinção sistemática na forma pelas quais os indicadores do grau de endividamento 

são influenciados pelo tipo de país, como por exemplo, a taxa de crescimento do PIB, taxas de 

inflação, e desenvolvimento do mercado. 

Usando dois modelos de estrutura de capital de ajustes parciais dinâmicos para estimar o 

impacto de vários fatores macroeconômicos sobre a velocidade de ajustamento da estrutura de 

capital para a meta de alavancagem, Cook e Tang (2010) encontram evidências de que as 

empresas ajustam sua alavancagem para a meta mais rápido em bons momentos 

macroeconômicos em relação aos momentos ruins. 

Mais recentemente, Johnson e Barnhart (2013) objetivam determinar se as variáveis 

financeiras e macroeconômicas disponíveis podem explicar em que anos têm favorecido 

estratégias de momento de mercado e em que anos favorece o tipo de investimento segurar-

vender, a fim de ajudar os gestores a determinar quando alocar recursos de passivo para as 

estratégias de investimentos. Descobrem que quando as taxas reais de crescimento do PIB são 

altas, taxas de inflação e índices de PE (Price-Earnings Ratio) forem baixo ou negativo, e 

quando os rendimentos de dividendos eram altos, as estratégias de market timing foram 
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favoráveis em todos 44 índices do mercado de país 1995-2008. Estes resultados são robustos 

no nível do desenvolvimento nacional, nos anos de retorno negativo do mercado e em outras 

variáveis de controle. As condições para a prossecução de estratégias de momentos de 

mercado eram variantes no tempo e detectável com variáveis macroeconômicas e financeiras.  

No Brasil, conforme Casagrande Neto (2002) o tema do financiamento das organizações 

deveria dominar mais o debate, pois é um grande gargalo para o crescimento econômico, 

reforçando ainda que o mercado de capitais ainda é muito pequeno em relação ao potencial da 

economia brasileira. 

Zonenschain (2002) realizou uma abordagem inerente à discussão no que concerne a relação 

entre o desenvolvimento do sistema financeiro, a estrutura de capital das organizações e o 

crescimento econômico, procurando analisar o padrão de financiamento das empresas do 

Brasil no período compreendido entre 1989 e 1996, avaliando, deste modo, um período em 

que o acanhamento do mercado era creditado sobretudo à alta inflação. 

Conforme destacado por Assaf Neto (2010), um dos principais fatores responsáveis pela não 

criação de valor das empresas na economia brasileira foi o financiamento, que no Brasil é 

feito financiamento de curto prazo e de forma dispendiosa, tanto que, no país, as estruturas de 

capital ou são bastante capitalizadas, ou operam extremamente endividadas. 

Segundo Daher (2004): 

 

à medida que a empresa se endivida, seu risco aumenta, já que ela fica mais vulnerável às 

intempéries – caso haja uma retração econômica, diminuindo o faturamento das empresas, 

o valor dos juros deverá se pago de qualquer maneira, sob o risco de falência. Isto faz com 

que as empresas endividadas fiquem mais vulneráveis em épocas de crises econômicas. 

(DAHER 2004, p. 89) 

 

No que concerne as variáveis macroeconômicas, Bastos et al. (2008) com uma amostra de 388 

empresas, de variados setores, integrantes das cinco maiores economias da América Latina 

(México, Brasil, Argentina, Chile e Peru), no período entre 2001 e 2006 verificaram a partir 

de uma análise em painel que alguns fatores macroeconômicos são também expressivos na 

estrutura de capital tais como: crescimento do PIB, relevância do mercado de capitais, carga 

fiscal e tempo de abertura de novo empreendimento. 

Importante se faz referendar que o desenvolvimento das teorias inerente à estrutura de capital 

aconteceu em ambientes econômicos e institucionais bastante dessemelhantes do contexto 

brasileiro, mercados estes, que apresentam determinadas características que não são 

verificadas em economias em incremento como, por exemplo, o Brasil. Entre essas 
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características, Assaf Neto (2010) sobressai às taxas de juros homogêneas, o equilíbrio entre 

agentes econômicos superavitários e deficitários, a ausência de controles artificiais de 

mercado e ainda a inexistência de níveis de inflação relevantes. Visto que o Brasil não tem um 

mercado de capitais desenvolvido, estudos efetuados até o momento concluem que a maioria 

das organizações no país usa a retenção de lucros como principal fonte de financiamento de 

seus ativos. 

No mercado brasileiro podem-se observar dificuldades e riscos nos processos que envolvem a 

captação de recursos financeiros em longo prazo. Por esta razão, as políticas de controle e 

informacionais ensejadas pelos planos estratégicos proporcionam um alinhamento das 

atividades da área financeira com os objetivos, valores e missão da organização e dos 

investidores (SCHNORRENBERGER e PROCIANOY, 2002). Sendo assim, alguns estudos 

em outros países e no Brasil utilizam variáveis de política monetária como integrante na 

composição financeira da empresa, havendo, por parte de todos os agentes, a necessidade de 

aprimorar o conhecimento em como as organizações respondem às mudanças dessas variáveis 

macroeconômicas. 

De acordo com informações do BACEN (2014) cumprir as metas inflacionárias é mostrar aos 

investidores que o país promove políticas econômicas coerentes com a realidade do país, 

mostrando que a estabilidade econômica está ligada com realização dos investimentos. 

Logo, a política monetária é o instrumento utilizado pelo governo para interferir, ou seja, 

controlar as condições de liquidez da economia, na qual afeta o PIB de forma indireta, através 

do mercado financeiro, atua sobre a quantidade de moeda na economia, através da capacidade 

de concessão de empréstimos por parte dos bancos e através das taxas de juros. 

Para os analistas existem dois tipos de política monetária, a ativa e a passiva. Ativa, quando o 

governo tem o objetivo de controlar a oferta da moeda (fontes de financiamento) e neste caso 

a taxa de juros oscila para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda de moeda. Passiva, 

no sentido de que o governo, ao determinar a taxa de juros, utiliza de mecanismos via taxa de 

redesconto e também pela remuneração dos títulos públicos, onde o governo deixa a oferta da 

moeda variar livremente para manter esta taxa de juros (BACEN, 2014). 

No Brasil, Bekaert (1996) estudou a relação dinâmica entre Ibovespa e as variáveis de política 

monetária e abordou que após a implementação do Plano Real, o mercado acionário teve um 

grande desenvolvimento, tanto em termos de volume dos negócios quanto na eficiência de 

alocação. No estudo desse fenômeno o autor destacou o desenvolvimento dos mercados 

financeiros como sendo o principal responsável pela melhora na eficiência de alocação, visto 
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que a difusão dos mecanismos financeiros permite uma redução nos custos do capital, além de 

facilitar a captação de recursos no exterior, e possibilitando, assim, a realocação dos 

investimentos dos agentes econômicos de ativos reais para ativos monetários. 

Grôppo (2006) analisou qual seria a relação entre a política monetária e o mercado acionário 

brasileiro, e encontrou que as taxas de juros de curto e longo prazo e a taxa de câmbio 

impactam contemporaneamente o IBOVESPA. De acordo com Grôppo (2006) a principal 

ação do Plano Real foi o controle inflacionário, pois na primeira fase do Real, o controle do 

câmbio forneceu a base para o controle inflacionário por meio da âncora cambial. No final do 

primeiro semestre em 1999, de acordo com o autor, o Brasil adotou formalmente o sistema de 

regime de metas inflacionárias, em que o principal instrumento de política monetária, a taxa 

de juros de curto prazo, passou a ser utilizado para controlar os níveis de inflação.  

Pelas diversas abordagens apresentadas, parece ser ainda bastante controversa a influência de 

variáveis macroeconômicas na definição das fontes de financiamento das organizações. Mas 

também fica evidente a relevância e oportuno o delineamento de estudos que possam criar 

reflexões neste contexto. Portanto, neste estudo, dentre outros aspectos, investiga-se em que 

medida os fatores macroeconômicos são determinantes da estrutura de capital de uma amostra 

de empresas brasileiras que transacionam na BM&FBOVESPA. 

No Brasil, o mercado de ações tem recebido muita atenção por parte de investidores e 

empresas, haja vista que o mesmo tem se apresentado como uma oportunidade para 

investidores externos que visam diversificar seus portfólios e aproveitar a globalização 

financeira vigente. Desde a implementação do Plano Real, o mercado financeiro brasileiro 

apresentou um súbito desenvolvimento, de forma que a capitalização através do mercado de 

ações apresentou crescimento tanto em termos de volume de comércio como na eficiência 

locativa. Isso evidencia o desenvolvimento dos mercados financeiros como principal 

responsável pela melhoria na eficiência locativa do emprego do capital, já que a difusão dos 

mecanismos financeiros permite a redução dos custos de capital, além de facilitar a captação 

de recursos externos, possibilitando aos agentes realocar seus investimentos de ativos reais 

para ativos monetários. 

No entanto, devido à insegurança quanto às condições macroeconômicas e a sua estrutura 

financeira, a capitalização por intermédio do mercado de ações no Brasil, apresenta-se 

extremamente inferior à dos EUA, por exemplo. Como consequência, as ações negociadas na 

bolsa de valores brasileira ficam vulneráveis às condições econômicas, sejam elas internas ou 

externas. Isso pode acarretar diferentes percepções do risco por parte dos investidores, o que 
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propicia certa exposição a ataques especulativos e exige frequentes intervenções no mercado 

por parte do governo, desviando-o de sua principal atribuição: prover as condições necessárias 

para viabilidade do processo de desenvolvimento econômico do país. Neste contexto, torna-se 

relevante verificar a existência de evidências se as condições econômicas e de mercado, são 

fatores relevantes na definição das fontes de financiamento das empresas brasileiras. 

 

2.7 SETOR DE ATIVIDADE E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Vários estudos têm analisado os fatores específicos das empresas e dos diversos países em 

políticas de financiamento, com base no argumento de que fatores globais podem influenciar 

a alavancagem financeira, dentre eles Booth et al (2001), Bancel e Mittoo (2004), Antoniou et 

al. (2008), Beck et al. (2008), de Jong et al. (2008). Embora seja fácil encontrar estudos que 

analisem características específicas das empresas e dos paises como determinantes da 

estrutura de capital, por outro lado, a literatura frequentemente negligencia a função setor de 

atividade (KAYO e KIMURA, 2011). 

Embora a maioria dos estudos de estrutura de capital incluam dummies de variáveis que 

representam diferentes setores, apenas alguns incluem variáveis que caracterizam - mas não 

classificam - cada indústria. 

Os fluxos teóricos na estratégia enfatiza a importância de fatores externos à empresa quando 

da determinação de estratégias da empresa, de modo que as características ambientais afetam 

da mesma forma todas as organizações de uma determinada indústria (SIMERLEY e LI, 

2000). Neste contexto, seria razoável supor que características específicas de uma 

determinada indústria também poderia influenciar a estrutura de capital da empresa. 

De acordo com Myers (1984), o setor de atividade pode ser determinante das decisões de 

estrutura de capital das empresas, uma vez que a natureza e a composição dos ativos 

influenciam a necessidade de financiamentos, bem como a capacidade da empresa para 

fornecer aos credores ativos como garantia. Portanto, as empresas cujas atividades são 

baseadas em ativos tangíveis obter dívida mais facilmente.  Pelo contrário, as empresas cujas 

atividades são baseadas em ativos intangíveis, associados com oportunidades de crescimento 

futuro, pode ter mais dificuldade na obtenção de crédito. Por exemplo, com relação à 

relevância do setor de atividade e decisões de estrutura de capital, Cressy e Olofsson (1997) 

afirmam que empresas de serviços, com menor nível de ativos colaterais e maior risco 

associado com suas atividades, têm maior dificuldade para obter a dívida. 
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Cressy e Olofsson (1997) também concluem que, embora as empresas de serviços tenham 

grande potencial de crescimento associado com os ativos intangíveis, elas podem ver seu 

potencial de crescimento posto em dúvida, em situações de financiamento interno 

insuficiente.  

Myers (1984) conclui que a concessão de dívida de curto prazo antes das de longo prazo, dada 

à necessidade das empresas pagarem a dívida e seus encargos em um período mais curto, tem 

sido uma forma dos credores enfrentarem os problemas de informação assimétrica presentes 

nas relações com empresas menores. Daí, Scherr e Hulburt (2001) concluírem que a excessiva 

dependência de dívida de curto prazo por parte das empresas menores pode implicar no não 

aproveitamento de boas oportunidades de crescimento, como conseqüência, a necessidade de 

pagar periodicamente a dívida e seus encargos no curto prazo. 

Em estudos recentes três conceitos têm sido utilizados no sentido de tentar verificar a 

influência das características do setor de atividade sobre a política de obtenção de recursos 

das empresas, quais sejam, o dinamismo, a munificência e o índice de concentração setorial. 

Simerly e Li (2000) não analisam a influência direta das características do setor de atividade 

sobre a alavancagem. Eles analisam a influência da alavancagem moderada pelo dinamismo 

ambiental da indústria sobre o desempenho da empresa. Dinamismo ambiental, como 

sugerido por Dess e Beard (1984), reflete o grau de instabilidade ou alteração não previsível 

de uma determinada indústria. Os resultados de Simerly e Li (2000) sugerem que as empresas 

que trabalham em ambientes mais dinâmicos - ou menos previsíveis - têm níveis menores  

da dívida. Especificamente, a variável de interação entre o dinamismo e alavancagem mostra 

uma influência negativa e significativa do retorno sobre os ativos das empresas. 

O conceito de dinamismo da indústria, a partir de um ponto de vista, está relacionado com o 

conceito de risco de negócios de uma empresa individual. Risco de negócio pode ser definido 

como a variação esperada no resultado futuro (FERRI e JONES, 1979). Prevê-se que quanto 

maior for o risco do negócio, menor o nível de alavancagem da empresa, porque, de acordo 

com Ferri e Jones (1979), a variabilidade do lucro é uma estimativa da capacidade da empresa 

para pagar suas obrigações fixas, como por exemplo, as despesas financeiras relacionadas à 

dívida. Volatilidade alta no lucro pode potencialmente resultar em dificuldades financeiras da 

empresa, assim, tornando menores níveis de alavancagem mais atraente. De acordo com Ferri 

e Jones (1979), as empresas de uma dada indústria tendem a mostrar padrões semelhantes de 

risco do negócio, porque produzem produtos similares, têm custos semelhantes de mão de 

obra qualificada e matéria-prima, e dependem de tecnologias similares. 
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Neste sentido, da mesma forma que as empresas de maior risco apresentam menor 

alavancagem, pode-se presumir uma indústria que agrega essas empresas mais arriscadas 

também têm menor alavancagem média (KAYO e KYMURA, 2011). 

O segundo conceito que pode derivar do campo estratégia é a munificência, que também 

podem desempenhar um papel importante na estrutura de capital. Munificência é a capacidade 

do meio ambiente para apoiar um crescimento sustentado (DESS e BEARD, 1984). De acordo 

com os autores, ambientes com alta munificência têm recursos abundantes e de baixos níveis 

de competição e, como consequência, alta lucratividade. Dado este tipo de ambiente, é 

razoável supor que as empresas que trabalham em indústrias munificentes tendem a ter altos 

níveis de lucratividade. Se generalizar as previsões sobre a influência da lucratividade da 

empresa sobre a alavancagem para uma indústria agregada, não poderia ser possível definir 

uma relação à priori entre a munificência da indústria e alavancagem. Isto porque, duas 

correntes teóricas competem em suas previsões sobre a influência da lucratividade sobre 

alavancagem. A POT reconhece uma relação negativa entre lucratividade e alavancagem, 

enquanto que a TOT defende uma forma positiva. 

O terceiro conceito analisa a influência da concentração da indústria na alavancagem da 

empresa utilizando o índice Herfindahl- Hirshman (IHH). 

Estudos anteriores mostram que as indústrias de alta concentração (alto Índice HH) têm 

maiores níveis de alavancagem e menor dispersão intra-indústria (MacKay e Phillips, 2005), 

em contraste com a indústria de baixa concentração em que a alavancagem é menor. Isto é 

principalmente devido às características diferentes destes dois tipos de indústrias. Em 

indústrias altamente concentradas a lucratividade e o tamanho também são mais elevados 

(MAC-KAY e PHILLIPS, 2005), bem como o risco da empresa.  

O índice Herfindal-Hirschman (IHH), calculado de acordo com a equação 1 é normalmente 

utilizado para medir a concentração de mercado. 

 

Equação 1 – Cálculo do índice Herfindal-Hirschman (IHH). 

 

 

 

Onde, S é a participação da empresa, em %, num determinado mercado com n empresas.  
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Desta maneira, o índice pode variar entre 0 e 10000, que corresponde a 100% elevado ao 

quadrado. 

O valor máximo corresponde a um mercado monopolista e o índice tende a zero quando maior 

for a competição do mercado. Mercados com valores inferiores a 1000 são competitivos, 

mercados com índice entre 1000 e 1800 são moderadamente concentrados e mercados com 

HHI superior a 1800 são muito concentrados.  

A grande dificuldade do IHH convencional são os valores elevados. Em função disso, utiliza-

se mais o índice HH modificado, que é calculado de acordo com a equação 2: 

 

Equação 2 – Cálculo do índice HH modificado 

 

 

  

Desta maneira, os valores do índice ficam sempre abaixo de 100%, que corresponde ao 

monopólio. Mercados com IHH inferiores a 30% são competitivos, mercados entre 30% e 

40% são moderadamente concentrados e mercados com IHH maior do que 40% são 

concentrados. 

Portanto, o índice HH é definido como a soma dos quadrados de ações de empresas do 

mercado dentro de uma determinada indústria. Em alguns trabalhos, como Kayo e Kimura 

(2011), a participação de uma empresa no mercado é dada pela proporção de suas vendas para 

o total de vendas da indústria. É importante notar que todos os cálculos são baseados em 

dados de empresas públicas, o que não faz representar todos os participantes de uma 

determinada indústria. No entanto, o índice HH calculado pode ser considerado um indicador 

da concentração da indústria. 

Neste trabalho, serão calculadas as duas formas alternativas para o IHH. Será calculado o IHH 

utilizando o valor de mercado do equity. Também o conceito de concentração da indústria 

será adaptado para a mesma abordagem de participação na indústria, sugerida por Kayo e 

Kimura (2011), onde, a proporção de vendas da empresa em cada período é confrontada com 

as vendas totais da indústria. Portanto, quanto menor forem os índices de participação setorial 

das empresas, menor é a concentração do setor.  

Muitos trabalhos internacionais têm investidos no sentido de aprofundar a contribuição 

conceitual sobre estrutura de capital considerando a abordagem setorial. Pretende-se a partir 



75 

 

 

daqui efetuar um breve levantamento dessas contribuições, sem, contudo, ser objetivo exaurir 

todas as contribuições. 

Na incessante busca de aclarar as preferencias de cada empresa no que concerne a sua 

estrutura de capital, Myers e Brealey (1992) abordam sobre a teoria do confronto da estrutura 

de capital, explicitando de forma satisfatória muitas diferenças existentes de estrutura de 

capital, de setor para setor. Por exemplo, as organizações de tecnologia avançada e em 

desenvolvimento, cujos ativos permitem risco e são na sua maioria incorpóreos, têm 

normalmente um endividamento menor. 

Utilizando de dados de 36 empresas do setor de engenharia no mercado paquistanês listadas 

na Bolsa de Valores de Karachi (KSE) durante o período 2003-2009, Khan (2012) tenta 

encontrar a relação da decisão estrutura de estrutura de capital com o desempenho das 

empresas nas economias de mercado. Os resultados mostram que a alavancagem financeira 

medida pela relação dívida de curto prazo para o ativo total, bem como dívida total sobre o 

ativo total, tem uma relação significativamente negativa com o desempenho medido pelo 

retorno sobre ativos, margem bruta e do Q de Tobin. A relação entre alavancagem financeira e 

desempenho da empresa medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido é negativo, mas 

insignificante. Tamanho de ativos tem uma relação insignificante com a firma desempenho 

medido pelo ROA e GM, mas existe relação negativa e significativa com empresas.  Q de 

Tobin no setor de engenharia do Paquistão são em grande parte dependente de dívida de curto 

prazo. 

Eriotis et al. (2011) utilizam dados em painel para diversas indústrias, cobrindo o período 

1995-1996, tentam investigar a relação entre dívida e patrimônio líquido em relação a 

lucratividade das empresas, levando em consideração o nível de investimento das empresas e 

o grau de poder de mercado. As principais conclusões do estudo foram: a) as empresas que 

preferem financiar suas atividades de investimento por meio de autofinanciamento são mais 

rentáveis do que as empresas que financiam o investimento através de empréstimos; b) as 

empresas preferem competir umas com as outras, do que cooperar; c) as empresas utilizam 

seus investimentos em ativos fixos como uma variável estratégica para afetar a lucratividade. 

Das e Roy (2012) investigam empiricamente a existência de diferenças inter-indústria na 

estrutura de capital de empresas indianas e identifica as possíveis fontes de tais variações na 

estrutura de capital. A técnica utilizada para esta análise transversal é a análise de variância e 

análise abrangendo os períodos pré e pós-liberalização separadamente para indicar se há uma 

clara ruptura no padrão de financiamento das empresas, devido à mudança de política. Apesar 
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das diferenças no tamanho da empresa, até certo ponto, contribuir para a variação existente no 

índice de alavancagem financeira em todas as classes de indústrias, mas é a natureza da 

própria indústria ou, mais precisamente as diferenças na exigência de fundos dos grupos de 

indústria com base na tecnologia utilizada, que é uma fonte potencial da variação existente.  

O setor têxtil do Paquistão para avaliar o impacto da estrutura de capital sobre o desempenho 

financeiro das empresas e a riqueza dos acionistas foi adotado por Mujahid e Akhtar (2014). 

Utilizaram uma amostra de 155 empresas têxteis entre os anos de 2006 e 2011. Encontram 

que a estrutura de capital impactam positivamente o desempenho financeiro das empresas e a 

riqueza dos acionistas. 

Sabir e Malik (2012) estudam o setor de óleo e gás do Paquistão, avaliando as decisões mais 

importantes relacionadas à estrutura de capital, tomadas por especialistas em finanças em uma 

organização do setor corporativo. O estudo analisa o efeito da lucratividade, tangibilidade, 

tamanho e liquidez nas decisões de estrutura de capital das empresas listadas no setor de 

petróleo e gás do Paquistão. Os resultados indicaram que a lucratividade é a única variável 

que apresentou relação negativa contra a variável dependente alavancagem, enquanto as 

outras três variáveis (liquidez, tamanho e tangibilidade) têm relação positiva com a 

alavancagem. O estudo conclui que as decisões de estrutura de capital em empresas do setor 

de petróleo e gás são principalmente determinadas pelos estudos de fatores. O estudo 

corrobora os resultados da maioria das pesquisas realizadas sobre a estrutura de capital, 

concluindo que existe uma estrutura ótima de capital que é afetada por uma variedade de 

fatores internos e externos. 

Gaytan-Cortes et al. (2012), utilizando empresas do setor de serviços com atuação na Bolsa de 

Valores Mexicana, no período de 2000 a 2007, identificam e analisam os principais fatores do 

país e das empresas, bem como determinam sua relação matemática para incluir dívida na 

estrutura de capital. 

Ovtchinnikov (2010) estudaram empresas mexicanas de setores desregulamentados. A 

desregulamentação afeta significativamente ambiente operacional e decisões de alavancagem 

das empresas. As empresas experimentam um declínio significativo na lucratividade, 

tangibilidade dos ativos e um aumento significativo de oportunidades de crescimento após a 

desregulamentação. As empresas respondem reduzindo a alavancagem. A desregulamentação 

também afeta significativamente a relação transversal entre alavancagem e seus 

determinantes. Alavancagem é correlacionada muito menos negativamente com lucratividade 

e market-to-book e muito mais positivamente correlacionados com o tamanho da empresa (a 
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volatilidade dos lucros), após a desregulamentação. Estes resultados são consistentes com a 

dinâmica da TOT de estrutura de capital. Também de acordo com a dinâmica TOT, essas 

empresas de setores desregulamentados têm mais probabilidade de estar acima de sua meta de 

estrutura de capital emitindo mais ações nos primeiros anos após a desregulamentação. 

As decisões alusivas à estrutura de capital enfocando o setor de infraestrutura na Índia são 

abordadas por Baser et al. (2012). A chave para manter a taxa de crescimento da Índia está no 

desenvolvimento de sua infraestrutura, que tem mostrado um tremendo potencial nos últimos 

tempos. Observando-se o cenário de crescimento, as empresas de infraestrutura estão visando 

o seu melhor desempenho em todos os níveis a partir da aquisição de capital para projetos de 

longo e de curto prazo para a expansão do mercado que possa tirar o máximo de proveito do 

horário de pico da indústria. Foi feita uma tentativa de analisar os vários índices, tais como 

composição da dívida e Índice de Cobertura de pagamento de juros das empresas de 

infraestrutura os quais são relacionados com a estrutura de capital. Os principais setores 

abrangidos pelo setor de infraestrutura para efeito da análise são os de Energia, Gás, 

Construção, Cimento, e Telecomunicações. Cada setor é analisado envolvendo os dados 

financeiros dos últimos cinco anos e foram selecionadas as cinco empresas líderes de cada 

setor. 

Ainda na Índia, utilizando especificamente a indústria do setor de petróleo e gás, Choudhary e 

Bhardwaj (2013), estudam o impacto das mudanças da estrutura de capital no valor da 

empresa e como os diferentes fatores podem influenciar os componentes de dívida e ações. 

Neste segmento, tem continuado sua trajetória crescente e decisões de estrutura de capital tem 

grande impacto no seu sucesso. O estudo foca em avaliar as determinantes da estrutura de 

capital e sua influência na decisão da estrutura financeira e na avaliação do padrão e o grau de 

adequação de empresas do Setor de Petróleo e Gás. 

Numa outra perspectiva, Matsa (2010) trata a estrutura de capital como uma variável 

estratégica, abordando um contexto onde o poder de mercado em um setor está nas mãos de 

um único fornecedor, como um sindicato e como isso afeta a política de endividamento. Se 

uma empresa mantém um alto nível de liquidez, os trabalhadores podem ser encorajados a 

demandar mais reivindicações salariais. Na presença de restrições de financiamento externo, 

uma empresa tem um incentivo para usar as demandas de fluxo de caixa de pagamentos do 

serviço da dívida para melhorar a sua posição de barganha. O autor usa tanto estimativas 

transversais (cross-sectional) de cobertura da negociação coletiva a nível empresa quanto 

mudanças pelo estado das leis trabalhistas, visando identificar as mudanças no poder de 
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negociação sindical, para demostrar que as empresas de fato parecem usar alavancagem 

financeira estrategicamente para influenciar negociações coletivas. Estas estimativas sugerem 

que os incentivos estratégicos de negociação sindical têm um impacto substancial sobre as 

decisões de financiamento.  

San e Heng (2011), utilizando o setor da construção da Malasia de 2005-2008, investigam a 

relação entre estrutura de capital e desempenho corporativo da empresa antes e durante a crise 

de 2007/2008. Quarenta e nove empresas de construção são divididas por tamanho em 

grandes, médias e pequenas, com base no capital social. O resultado mostra que não há 

relação entre a estrutura de capital e desempenho corporativo e também há evidências que 

mostram haver relação entre as variáveis investigadas e que há diferenças substanciais entre 

os tamanhos da empresa. 

As decisões de estrutura de capital e crédito e informação assimétrica nas pequenas e médias 

empresas de serviços, contrastando com as do setor industrial, são abordadas por Serrasqueiro 

et al. (2011), em Portugal. Os resultados obtidos sugerem que a informação assimétrica na 

relação entre as empresas e créditos tem uma influência relativamente maior sobre as decisões 

de estrutura de capital das empresas de serviço do que as do setor industrial. Dado o aumento 

significativo das empresas do setor de serviços na economia portuguesa para estimular o 

emprego, volume de negócios, e consequentemente crescimento econômico, sugere-se o 

estímulo a novas linhas de crédito. 

Investigar a estrutura de capital de empresas do setor de açúcar do Paquistão é o objetivo de 

Awan et al. (2011). O estudo constata que a estrutura de capital de uma indústria específica 

exibe atributos únicos, que normalmente não são evidenciados na análise conjunta de vários 

setores, como feito por Shah e Hijazi (2005). O estudo abordou 33 empresas no período 1999-

2004 e foram analisados os dados usando regressão de dados em painel, com quatro variáveis 

independentes, ou seja, o tamanho da empresa (medido pelo logaritmo natural das vendas), 

tangibilidade dos ativos, lucratividade e crescimento e seus efeitos sobre a alavancagem. Os 

resultados, exceto para o tamanho da empresa e crescimento, foram muito significativos. 

Ainda no Paquistão, Javed e Imad (2012) abordaram estrutura de capital para o setor 

industrial no período 2008-2010, enfatizando componentes das dívidas de longo prazo e curto 

prazo. Os resultados mostram que as grandes empresas são mais propensas a ter acesso a 

empréstimos dívida de longo prazo do que as empresas menores e que, devido a restrições de 

fornecimento, as pequenas empresas recorrem a formas de curto prazo da dívida. As empresas 

com maior potencial de crescimento preferem usar menos dívida de longo prazo, bem como 
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dívidas com menos acordos restritivos, a fim de tornar-se financeiramente mais flexível. 

Empresas com ativos fixos suficientes podem obter financiamento externo mais facilmente e 

com menor custo usando esses ativos como garantia, o que apoia a TOT. As empresas que 

geram altos níveis de lucro, no entanto, pode optar por financiar seus investimentos utilizando 

recursos internos e não por obtenção de financiamento da dívida, o que está de acordo com a 

POT. Os resultados também confirmam a presença de efeitos específicos da indústria e são 

robustos a técnicas de estimação.  

Um modelo de equilíbrio competitivo da estrutura de capital e dinâmica da indústria, no 

campo estratégico é apresentado por Miao (2005).  No modelo, as empresas tomam decisões 

de financiamento, de investimento, de entradas e saídas, sujeitas a choques tecnológicos 

idiossincráticos. A escolha da estrutura de capital reflete o equilíbrio entre os benefícios 

fiscais de dívidas e riscos de falência associados e custos de agência. A interação entre as 

decisões de financiamento e de produção influencia a distribuição estacionária das empresas e 

sua probabilidade de sobrevivência. A análise demonstra que o preço de equilíbrio de saída 

tem um efeito feedback importante. Este efeito tem uma série de implicações testáveis. Por 

exemplo, as indústrias de alto crescimento têm relativamente menores taxas de alavancagem e 

volume de negócios. 

A interação entre a estrutura de capital e decisões específicas de produto de mercado recebeu 

recentemente atenção considerável em economia e finanças. Iniciou com Brander e Lewis 

(1986, 1988) e Maksimovic (1988) tendo um número crescente de trabalhos teóricos a 

investigar essa interação. Além disso, muitos estudos empíricos Chevalier (1995), Kovenock 

e Phillips (1997), Maksimovic e Phillips (1998), Zingales (1998), Lang et al. (1996), Mackay 

e Phillips (2005) examinaram a relação entre a estrutura de capital e decisões de entradas, 

saídas, investimentos e resultados das empresas. Esses estudos geralmente documentam o 

seguinte: 

(a) produção da indústria está negativamente associada com a proporção de dívida 

média da indústria; 

(b) o fechamento da produção está associado positivamente com a dívida e 

negativamente associado com a produtividade; 

(c) entrada de empresas está positivamente associada com a dívida das empresas 

já estabelecidas; 

(d) investimentos da empresa estão negativamente associados com a dívida; 

(e) existe substancial variação da alavancagem inter e intra-indústria. 
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Percebe-se que muitos estudos com abordagem setorial têm documentado diferenças setoriais 

na definição das fontes de financiamento. Por exemplo, Frank e Goyal (2009) encontram que 

a alavancagem média do setor é um dos principais fatores que explicam a alavancagem da 

empresa. No entanto, pouca pesquisa tem se dedicado a compreender o impacto de variáveis 

exógenas e setoriais nas políticas de financiamento das empresas (KAYO e KIMURA, 2011). 

O presente trabalho contribui para esse entendimento no mercado brasileiro. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia a ser utilizada na análise das variáveis que 

supostamente impactam no patamar de alavancagem das empresas brasileiras. 

Em sintonia com os objetivos propostos, a abordagem empírica do trabalho está estratificada 

em algumas dimensões de estudos, quais sejam, setor de atividade, fatores econômicos e de 

mercado e específicos do desempenho empresarial. 

 

3.1 AMOSTRA E METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa utiliza informações de indicadores de desempenho de empresas brasileiras não 

financeiras listadas na BM&FBOVESPA. Os dados foram obtidos da base de dados da 

Economática Brasil, no período entre o 1º trimestre de 2001 e o 3º trimestre de 2014 (55 

trimestres). Este período estudado, foi definido por além de representar o período mais 

recente, também será possível avaliar se houve mudança significativa no patamar de 

alavancagem das empresas brasileiras com o contexto da crise internacional iniciada em 

2007/2008. 

 

3.2 DESENHO DA PESQUISA 

 

A figura 1 apresenta o desenho da pesquisa proposta no sentido de evidenciar quais os fatores 

são relevantes para a decisão de estrutura de capital. 

É possível identificar inicialmente 27 variáveis para este estudo, sendo 2 dependentes e 25 

independentes. No entanto, várias dessas variáveis explicativas são métricas alternativas para 

uma mesma verificação e serão eliminadas durante o processo, reduzindo-as de 25 para 16. O 

quadro 5 apresenta a relação das variáveis explicativas para o modelo de pesquisa. 
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Figura 1 – Desenho da pesquisa. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 5 – Variáveis explicativas do projeto de pesquisa. 

 Dimensão do estudo Variáveis independentes 

do estudo 

Variáveis pesquisadas 

Setor de Atividade 1) 1) Alavancagem do setor (1) Alavancagem do setor 

Setor de atividade (2) 2) Concentração do setor a) (2a) Concentração do setor calculada pelo market-

share (Receita de vendas) 

b) (2b) Concentração do setor calculada pelo Valor 

de mercado do Equity. 

Setor de atividade (3) 3) Investimentos do setor (3) Investimentos do setor 

Fatores econômicos e de 

mercado 

4) Taxa de Juros (4a) TXJ UROSSELIC – Taxa de juros SELIC 

(4b) BNDES = Taxa de juros para cartão BNDES 

Fatores econômicos e de 

mercado 

5) IBOVESPA (5a) IBOVESPA (pontuação) 

(5b) Variação no IBOVESPA 

Fatores econômicos e de 

mercado 

6) PIB (6a) PIB nominal Corrigido 

(6b) Variação no PIB nominal 

Fatores econômicos e de 

mercado 

7) Inflação a) (7a) Inflação pelo IPCA 

b) (7b) Inflação pelo INPC 

Fatores econômicos e de 

mercado e desempenho 

empresarial 

8) Market-to-book original (8a) Market-to-book original com a exclusão de 

períodos de empresas com equity negativo. 

Fatores econômicos e de 

mercado e desempenho 

empresarial 

9) Maket-to-book 

modificado 

(9) Market-to-book modificado 

Fatores econômicos e de 

mercado e desempenho 

empresarial 

10) Q de Tobin 

simplificado 

(10) Q de Tobin simplificado. 

Desempenho empresarial 11) Lucratividade a) (11a) Lucratividade calculada em função do lucro 

líquido (LL/AT) 

b) (11b) Lucratividade calculada em função do EBIT 

(EBIT/AT) 

Desempenho empresarial 12) Liquidez (12) Liquidez 

Desempenho empresarial 13) Crescimento a) (13a) Crescimento calculado pela variação no 

índice de lucratividade, medido pelo  LL/AT. 

b) (13b) Crescimento calculado pela variação no 

índice de lucratividade, medido pelo EBIT/AT. 

Desempenho empresarial 14) Risco do Negócio a) (14a) Risco do negócio calculado pela variação no 

índice de lucratividade, medido pelo LL/AT. 

b) (14b) Risco do negócio calculado pela variação no 

índice de lucratividade, medido pelo EBIT/AT. 

Desempenho empresarial 15) Tamanho a) (15a) Tamanho pelo Log do ativo total corrigido. 

b) (15b) Tamanho pela Variação no ativo total. 

Desempenho empresarial 16) Tangibilidade (16)Tangibilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.3 MODELO DE PESQUISA 

 

A variável dependente é alavancagem (alavmerc e alavbook) e é representada pelo índice de 

participação de capital total de terceiros em relação ao ativo total, como uma representação da 

dimensão estrutura de capital, sendo calculado tanto pelo valor de mercado do equity 

(alavmerc), quanto pelo valor contábil (alavbook). 

O modelo de dados em painel é empregado neste estudo associando indivíduos (empresas) e 

fator temporal (trimestres) na coleta e análise de dados de cada variável, sendo utilizado, em 

relação à necessidade de defasagem das variáveis explicativas, o modelo que apresentar maior 

coeficiente de determinação (r²). 

Gujarati e Porter (2011) afirmam que dados em painel podem enriquecer a análise aplicada ao 

ponto de ser impossível usar apenas dados em séries temporais ou de corte transversais. Mas 

alertam que isso não deve sugerir que não haja problemas com a modelagem de dados em 

painel. 

O trabalho apresenta como modelo de pesquisa o descrito na equação 3. 

 

Equação 3 – Modelo de pesquisa. 

 

alav....i,t =    β1i   +   β2alavsetor i, t-? +  β3concsetorrv i, t-?  + β4concsetorvm i, t-?  + 

β5investsetori, t-?    +    β6txjurosselici, t-?    +    β7txjurosbndesi, t-?  +  

β8ibovespai, t-?    +    β9ibovvari, t-?  +   β10pibi, t-?    +    β11pibvari, t-? + 

β12inflipcai, t-?   +   β13inflinpci, t-?    +    β14mtbmodifi, t-?   +    β15mtborigi, t-?   +    

β16qdetobin i, t-?      +  β17lucrebit i, t-?    + β18lucrll i, t-?      β19liq i, t-?   +  

β20crescrente~t i, t-?   +    β21crescrentll i, t-?   +   β22riscnegebit t-?  +  

β23riscnegll t-?  +β24tamlogat t-? +   β25tamvarat t-?  β26tangi,t-?  +  U i, t 

 

 

Cada variável de estudo é representada pelas respectivas siglas: 

a) alavmerc – Alavancagem a valor de Mercado; 

b) alavbook – Alavancagem a valor contábil; 

c) alavsetor – Alavancagem média do setor;  

d) concsetorrv – Índice de concentração do setor calculado pela receita de 

vendas; 

e) concsertorvm – Índice de concentração do setor calculado pelo valor de 

mercado do equity; 

f) investsetor – Volume de investimentos do setor; 

g) txjurosselic – Taxa de juros SELIC; 
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h) txjurosbndes – Taxa de juros do cartão BNDES; 

i) ibovespa – Pontuação do IBOVESPA; 

j) ibovvar – Variação da pontuação do IBOVESPA; 

k) pib – PIB nominal corrigido; 

l) pibvar – Variação do PIB nominal; 

m) inflipca – Taxa de inflação pelo IPCA; 

n) inflinpc – Taxa de inflação pelo INPC; 

o) mtbmodif – Índice market-to-book modificado; 

p) mtborig – Índice market-to-book excluindo períodos com equity negativo; 

q) qdetobin – Índice Q de Tobin simplificado; 

r) lucrebit – Lucratividade utilizando o EBIT; 

s) lucrll – Índice de lucratividade utilizando o lucro líquido; 

t) liq – liquidez; 

u) crescrente~t – Crescimento utilizando a lucratividade com EBIT; 

v) crescrentll – Crescimento utilizando a lucratividade como o lucro líquido; 

w) riscnegebit – Risco do negócio utilizando a lucratividade com EBIT; 

x) riscnegll - Risco do negócio utilizando a lucratividade com o lucro líquido; 

y) tamlogat – Tamanho utilizando o log do ativo total atualizado; 

z) tamvarat – Variação do ativo total; 

aa) tang – Tangibilidade. 

 

3.4 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS  

 

Neste tópico serão explicitadas as variáveis inseridas no estudo, bem como a justificativa de 

sua inclusão e resultados esperados. 

 

3.4.1 Variável dependente 

 

3.4.1.1  Alavancagem (alavmerc e alavbook) 

 

Ferry e Jones (1979), identificando uma proxy para alavancagem financeira, usam a dívida 

total em relação ao total de ativos a valor contábil. Um pouco diferente, Booth et al. (2001) 

utilizam a relação dívida de longo prazo em relação ao capital (ativo total) empregado.  

No entanto antes de definir qual a medida a ser utilizada para alavancagem neste trabalho, 

torna-se necessário refletir a respeito de algumas possibilidades. Muitas definições empíricas 

diferentes são utilizadas. Alguns estudiosos defedem a alavancagem a valor contábil, 

enquanto outros advogam pelo valor de mercado. As opiniões sobre qual a melhor medida de 

alavancagem diferem (FRANK e GOYAL, 2009). 

De acordo com Myers (1984), os gestores se concentram na alavancagem escritural porque a 

dívida é mais bem alicerçada pelos ativos do que por oportunidades de crescimento. 
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Alavancagem escritural também é preferida porque o mercado financeiro oscila muito e 

gerentes acreditam que os números da alavancagem de mercado não são confiáveis como um 

guia para a política financeira das empresas. Em consonância com a percepção acadêmica, 

Graham e Harvey (2001) afirmam que um grande número de gestores não reequilibra a sua 

estrutura de capital em resposta aos movimentos do mercado de ações. A presença de custos 

de ajustamento impede que as empresas reequilibrem sua estrutura de capital continuamente. 

Os defensores da alavancagem de mercado argumentam que o valor contábil do patrimônio 

líquido é principalmente um "número de ligação" usado para equilibrar o lado esquerdo e o 

lado direito do balanço em vez de um número gerencialmente relevante (ver, por exemplo, 

Welch, 2004). Welch (2004) indo além, afirma que o valor patrimonial do equity pode até ser 

negativo (embora ativos não possam ser). 

Assim, não há nenhuma razão para que estas duas medidas devam corresponder (BARCLAY 

et al., 2006).  

A literatura também utiliza diferentes definições de dívida. Dívida pode ser definida como só 

a de longo prazo ou dívida total, e pode ser definida para incluir contas a pagar ou a todos os 

passivos. 

Frank e Goyal (2009) afirmam que a alavancagem baseada no mercado é prospectiva, 

enquanto alavancagem escritural é um olhar para trás. A partir deste ponto de vista, poderia 

parecer que fatores como o market-to-book, o tamanho da empresa, e espectativa de inflação 

estão refletindo efeitos que são prospectivas. A alavancagem média do setor, tangibilidade e 

lucratividade estão refletindo o efeito do passado, mas os autores concluem que estes fatores 

são robustos também a definições alternativas de alavancagem. 

Neste contexto, o estudo emprega o índice de endividamento (participação de capital de 

terceiros), representado pela relação entre o passivo total sobre o ativo total, como uma 

representação da alavancagem das empresas em cada período. A abordagem irá priorizar a 

análise utilizando a alavancagem a valor de mercado (alavmerc), onde do valor do ativo total 

será retirado o valor do equity a valor contábil e adicionado o valor de mercado do equity. 

Tendo em vista a divergência de pensamentos em relação às alternativas e contribuições das 

medidas de alavancagem, é utilizada neste trabalho, em alguns momentos, também a 

alavancagem a valor contábil (alavbook) e efetuada a comparação dos resultados. 
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3.4.2 Variáveis independentes 

 

 3.4.2.1 Alavancagem média do setor (alavsetor) 

 

Em alguns estudos, têm-se utilizado alavancagem média do setor como uma variável 

explicativa. MacKay e Phillips (2005) mostram que os fatores do setor são importantes para a 

estrutura financeira da empresa. Frank e Goyal (2004) constataram que a alavancagem média 

do setor é uma importante determinante da alavancagem, ou seja, empresas do mesmo setor 

de atividades apresentam indicadores relativamente mais próximos uma vez que estão 

expostas às mesmas restrições (investimento, tecnologia etc). Testes mais formais estão 

também presentes em Lemmon et al. (2008). Diferenças setoriais nos índices de alavancagem 

podem ter vários significados possíveis. Uma interpretação é que os gestores talvez usem a 

média da alavancagem do setor como uma referência ao contemplarem a alavancagem de sua 

própria empresa. Assim, a alavancagem média do setor é muitas vezes usada como uma proxy 

para a meta de estrutura de capital (GILSON, 1997; HULL, 1999; HOVAKIMIAN et al. 

(2001); e FACCIO e MASULIS, 2005; FLANNERY e RAGAN, 2006). Hovakimian et al. 

(2001) fornecem evidências consistentes de como as empresas ajustam ativamente seus 

patamares de dívida para a média do setor. 

Outra interpretação é que os efeitos do setor refletem um conjunto de correlação, mas por 

outro lado, omite fatores. As empresas em um setor enfrentam forças comuns que afetam suas 

decisões de financiamento. Estas poderiam refletir interações de mercado do produto ou a 

natureza da competição. Estes também podem refletir heterogeneidade do setor nos tipos de 

ativos, o risco do negócio, tecnologia ou regulação. 

Fatores do setor não têm uma interpretação única. Consideremos duas variáveis setoriais: o 

crescimento médio e a alavancagem média da indústria. De acordo com Frank e Goyal (2009) 

a TOT prevê que um maior crescimento médio da indústria deve resultar em menos dívida, 

enquanto maior alavancagem média do setor deve resultar em mais dívidas.  

Sob uma perspectiva da POT, o setor só deve importar na medida em que ele serve como uma 

proxy para o déficit financeiro da empresa – uma ligação bastante indireta. Sob a EMT, o 

setor deve importar somente se as avaliações são correlacionadas em todas as empresas em 

um setor. 
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Então neste estudo utiliza-se a alavancagem média do setor como uma variável explicativa e 

espera-se, para o mercado brasileiro, uma correlação positiva, nos moldes do trabalho de 

Frank e Goyal (2009) para o mercado americano. 

 

3.4.2.2  Índice de concentração setorial - Índice Herfindal-Hirschman (IHH) – 

(concsetorrv e concsetorvm) 

 

Conforme descrito no capítulo de revisão da literatura o índice de Herfindahl-Hirschman 

(IHH) modificado é calculado de acordo com a equação 4: 

 

Equação 4 – Cálculo do  Índice Herfindal-Hirschman (IHH). 

 

 

 

 

 

Onde i é o IHH do setor e St é soma da participação de cada empresa dentro do respectivo setor. 

 

Desta maneira, os valores do índice ficam sempre abaixo de 100 (100%), onde o percentual 

máximo corresponde ao monopólio.  

Neste trabalho, para o cálculo do índice de concentração da indústria, utiliza-se tanto a 

concentração calculada pelo valor de mercado do equity, quanto pela receita de vendas 

(Market share). Kayo e Kimura (2011) utiliza a proporção de vendas da empresa, em países 

desenvolvidos e emergentes, em cada período em relação às vendas totais do setor e 

encontram correlação negativa, ou seja, alta correlação do setor leva suas empresas a uma 

redução das dívidas. O resultado conflita com os resultados de Mackey e Phillips (2005), que 

encontraram relação positiva em sua amostra para empresas norte-americanas, ou seja, que 

maior concentração do setor, resulta em maior alavancagem. 

 

3.4.2.3  Investimento setorial (investsetor) 

 

Que o ativo permanente representa volume significativo de investimentos e pode servir como 

garantia para captação de recursos, já é bastante estudado e aceito. Por exemplo, para Myers e 

Majluf (1984), pode haver custos associados à emissão de títulos em decorrência da 
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assimetria de informações e que a emissão de divida com garantia de ativos evitaria esses 

custos.  

Utilizando a abordagem de Halov e Heider (2004) e considerando que empresas com maior 

investimentos no mercado tendem a possuir maior reputação, os mesmos afirmam que essas 

empresas são consideradas mais seguras, ou seja, de menor risco, tendo maior acesso à 

captação de dívidas. Esta fundamentação encontra também apoio em Harris e Raviv (1991), 

que afirmam que quanto melhor a reputação da empresa, menor o seu custo de captação de 

recursos financeiros, o que favorece a utilização de dívidas.  

Por analogia, espera-se que setores com maiores investimentos sejam considerados setores 

também mais seguros. 

Neste trabalho, utiliza-se uma proxy do volume de investimento do setor, representado pela 

soma do ativo total corrigido das empresas do respectivo setor e espera-se uma relação 

positiva entre o volume de investimentos do setor e a alavancagem das empresas. 

 

 

3.4.2.4  Taxa de Juros do Mercado (txjurselic e txjurbndes) 

 

No estudo realizado por Barry et al. (2009), verificou-se que as empresas emitem mais dívidas 

quando os juros são mais baixos em comparação com os níveis históricos. 

A alavancagem financeira do setor empresarial também é afetada por outros fatores incluindo 

a estrutura de bancos e instituições financeiras, transparência e confiabilidade das práticas e 

relatórios contábeis, controle corporativo, lei relativa à liquidação e sua implementação 

(MAJUMDAR, 1997), mas neste estudo não serão incorporadas tais variáveis no modelo. 

Dentro de uma indústria, quando as empresas aumentam a dívida, os fluxos de caixa futuros 

estão comprometidos com o pagamento de juros, fazendo com que as empresas fiquem pouco 

atraentes para novos investidores (RAJAN e ZINGALES, 1995). Empresas mantem índices 

de dívida baixos onde o custo de liquidação de uma empresa é dispendioso para fornecedores, 

trabalhadores e clientes (TITMAN e WESSELS, 1988). Nesse caso, os fornecedores de dívida 

também esperam exercer pressão para conter o patamar de dívida. Utilizam-se como métricas 

a taxa de juros SELIC e a taxa de financiamento via cartão BNDES. A taxa SELIC (Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia) é um índice pelo qual as taxas de juros cobradas pelos 

bancos no Brasil se balizam. A taxa é uma ferramenta de política monetária utilizada pelo 

Banco Central do Brasil para atingir a meta das taxa de juros estabelecida pelo Comitê de 

Política Monetária (COPOM).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Especial_de_Liquida%C3%A7%C3%A3o_e_de_Cust%C3%B3dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Especial_de_Liquida%C3%A7%C3%A3o_e_de_Cust%C3%B3dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%AA_de_Pol%C3%ADtica_Monet%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%AA_de_Pol%C3%ADtica_Monet%C3%A1ria
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Neste estudo a taxa de juros nominal é inserida como uma medida da condição do mercado de 

debt e espera-se os mesmos resultados encontrados por Barry et al.(2009), assumindo que a 

taxa de juros exerce influência direta sobre o nível de alavancagem. Assume-se que quando 

menor for a taxa de juros do mercado, mais as empresas tendem a buscar dívidas, resultando, 

portanto, numa relação negativa entre taxa de juros e alavancagem. 

 

 

3.4.2.5   IBOVESPA (ibovespa e ibovvar) 

 

O IBOVESPA é o resultado de uma carteira teórica de ativos, sendo o indicador do 

desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do 

mercado de ações brasileiro. É composto exclusivamente de ações de companhias listadas na 

BM&FBOVESPA que atendem aos critérios de inclusão (LEITE e SANVICENTE, 1995). 

Estas ações, em conjunto, representam 80% do volume transacionado nos doze meses 

anteriores à formação da carteira. Como critério adicional, exige-se que a ação apresente, no 

mínimo, 80% de presença nos pregões do período. Portanto, o critério de corte é a liquidez do 

papel. Para que sua representatividade se mantenha ao longo do tempo, a composição da 

carteira teórica é reavaliada a cada quatro meses. Essa reavaliação é feita com base nos 

últimos 12 meses onde são verificadas alterações na participação de cada ação. 

O índice é calculado em tempo real, considerando instantaneamente os preços de todos os 

negócios efetuados no mercado à vista com ações componentes de sua carteira (lote padrão) e 

é divulgado pela Bovespa, podendo ser acompanhado on line. 

Vários são os trabalhos no Brasil que utilizaram suas métricas como parâmetros no sentido de 

avaliar as condições do mercado de equity, por exemplo, Procianoy e Schnorrenberger (2004), 

Malacrida e Yamamoto (2006), Ritta e Ensslin (2010), Silva et al. (2015). Neste trabalho, 

serão utilizadas como métricas a pontuação do IBOVESPA (ibovespa), bem como sua 

variação em relação ao trimestre anterior (ibovvar). Os indicadores serão utilizados como 

variáveis explicativas para verificar sua correlação com as decisões das fontes de 

financiamento das empresas e espera-se que o IBOVESPA tenha sinalização negativa com o 

índice de alavancagem. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_real
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3.4.2.6  Produto Interno Bruto (pib e pibvar) 

 

O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e 

serviços finais produzidos numa determinada região (quer sejam países, estados ou cidades), 

durante um período determinado (mês, trimestre, ano, etc). O PIB é um dos indicadores mais 

utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade econômica. Na 

contagem do PIB consideram-se apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os 

bens de consumo intermediários.  

As empresas que operam em uma economia em crescimento podem encontrar suficientes 

oportunidades de crescimento rentável. Empresas orientadas para o crescimento rentável são 

esperadas reterem mais lucros, a fim de financiar as oportunidades de crescimento. 

As empresas emitem novas ações quando os investidores supervalorizam o ativo e as 

oportunidades de crescimento, conforme a EMT. Mas, devido à assimetria de informação, as 

empresas seguiriam a POT (Myers, 1984). Uma vez que o setor empresarial privado não 

financeiro compreende diferentes indústrias experimentando variadas oportunidades de 

crescimento, encontrar um substituto adequado pode ser difícil. Embora a economia também 

compreenda diferentes setores que experimentam diferentes taxas de crescimento, a taxa de 

crescimento do PIB é considerada como um substituto para a possibilidade de crescimento no 

pressuposto de que a taxa do setor empresarial privado não financeiro está relacionada com a 

taxa de crescimento da economia. Neste contexto, a taxa de crescimento do PIB parece ser 

uma variável relevante para as decisões de financiamento das organizações. 

Numa analogia das afirmações de Halov e Heider (2004) é razoável supor que, num contexto 

de crescimento econômico, empresas com maior reputação (líderes de mercado), sejam 

consideradas mais seguras, tendo maior acesso a dívidas e também menor custo de capitação, 

conforme apregoa Harris e Raviv (1991). Por outro lado, com crescimento econômico, as 

empresas tendem a encontrar suficientes oportunidades de crescimento rentável e reterem 

mais lucros. Neste contexto e de acordo com a POT, reduziriam a necessidade de 

financiamento externo.  

Gertler e Gilchrist (1993) também mostram que, após recessão induzida por contrações 

monetárias, a emissão de dívida aumenta para as grandes empresas, mas mantém-se estável 

para as pequenas empresas. Durante expansões, os preços das ações sobem, os custos de 

falência esperados caem, o lucro tributável sobe e há aumentos de caixa. Assim, as empresas 

emprestam mais durante expansões. Os valores das garantias são susceptíveis de ser procíclica 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macroeconomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bens_de_consumo_de_intermedi%C3%A1rio
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também. Se as empresas contraem empréstimos contra garantias a alavancagem deve voltar a 

ser pró-cíclico. 

Neste trabalho, parece razoável esperar uma relação positiva entre endividamento e PIB, uma 

vez que com o crescimento econômico, o mercado traz a luz oportunidades de novos projetos, 

mas também uma dinâmica para novas oportunidades de financiamento por dívidas. 

 

3.4.2.7  Taxa de Inflação (inflipca e inflinpc) 

 

Num estudo da análise da relação de fatores macroeconômicos de interesse nacional e 

estrutura de capital, com 20 filiais de empresas multinacionais do setor de eletrônica, 

estabelecidas no estado de Jalisco, no México, ao longo do período 1995-2002 mostrou que a 

taxa de inflação tem uma relação positiva com a estrutura de capital (GAYTAN e BONALES, 

2009). 

Quando a taxa de inflação é alta, investidores, detentores de títulos, em que uma taxa fixa de 

retorno é garantida, em função do risco de reinvestimentos, estes exigirão taxas de retorno 

mais altas sobre tipos semelhantes de novos títulos oferecidos posteriormente. Sob tais 

condições, investidores preferem títulos sobre os quais se esperam taxas de retorno para 

compensar o efeito da inflação e que as taxas de retorno reais atendam a expectativa dos 

investidores dado um nível desejado de risco.  

Mas a alta taxa de inflação deverá afetar negativamente tanto o mercado de dívida quanto o 

mercado de ações, uma vez que, nesse caso, também se espera que a taxa de retorno esperada 

pelos investidores é elevada, o que afeta negativamente o preço dos títulos. Como resultado, o 

custo do recurso para a indústria iria aumentar, o que faz com que alguns projetos sejam não 

rentáveis e, assim, afetem negativamente a taxa de crescimento da economia e, 

consequentemente, afeta negativamente o mercado de ações.  

Por outro lado, quando a taxa de inflação aumenta, a taxa real de juros cai, se a taxa nominal 

de juros permanece inalterada. Nesse caso, a utilização da divida será benéfica para a empresa 

quando todos os outros fatores permanecerem os mesmos. Da mesma forma, o custo real da 

dívida aumenta quando a taxa de inflação cai, desde que a taxa nominal de juros permaneça a 

mesma.  

Deve-se considerar ainda que com num contexto de taxa de inflação baixa, as empresas 

tendem a estender a um horizonte mais longíguo a análise da viabilidade dos projetos, 

permitindo avaliar as oportunidades do mercado de dívidas com maior clareza. 



93 

 

 

Uma vez que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é construído sobre os preços 

dos produtos que a diversas empresas utilizam, este indicador parece ser uma proxy razoável 

para a taxa de inflação. Outra proxy alternativa que é incluída no estudo é o INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor). Ambos os indicadores são medidos mensalmente pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) foi criado com o objetivo de oferecer a 

variação dos preços no comércio para o público final. O IPCA é considerado o índice oficial 

de inflação do Brasil. A pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de 

serviços, domicílios e concessionárias de serviços públicos. Este indicador é utilizado pelo 

Banco Central como medidor oficial da inflação do país. 

Embora sem consenso, mas considerando um patamar relativamente baixo de inflação 

histórica nos últimos 10 anos para o mercado brasileiro, o que parece representar um estímulo 

às dívidas de longo prazo, neste trabalho espera-se uma relação positiva entre as dimensões 

taxa de inflação e estrutura de capital, nos moldes do trabalho de Gaytan e Bonales (2009). 

 

3.4.2.8  Market-to-Book (mtborig e mtbmodif) 

 

Baker e Wurgler (2002), Huang e Ritter (2005), e Saad (2010) dão quatro argumentos sobre a 

eficácia do EMT: 

a) As empresas tendem a vender a ções, em vez de dívida, quando o valor de mercado é 

elevado em relação ao valor contábil e tendem a comprar de volta as ações quando o 

valor de mercado é baixo; 

b) Através da análise das perspectivas de ganhos, a expectativa de realização dos preços 

das ações, próximo ao lançamento de ações, as empresas tendem a vender ações no 

momento em que os investidores têm elevado otimismo e entusiasmo; 

c) Se a empresa experimenta dificuldades financeiras, então o financiamento por dívidas 

será priorizado e a contração de dívidas irá disciplinar os gestores; 

d) EMT deve ser feito quando a empresa apresentar um elevado crescimento porque iria 

aproveitar um conjunto de perspectiva favorável do mercado. 

 

Este contexto indica a importância da supervalorização de uma ação da empresa, quando ela 

vai vender sua participação acionária no mercado. De acordo com Baker e Wurgler (2002), se 



94 

 

 

o lançamento de ações é mais prospectivo, em seguida, a relação entre preço de mercado e de 

livro deve ter um efeito negativo sobre a alavancagem. 

O estudo de Baker e Wurgler (2002) reforçou as conclusões do estudo de Fama e French 

(2002), concernente ao relacionamento negativo. Baker e Wurgler (2002) ainda deram 

recomendações sobre como as empresas gerenciam sua alavancagem ótima associada com o 

valor de mercado e de livro (Market-to-Book - MtB). Portanto, neste estudo pretende-se 

verificar a relação recíproca entre a razão M/B com a alavancagem, utilizando a relação valor 

de mercado da ação e valor patrimonial. Alavancagem e MtB são fundamentalmente opostos 

e é esse o pressuposto assumido neste trabalho. 

Antes de assumir esta relação, façamos uma simulação simples entre três empresas, em um 

único período, que apresentam o mesmo valor de mercado de seu equity, por exemplo, 100. 

Como simulação suponha que as empresas, apresentem valor contábil de 50, 150 e -50 

respectivamente. 

Se o cálculo considerar apenas a fórmula original (valor de mercado / valor contábil) tem-se 

então o MtB de 2, 0,66 e -2 respectivamente para as empresas 1, 2 e 3. A tabela 1 apresenta os 

dados simulados. 

 

Tabela 1 – Simulação do cálculo do MtB original  

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Equity valor mercado 100 100 100 

Equity contábil 50 150 -50 

MtB Original = VM/VB 2 0,66 -2 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No entanto, parece uma inconsistência da análise, pois a empresa que apresenta menor 

indicador MtB, parece ser a empresa que apresenta melhor distanciamento entre o valor de 

mercado e o valor contábil, pois mesmo a empresa tendo um equity de -50, o mercado avalia 

seu valor em 100. 

Portanto, o valor negativo do equity, distorce o resultado de análise do MtB quando 

comparado entre empresas e períodos distintos. Uma primeira alternativa é retirar da análise 

os períodos onde o valor contábil do equity for negativo. Esta alternativa foi utilizada para o 

cálculo de um dos indicadores do market-to-book do trabalho, ou seja, o (mtborig). 

No entanto, como no caso brasileiro, várias empresas apresentam valor negativo para o equity 

e visando aproveitar o máximo de informações disponíveis, é criado outro indicador market-
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to-book que corrige a distorção apresentada pelo indicador original. Neste indicador, 

denominado neste trabalho de (mtbmodif), o numerador é definido pelo distanciamento entre 

o valor de mercado e o valor contábil (VM – VB) e o denominador é o valor de mercado 

(VM). A tabela 2 apresenta a mesma simulação com o cálculo do MtB, onde a distorção da 

classificação é corrigida. A diferença é que no MtB original o ponto de igualdade entre o 

valor de mercado e valor contábil é o indicador 1 e neste novo, indicador 0. Por exemplo, a 

empresa 2 apresenta valor contábil maior que o valor de mercado,  estando com o mtborig de 

0,66 e, - 0,5, no mtbmodif.   

 

Tabela 2 – Simulação para o cálculo do indicador market-to-book modificado. 

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Equity valor mercado 100 100 100 

Equity valor contábil 50 150 -50 

MtB = (VM –VB) / VM 50 / 100 -50 / 100 150 / 100 

MtB Modificado 0,5 -0,5 1,5 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Enquanto no indicador original a sequência da melhor relação entre os valores de mercado e 

contábil era empresas 1, 2 e 3, respectivamente, já com o equivoco abordado, com este 

indicador proposto, a sequência é 3,1 e 2, respectivamente, eliminando a distorção. 

 

3.4.2.9  Q de Tobin simplificado (qdetobin) 

 
Tobin (1969) desenvolveu uma teoria com a finalidade de aperfeiçoar os modelos 

macroeconômicos de investimento (SANTOS et al. 2011). Essa teoria considera que a decisão 

de investimentos pode ser explicada pela relação entre o valor de mercado da firma e o custo 

de reposição dos ativos físicos, ou seja, os valores a serem considerados na proposição não 

possuem relação com os valores históricos apresentados pela contabilidade societária e sim 

com os valores da realidade econômica atual da empresa, determinados pelo mercado. 

Tobin acreditava existir uma relação entre as flutuações do investimento e as flutuações no 

mercado de ações, dado que os preços das ações tenderiam a refletir as oportunidades de 

investimentos lucrativos que por sua vez tenderiam a implicar em maiores rendas para os 

investidores no futuro. 
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Assim, com o pressuposto de que o “Q” absorvia todos os fatos relevantes para a decisão de 

investimento, o objetivo de Tobin foi explicar as variações dos investimentos agregados ao 

longo do tempo com base em informações do mercado, fatores esses que os demais modelos 

existentes na época não incorporavam. 

Dessa forma, o Q de Tobin passou a ser modelado pela relação entre valor de mercado e valor 

de reposição dos ativos físicos, como é demonstrado na equação 5. 

 

Equação 5 – Cálculo do Q de Tobin original 

 

 

 

 

Onde: VMA é o valor de mercado das ações, VMD, o valor de mercado da dívida, e VRA, o valor de reposição 

dos ativos. 

 

Dentro da metodologia proposta por Tobin (1969), se o valor de mercado da empresa for 

maior que o custo de reposição, ou seja, o “Q” for maior que um, a empresa deverá fazer o 

investimento, visto que o retorno será positivo. Para os casos em que a razão for inferior a um 

a analise do “Q” sinaliza que o investimento não trará retorno. 

Na proposta de Tobin, o denominador foi o grande diferencial do modelo, por desprender-se 

dos dados contábeis como base de informações. Portanto, o valor de reposição dos ativos foi 

determinado como o desembolso monetário necessário para comprar a capacidade produtiva 

da empresa com a mais moderna tecnologia disponível por um custo mínimo no denominador 

(Tobin, 1969). 

Essa denominação, entretanto, é considerada por pesquisadores como um dos fatores que 

inviabiliza a aplicabilidade do modelo nos moldes originais. Isso porque tal informação 

depende de fatores que não podem ser observados diretamente para a maioria dos ativos. 

Sob esse aspecto, Fama e Barros (2000) sinalizam que o custo de reposição é o maior 

problema apresentado no modelo e que utilizar informações contábeis para capturar o custo de 

reposição é de suma importância. Ainda orienta que o valor contábil seja ajustado pela 

variação dos preços da economia, pela variação tecnológica do período e pela depreciação 

real dos ativos. 

                              VMA + VMD 

Q de Tobin =    ---------------------- 

                                       VRA 
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Dessa forma, sob o argumento da inexistência e da complexidade de encontrar mercado ativo 

para captar o custo de reposição dos ativos, alguns autores propuseram simplificações no 

modelo original, como os modelos de Lindenberg e Ross (1981) e o de Chung e Pruitt (1994). 

A metodologia desenvolvida por Chung e Pruitt (1994) é mais simples e é amplamente aceita 

na literatura, sendo utilizada na maioria das pesquisas desenvolvidas dada a facilidade na 

obtenção da informação e por ser considerada pelos pesquisadores como uma aproximação 

adequada do Q de Tobin. 

No modelo de Chung e Pruitt (1994), o valor do custo de reposição dos ativos do modelo 

original de Tobin (1969) é substituído pelo valor contábil dos ativos totais, sob os argumentos 

da inexistência de mercados ativos para todos os bens, bem como pela complexidade e 

dificuldade na mensuração de tais valores. 

A variável “valor de mercado da dívida” desenvolvida por Tobin (1969) é trocada pelo valor 

contábil da dívida, sob a mesma justificativa de operacionalização, com uso de dados 

divulgáveis. 

O objetivo de Chung e Pruitt (1994) foi propor um modelo aplicável e prático do ponto de 

vista da mensuração, dada a ausência de dados para os cálculos mais sofisticados 

principalmente no que tange ao valor de reposição dos ativos. A proposta de Chung e Pruitt 

(1994) é explicitada na equação 6. 

 

Equação 6 – Modelo do Q de Tobin simplificado de acordo com a proposta de Chung e Pruitt (1994). 

                                                 

 

 

 

Em que: VMA é o valor de mercado das ações, VMD é o valor contábil das dívidas totais, e AT é o valor 

contábil dos ativos totais. 

 

O modelo Chung e Pruitt (1994) utiliza informações contábeis para tornar viável a aplicação 

dos cálculos. Nesse, com exceção do valor de mercado dos ativos, as demais variáveis são 

aproximadas por valores contábeis. O valor de reposição dos ativos, como já mencionado, é 

substituído pelo montante do ativo total contábil e o valor de mercado da dívida é substituído 

pelo valor do passivo circulante menos o ativo circulante somado ao valor contábil das 

dívidas de longo prazo. 

                                                    VMA + VMD 

Q de Tobin Simplificado =    ---------------------- 

                                                                AT 
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Pereira et al. (2014) testaram a simplificação do Q de Tobin proposto por Chung e Pruitt 

(1994) e os resultados foram semelhantes ao modelo original do Q de Tobin (1969). Para isso, 

utilizaram-se as demonstrações societárias e regulatórias das empresas do setor de energia 

elétrica brasileira referente aos anos de 2011 e 2012. Concluíram:  

 

Do ponto de vista teórico, o Q de Tobin original contempla uma análise econômica mais 

adequada que o modelo simplificado. Isso porque compara o valor presente da dívida e 

equity (valor justo da empresa para os financiadores) com o custo para estruturar essa 

empresa como ela é hoje, investindo nos ativos ao custo de reposição (PEREIRA et al., 

2014). 

 

No entanto, para utilização do indicador como metodologia de avaliação de investimentos do 

portfólio, o modelo original de Tobin (1969) e o simplificado de Chung e Pruitt (1994) 

apresentam resultados semelhantes para o caso dessa amostra composta por empresas do setor 

elétrico brasileiro. Com base na análise estatística pode-se afirmar que os resultados apurados 

entre os modelos não apresentam, para a amostra utilizada, diferença estatisticamente 

significante, indicando que a utilização do modelo simplificado aparenta ser uma boa proxy 

para o estudo de temas relacionados ao setor elétrico brasileiro. Tal conclusão faz com que os 

resultados das pesquisas desenvolvidas, principalmente no ambiente brasileiro, possam ser 

válidos, visto que amplo é o uso do indicador simplificado de Chung e Pruitt (1994) para fins 

de análise de dados estatísticos em diversas áreas de pesquisa. Mas é fundamental salientar 

que a essência econômica embutida no modelo original não pode ser observada no cálculo 

simplificado, fato muitas vezes ignorado pelos pesquisadores. 

Neste trabalho é inserido o cálculo do Q de Tobin simplificado e da mesma forma que o 

market-to-book espera-se uma relação inversa em relação à alavancagem. 

 

3.4.2.10 Lucratividade (lucrebit e lucrll) 

 

Existem diferentes medidas da dimensão lucratividade. Nesta pesquisa usamos retorno sobre 

o ativo (ROA) em consonância com os estudos de (CARTON e HOFER, 2006; TITMAN e 

WESSELS, 1988; BOOTH et al., 2001; FAMA e FRENCH, 2002; DEESOMSAK et al., 

2004), para representar lucratividade. Retorno sobre o ativo (ROA) é definido como o retorno 

em relação ao ativo total. Alguns estudos indicam que o endividamento é inversamente 

proporcional à lucratividade da empresa. Essa hipótese é baseada na POT a partir da 

hierarquia de preferência por fontes de financiamento. Empresas historicamente mais 
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lucrativas teriam maior fonte de recursos através do autofinanciamento e, portanto, menor 

necessidade de endividamento para financiar seus projetos, seja através de dívida ou até 

mesmo no mercado de ações. 

Então, de uma perspectiva da “POT”, para as empresas com grandes investimentos esperados, 

é provável que o financiamento seja a partir de fontes internas e dívida de baixo risco 

(MYERS, 1984). Também, segundo Titman e Wessel (1988), a lucratividade é considerada 

uma variável importante, pois como recomendam a POT, as empresas optam pelos lucros 

retidos como opção inicial de financiamento. Deste modo, a lucratividade passada e a 

quantidade dos lucros a serem retidos são fatores importantes para determinar o 

endividamento de uma organização. Com efeito, para gerenciar o risco de investimentos 

futuros por causa da falta de recursos financeiros, empresas lucrativas vão optar por ter menos 

alavancagem atual. Frank e Goyal (2004) mostram que nos EUA, as empresas mais lucrativas 

têm menos dívida, apoiando a “POT”. 

Pela POT, as empresas mais lucrativas geram recursos suficientes que pode satisfazer as 

necessidades financeiras, necessitando de menor quantidade de dívida. Também Shyam- 

Sunder e Myers (1999) afirmam que a relação inversa entre lucratividade e alavancagem pode 

ser explicada pela POT. 

Ao contrário, a TOT prevê correlação positiva entre alavancagem e lucratividade. Quanto 

mais rentável, a empresa gera mais disponibilidade. O excesso de disponibilidade gera 

ineficiência de gestão, resultando em problemas de agência e respectivos custos. Então, o 

financiamento através de dívida, torna-se um remédio para superar este problema. O efeito da 

lucratividade na alavancagem tem sido estudado por muitos pesquisadores.  

Morri e Cristanziani (2009) estudou determinantes da estrutura de capital de empresas no 

Reino Unido e afirmam que a lucratividade é a determinante da estrutura de capital mais 

importante.  

Neste trabalho será utilizada lucratividade dos ativos como proxy, utilizando duas métricas 

alternativas, uma calculada em função do lucro líquido e outra do EBIT, ambas em relação ao 

ativo total médio. Espera-se uma relação negativa entre alavancagem e lucratividade, em 

consonância com a POT. 
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3.4.2.11 Liquidez (liq) 

 

O volume de ativo circulante sobre passivo circulante (índice de liquidez corrente) é utilizado 

como medida de liquidez neste estudo e foi adotado por Rajan e Zingales (1995), Deesomsak 

et al. (2004). 

A Liquidez é determinante da estrutura de capital e tem sido descrita em muitas literaturas. 

Com base na Teoria de Pecking Order (POT) a liquidez tem impacto na alavancagem reversa. 

A explicação para esta relação é que a liquidez reduz a necessidade de financiamento com 

dívida. Empresas mais líquidas têm mais dinheiro para usar e vice-versa. 

Também a TOT prevê relação negativa entre liquidez e alavancagem. Os acionistas das 

empresas com ativos mais líquidos podem mais facilmente utilizá-los em detrimento de 

obrigacionistas, o que cria conflito de interesse entre as partes. Segundo Myers e Rajan 

(1998), quando os credores enfrentam custos de agência decorrentes da alta liquidez, eles 

limitam o montante da dívida à disposição da empresa. 

 

3.4.2.12 Crescimento (crescrente~t e crescrentll) 

 

Crescimento aumenta os custos de insolvência financeira, reduz os problemas de fluxo de 

caixa livre e exacerba os problemas de agência relacionados à dívida (FRANK e GOYAL, 

2009). Empresas em crescimento colocam um valor maior em investimentos das partes 

interessadas. Assim, a TOT prevê que o crescimento reduz a alavancagem. 

Por outro lado, a POT implica que as empresas com mais investimentos – exploração 

lucratividade fixa - deve acumular mais dívida ao longo do tempo.  Assim, as oportunidades 

de crescimento e alavancagem estão positivamente relacionados sob os pressupostos da POT. 

Crescimento é definido por diferentes medidas, incluindo porcentagens no ativo total, 

porcentagem na mudança do lucro, variação do patamar de vendas, variação do número de 

empregados, market-to-book dentre outras. 

O crescimento aumenta diretamente o déficit de financiamento, como discutido em Shyam-

Sunder e Myers (1999). Essas variáveis devem, portanto, ser positivamente relacionada com a 

dívida no âmbito da POT. O endividamento é diretamente proporcional às oportunidades de 

crescimento da empresa. As empresas com baixo crescimento, ao preferirem o 

autofinanciamento, tendem a não se endividar. As empresas com mais oportunidades de 
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investimento não possuem recursos próprios decorrentes do autofinanciamento, suficientes 

para seus projetos, e tenderiam a assumir maior endividamento. 

A idéia principal da correlação positiva entre alavancagem e crescimento, apregoda pela POT, 

é que as empresas de crescimento precisam de mais fundo do que as empresas de baixo 

crescimento e, portanto, elas provavelmente requerem recursos financeiros externos, e de 

preferência de financiamento com dívida, para novos projetos. Jung et al. (1996) argumentam 

que a empresa com oportunidade de crescimento deve empregar mais capital para reduzir 

custos do conflito de agência entre gestores e acionistas, enquanto as empresas com 

oportunidade de crescimento mais baixa que empregam mais dívida (STULZ, 1990). 

A associação entre crescimento e alavancagem tem sido estudada por muitos pesquisadores. 

Vários estudos (BARCLAY e SMITH, 1999; CHUNG, 1993; RAJAN e ZINGALES, 1995; 

TITMAN e WESSELS, 1988) encontram que alavancagem e oportunidade de crescimento da 

empresa são inversamente associados. Hall et al. (2004) revelam que a oportunidade de 

crescimento está diretamente associada à relação de dívida de curto prazo, mas é 

inversamente associado à relação da dívida de longo prazo. Neste estudo será assumida a 

hipótese de uma relação positiva entre alavancagem e crescimento, de acordo com a POT. 

 

3.4.2.13 Risco do Negócio (riscnegebit e riscnegll) 

 

Administrar todo e qualquer negócio representa riscos e conforme Bettis (1983) tem um papel 

relevante na competitividade estratégica de uma organização. De acordo com Amit e 

Wernerfelt (1990), diversos autores assinalam que a administração do risco de negócio é o 

centro do desenvolvimento de uma empresa, cuja medida pode assinalar quais organizações 

terão sobrevivência e desenvolvimento e quais as que entrarão em declínio e encerrarão as 

atividades.  

Já no entendimento de Booth et. al. (2001) o risco de negócio tem forte relação com o custo 

de dificuldades financeiras da empresa, custos estes, que são considerados como sendo o 

produto da possibilidade de uma empresa passar a enfrentar dificuldades e os custos 

sobrevindos da tentativa de superar esta situação. A probabilidade de dificuldades financeiras 

pode ser estimada através da variação do retorno dos ativos do mesmo modo que o risco de 

negócio. A ampliação da variabilidade do retorno dos ativos implica no acrescentamento do 

componente operacional de curto prazo do risco de negócio.  
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Complementando o descrito, Ferri e Jones (1979) descrevem que a variabilidade das receitas 

futuras é uma peça definitiva para que se possa realizar uma estimativa se uma empresa tem 

capacidade de honrar os seus compromissos com os credores.  

Vários autores conforme atestam Titman e Wessel (1988), recomendam que a relação entre o 

nível ótimo de endividamento e a volatilidade dos ganhos de uma empresa seja negativa, 

palavras confirmadas por Nakamura et. al. (2007) pronunciando que a TOT indica que 

empresas com maior risco de negócio têm maiores probabilidades de se encontrarem em 

situações de falência ou concordata. Assim, estas empresas deveriam ser menos endividadas 

que as demais. Segundo ainda Nakamura et. al. (2007) o resultado localizado para o efeito do 

risco de negócio sobre o endividamento de uma empresa foi negativo e significante, o que 

está homogêneo com a teoria. 

Esta mesma linha são seguida por Bradley et al. (1984) esclarecendo que quando os custos de 

dificuldades financeiras são relevantes, o nível de endividamento é inversamente relacionado 

com a mutação dos resultados da organização. 

Booth et. al. (2001), realizaram estudos com testes efetuados em doze países, sendo que seis 

expuseram relação negativa entre o risco de negócio e o endividamento. Outro estudo 

realizado por Castanias (1983) apresentou resultados semelhantes, empresas com mais 

chances de falência tendem a usar menos dívidas na sua estrutura de capital. 

Já em trabalho elaborado por Brito et. al. (2007) apresentou que o efeito do risco de negócio 

sobre o endividamento foi o contrário de que a teoria indica, tendo sido positivo para todas as 

variáveis dependentes empregadas no trabalho.  

Em estudos realizados por Gaud et. al. (2005), os resultados também apontaram para uma 

relação positiva entre risco de negócio e estrutura de capital. Homogêneo foi também o 

trabalho de Toy et. al. (1974) três dos cinco países estudados apresentaram relação positiva. 

Ainda, trabalhos como o de Bastos et al. (2009), não detectaram uma relação entre o 

endividamento e o risco do negócio, chegando à conclusão idêntica aos estudos de Ferri e 

Jones (1979) de que o risco de negócio, que foi medido de variadas formas, não pareceu ter 

associação com o nível de endividamento da empresa. Resultados estes, reforçados por 

Titman e Wessel (1988) pronunciando que em seu trabalho o efeito do risco de negócio sobre 

o endividamento foi inexistente. Não foram localizada relação entre o risco de negócio e o 

endividamento nos estudos de Perobelli e Famá (2003) em dois dos três países estudados e 

Jorge e Armada (2001) e Kouki e Said (2012) em seus trabalhos também apresentaram 
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resultados que indicam para a inexistência de relação entre o endividamento e o risco de 

negócio. 

Muitas pesquisas utilizam a volatilidade do resultado como uma representação do risco de 

negócio (FERRY E JONES, 1979). Nesta pesquisa será utilizada variação do resultado 

trimestral no período do estudo. Estudos indicam que o endividamento é inversamente 

proporcional ao risco que a empresa representa. Essa hipótese é baseada na teoria dos custos 

de insolvência, segundo o qual, esse risco pode indicar maior probabilidade de insolvência, ou 

seja, empresas com maior risco, ou volatilidade, deveriam ter menos divida. O risco 

empresarial aumenta o custo de dificuldades financeiras e, por isso, aumenta o custo de 

financiamento externo. Neste sentido, espera-se uma relação negativa entre risco de negócio e 

alavancagem. 

 

3.4.2.14 Tamanho (tam) 

 

Autores como Titman e Wessel (1988) Ferri e Jones (1979), acreditam que empresas 

consideradas de grande porte, tendem a ser mais diversificadas e consequentemente teriam 

menores probabilidades de se descobrirem em situação de falência, outro motivo é que as 

grandes empresas tem maior ingresso nos mercados de capitais, recebendo melhores ratings e 

pagando menores taxas de juros. Assim, grandes empresas deveriam ter maiores 

endividamentos. 

Rajan e Zingales (1995), afirmam que empresas maiores tendem a ser mais diversificadas e a 

ter menor probabilidade de falência, fato que levaria a uma relação positiva entre o tamanho e 

endividamento. Halov e Heider (2004) ainda afirmam que empresas maiores tem maior 

“reputação” no mercado e são consideradas mais seguras, ou seja, de menor risco, tendo 

maior acesso à captação de dívidas. Esta fundamentação encontra apoio em Harris e Raviv 

(1991), que afirmam que quanto melhor a reputação da empresa, menor o seu custo de 

captação de recursos financeiros, o que favorece a utilização de dívidas, levando a uma 

relação positiva de tamanho e endividamento. 

Entretanto, Rajan e Zingales (1995) também argumentam que tamanho da empresa pode 

servir de proxy para a informação possuída por investidores externos. Supõe-se que empresas 

maiores sejam mais seguidas por analistas e aumenta a qualidade das informações divulgadas, 

o que aumentaria a preferência pela emissão de ações devido à baixa probabilidade de as 
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ações emitidas serem subvalorizadas pelo mercado. Assim, é possível esperar uma relação 

ambígua entre as dimensões tamanho e alavancagem das empresas. 

Tamanho pode definido por diferentes medidas, incluindo ativo total, lucro, receita de vendas, 

número de empregados, dentre outras. Nesta pesquisa usam-se o log do ativo total médio 

corrigido e variação dos ativos entre os trimestres como proxies e espera-se relação positiva 

entre tamanho e alavancagem. 

 

3.4.2.15 Tangibilidade (tang) 

 

A relação entre ativos imobilizados e ativo total (grau de imobilização) é contemplada nos 

estudos de Rajan e Zingales (1995), Bevan e Danbolt (2002); Frank e Goyal (2003, 2009) e 

Deesomsak et al. (2004) e é utilizado como representação de tangibilidade. O ativo 

imobilizado representa volume significativo de investimentos e pode servir como garantia 

para captação de recursos. Para Myers e Majluf (1984) pode haver custos associados à 

emissão de títulos em decorrência da assimetria de informações e que a emissão de divida 

com garantia de ativos evitaria esses custos. Desta maneira, é esperado que empresas com 

ativos a serem oferecidos como garantia emita mais divida que as demais. 

Em uma situação problemática de agência, quando a empresa não possui ativos para ofertar 

em titulo de garantia, segundo Jensen e Meckling (1976) os credores poderão impor mais 

exigências, elevando deste modo o custo do capital de terceiros. 

A teoria da informação assimétrica explica que problemas de risco moral e seleção adversa 

podem aparecer quando os bancos ou credores possuem informações limitadas sobre o retorno 

do investimento do projeto. 

Existem principalmente dois grupos de ativos, tangíveis e intangíveis. Cada grupo de ativos 

tem efeitos sobre a estrutura de capital da empresa. Como o ativo tangível pode ser 

empregado como garantia, as empresas com maior quantidade desses ativos podem utilizá-los 

para garantia de dívidas, obtendo recursos financeiros com menor custo. Além disso, os ativos 

tangíveis reduzem os riscos de crédito, porque os ativos tangíveis transmitem um sinal 

positivo para os credores. Baseado na Teoria de Trade-Off (TOT), quando os ativos tangíveis 

são usados como garantia, reduz-se o custo de falência e há aumento na credibilidade da 

empresa no mercado. 

Também com base na tangibilidade, a POT reduz a assimetria de informações entre os agentes 

internos e externos. A POT sugere associação direta entre tangibilidade e financiamento da 



105 

 

 

dívida. No entanto, Berger e Udell (1995) argumentam que as empresas que têm mais 

transparência com os credores, os mesmos podem exigir menor quantidade de garantias, 

porque estas empresas transmitem mais informações aos credores e reduzem o risco da 

assimetria de informação. 

Enquanto a maioria dos estudos que mostram associação direta entre tangibilidade e 

alavancagem (FRANK e GOYAL, 2003, 2009; LIU e ZHUANG, 2009; RAJAN e 

ZINGALES, 1995), alguns estudos demonstram relação negativa entre alavancagem e 

tangibilidade (BOOTH et al., 2001; HUANG e SONG, 2006). 

A relação entre tangibilidade e alavancagem é influenciada pelo tipo de dívida. Hall et al. 

(2004) analisaram determinantes da estrutura de capital das empresas europeias e encontraram 

que tangibilidade está diretamente relacionada à dívida de longo prazo, enquanto que está 

inversamente associada com a dívida de curto prazo. Além disso, Sogorb-Mira (2005) 

encontra resultado favorável para a correlação inversa entre tangibilidade e dívida de curto 

prazo. 

Este trabalho utiliza como proxy para o valor de garantia da empresa, ou tangibilidade, o 

indicador de imobilização do Ativo que é a soma de imóveis, instalações e equipamentos 

dividido pelo ativo. Espera-se uma relação positiva entre o nível de garantia e alavancagem. 

 

3.5 HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

O trabalho apresenta 16 hipóteses (relações esperadas), constantes nos quadros 6a, 6b, 6c e 

6d, a serem testadas no sentido de identificar a correlação entre variáveis determinantes da 

composição das fontes de financiamento de capital das empresas. Os quadros também 

apresentam as métricas e as relações esperadas entre as variáveis explicativas e a variável 

dependente. Serão utilizadas alternadamente duas variáveis dependentes, quais sejam: a 

alavancagem a valor de mercado (alavmerc), como principal e, a alavancagem a valor contábil 

(alavbook), complementarmente, como parâmetro comparativo. A alavancagem a valor de 

mercado em cada trimestre é definida como o valor do passivo total dividido pelo ativo total, 

menos o equity escritural, mais o equity a valor de mercado. A alavancagem a valor contábil é 

calculada como o valor do passivo total dividido pelo ativo total.  
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Quadro 6a - Hipóteses de pesquisa com as métricas e relações esperadas entre as variáveis explicativas do setor 

de atividade e a variável dependente. 

SETOR DE ATIVIDADES 

 Variáveis independentes e métricas Hipóteses de pesquisa (relações esperadas) 

H1 Alavancagem  média do setor (alavsetor) 

 

alavsetor  = média da alavancagem a valor de 

mercado das empresas que compõem o setor. 

Relação positiva entre alavmerc e alavsetor. 

H2 Concentração do setor  

 

concsetorrv – cálculo do IHH utilizando a receita 

de vendas das empresa que compõem o setor. 

concsetorvm – cálculo do IHH utilizando o valor 

de mercado do equity. 

Relação negativa entre alavmerc e (concsetorrv ou 

concsetorvm). 

H3 Investimentos do setor 

 

Investsetor – média do ativo total corrigido das 

empresas que compõem o setor. 

Relação positiva entre alavmerc e investsetor. 

 

 

 

 

Quadro 6b - Hipóteses de pesquisa com as métricas e relações esperadas entre as variáveis explicativas dos 

fatores econômicos e de mercado e a variável dependente. 

FATORES ECONÔMICOS E DE MERCADO. 

 Variáveis independentes e métricas Hipóteses de pesquisa (Relações esperadas) 

H4 Taxa de Juros do Mercado  

 

txjurselic – Taxa de juros SELIC 

 

txjurbndes – Taxa de juros cartão BNDES 

Relação negativa entre alavmerc e (txjurselic ou 

txjurbndes).  

H5 IBOVESPA 

 

Ibovespa – pontuação do IBOVESPA 

 

Ibovvar – variação da pontuação do IBOVESPA 

Relação negativa entre alavmerc e (ibovespa ou 

ibovvar) 

H6 Produto Interno Bruto 

 

pib – Taxa de crescimento trimestral do PIB 

nominal. 

 

Pibvar – Variação na taxa de crescimento trimestral 

do PIB nominal 

Relação positiva entre alavmerc e (pib ou pibvar) 

H7 Taxa de Inflação  

 

Inflipca - Taxa de inflação trimestral medida pelo 

IPCA. 

 

Inflinpc – Taxa de inflação trimestral medida pelo 

INPC 

Relação positiva entre alavmerc e (inflipca ou 

inflinpc). 
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Quadro 6c - Hipóteses de pesquisa com as métricas e relações esperadas entre as variáveis explicativas dos 

valores de mercado e específicos da empresa e a variável dependente. 

FATORES DE MERCADO E DO DESEMPENHO EMPRESARIAL 

 Variáveis independentes e métricas Hipóteses de pesquisa (Relações esperadas) 

H8 Market-to-book original sem períodos com valor do 

equity negativo. 

 

mtborig = Valor de mercado do equity dividido 

pelo valor patrimonial do equity. 

Relação negativa entre alavmerc e mtborig. 

H9 Market-to-book modificado. 

 

mtbmodif = Valor de mercado do equity menos o 

valor contábil  do equity dividido pelo valor de 

mercado do equity 

Relação negativa entre alavmerc e mtbmodif. 

H10 Q de Tobin 

 

qdetobin = Valor de mercado das ações mais o 

valor contábil das dívidas totais dividido pelo 

valor contábil dos ativos totais. 

Relação negativa entre alavmerc e qdetobin. 

 

Quadro 6d - Hipóteses de pesquisa com as métricas e relações esperadas entre as variáveis explicativas dos 

fatores específicos do desempenho empresarial e a variável dependente. 

FATORES ESPECÍFICOS E DO DESEMPENHO EMPRESARIAL 

 Variáveis independentes e métricas Hipóteses de pesquisa (Relações esperadas) 

H11 Lucratividade 

 

lucrebit = EBIT / Ativo Total 

 

lucrll = Lucro líquido dividido pelo ativo total. 

Relação negativa entre alavmerc e (lucrebit ou lucrll). 

H12 Liquidez 

 

liq = ativo Circulante dividido pelo passivo 

circulante 

Relação negativa entre alavmerc e liq. 

H13 Crescimento 

 

crescrente~t – crescimento calculado pela variação 

no índice de lucratividade, medido pelo EBIT. 

 

crescrentll - crescimento calculado pela variação no 

índice de lucratividade, medido pelo lucro líquido. 

Relação positiva entre alavmerc e (crescrente~t ou 

crescrentll). 

H14 Risco do Negócio 

 

riscnegebit – risco do negócio calculado pela 

variação no índice de lucratividade, medido pelo 

EBIT. 

 

riscnegll – risco do negócio calculado pela variação 

no índice de lucratividade, medido pelo lucro 

líquido. 

Relação negativa entre alavmerc e (riscnegebit ou 

riscnegll). 

H15 Tamanho 

 

tamlogat – calculado pelo log do ativo total. 

 

tamvarat – calculado pela variação do ativo total. 

Relação positiva entre alavmerc e (tamlogat ou 

tamvarat). 

H16 Tangibilidade 

 

tang – calculado pelo ativo imobilizado dividido 

pelo ativo total. 

Relação positiva entre alavmerc e tang. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



108 

 

 

4 ABORDAGEM EMPIRICA E RESULTADOS. 

 

Utilizando a base de dados da Economática, constata-se que, entre o 1º trimestre de 2001 e o 

3º trimestre de 2014, num total de 55 trimestres, 621 empresas tiveram registros. Ao eliminar 

as empresas financeiras, de seguros e de fundos o número cai para 555. Durante o processo de 

consolidação das informações conseguiu-se aproveitar os dados de 415 empresas que tiveram 

algum registro durante o período, compondo, portanto, o presente estudo, as quais foram 

estratificadas em 19 setores de atividades. A tabela 3 elenca os 19 setores de atividades 

incorporados no trabalho, bem como a quantidade de empresas que compõe cada setor. 

 

Tabela 3: Estratificação da amostra por setor de atividade. 

Ordem Setor de Atividade Qtde de empresas Percentual (%) 

01 Agropecuária e pesca 6 1,45 

02 Alimentos e Bebidas 29 6,99 

03 Comércio 23 5,54 

04 Construção 32 7,71 

05 Eletroeletrônicos 8 1,93 

06 Energia elétrica 55 13,25 

07  Máquinas Industriais 6 1,45 

08 Mineração 6 1,45 

09 Minerais não metálicos 4 0,96 

10 Outros – outras indústrias 21 5,06 

11 Outros – Serviços 66 15,90 

12 Papel e celulose 8 1,93 

13 Petróleo e Gás 9 2,17 

14 Química 23 5,54 

15 Siderurgia e metalurgia 30 7,23 

16 Telecomunicações 23 5,54 

17 Têxtil 29 6,99 

18 Transporte – serviços 19 4,57 

19 Veículos e Peças 18 4,34 

Total  415 100,00 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Da base de dados da Economática também foi excluído o setor de “Software e dados” por não 

apresentar dados de nenhuma empresa em boa parte do período estudado. O setor “Outros” foi 

estratificado em dois setores distintos neste estudo, ou seja, “Outros – outras indústrias” e 

“Outros – Serviços”, setores 10 e 11 respectivamente. 

Neste trabalho, optou-se por não utilizar os indicadores calculados pela base de dados. Foram 

extraídos os dados consolidados da Economática, mas preferiu-se calcular os índices usando 

outra metodologia, visando alcançar indicadores mais robustos. Adotou-se para efeito dos 

indicadores patrimoniais a média entre o saldo do início e do final de cada período (trimestre). 

Por exemplo, para calcular o indicador de lucratividade sobre o ativo, utilizou-se, para o 

cálculo, o saldo acumulado da lucratividade em relação à média entre o valor do ativo total do 
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inicio e do final da cada trimestre, e não simplesmente o saldo final, como calculado pela base 

de dados. 

No anexo A consta a relação das 415 empresas, por setor de atividade, cujos dados foram 

extraídos para o presente trabalho. 

 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA – MÉDIA E DESVIO-PADRÃO. 

 

Esta seção apresenta a consolidação das principais informações através da estatística 

descritiva, ou seja, a média e o desvio padrão de cada variável, bem como a média por setor 

de atividade e por período. 

A tabela 4 apresenta o número de observações, a média, o desvio padrão e os valores mínimos 

e máximos de cada variável que compõe o estudo. Vale destacar que para as variáveis 

txjurselic, txjurbndes, ibovespa, ibovvar, pib, pibvar, inflipca e inflinpc o modelo contempla 

apenas 55 observações distintas, ou seja, um índice para cada período. As variáveis setoriais, 

alavsetor, concsetorrv, concsetorvm, investsetor são 1.056 observações distintas. As demais 

variáveis constantes da tabela e do projeto apresentam o número de observações bem mais 

robustas. 

A alavancagem pelo valor de mercado apresenta média de [.5361323] e é menor que a média 

pelo valor contábil [.6496146]  o que significa que em média o valor de mercado do equity 

das empresas é maior que o valor contábil. 

A alavancagem setorial a valor de mercado apresenta média de [.5243255], ou seja, a média 

das médias da alavancagem dos setores calculado é próxima da média total. 

Os índices de concentração setorial, índice de Herfindal-Hirschman (IHH), de que varia entre 

0 e 100, apresenta valor médio de [51,55124] quando calculado utilizando a participação da 

receita líquida (Market-share) e é inferior ao mesmo índice quando calculado pelo valor de 

mercado do equity, ou seja, [57,82684]. Ambos os cálculos demonstram setores bastante 

concentrados. Importante ressaltar que esta concentração setorial restringe-se a apenas 

empresas com negociação na BM&FBOVESPA. Kayo e Kimura (2009), envolvendo vários 

países desenvolvidos e emergentes, encontraram uma média do IHH medido pelo market-

share de [0.33], sendo [0.25] para países desenvolvidos e [0.35] para países emergentes. 
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Tabela 4 – Média, desvio padrão, valores máximo e mínimo de cada variável do projeto. 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

 

Os indicadores econômicos e de mercado, relativos à taxa de juros, IBOVESPA, PIB e 

inflação foram consolidados também para o período trimestral. O IBOVESPA e o PIB além 

do valor nominal foi utilizado também a variação no valor de um trimestre em relação ao 

trimestre anterior. A taxa de juros foi coletada tanto pela SELIC, com média trimestral de 

[3,245544%], quanto pelo custo de captação das empresas junto ao BNDES [3,506042%]. Já 

a média trimestral da taxa de inflação pelo INPC, [1,652%], é um pouco superior à média pelo 

IPCA, ou seja, [1,586%]. 

As variáveis inseridas no modelo visando mensurar o quanto o mercado avalia o equity das 

empresas em relação ao seu valor contábil apresentaram média de [2.136112] para o market-

to-book original, o qual retirou do cálculo os períodos das empresas com equity escritural 

negativo. Identifica-se índice de [0.412199] para o market-to-book modificado e [1.365443] 

para o Q de Tobin. Todos os três indicadores demonstram que o mercado avalia na média o 

equity das empresas a valor superior ao valor contábil. 

        tang       16127    .3501411    .2320449   3.06e-07   .9808773

    tamvarat       15970    1.039372    .2005407   .0200677   7.247956

    tamlogat       16129    6.180642    .8062104   .9579247   8.907327

   riscnegll       16129    .0204824    .0640618   9.51e-07   1.885267

 riscnegebit       16129    .0207837    .0618014   5.37e-07   2.017932

 crescrentll       16129   -.0025687    .0658021   -1.19914   1.885267

crescrente~t       16129   -.0024594    .0640038  -1.104789   2.017932

         liq       16129     1.86412     2.81169   .0002376   79.78828

      lucrll       16126    .0043279    .0496608  -.8991996   .3291659

    lucrebit       16129    .0176602    .0471978  -.8833988   .3564469

    qdetobin       16129    1.365443    .9131625   .0460993   11.34033

     mtborig       12976    2.136112    2.903301   .0037151   27.36266

    mtbmodif       14318     .412199    3.541471  -30.21389   29.82062

    inflinpc          55       1.652    1.196311        .18       7.85

    inflipca          55       1.586     .999764         .1       6.56

      pibvar          55    1.299105    5.200684      -8.98     8.3181

         pib          55    1004.186    212.9011    638.921   1352.979

     ibovvar          55    .0273254    .1061139  -.2397779   .3197708

    ibovespa          55    41458.12    19900.19       9890      69481

  txjurbndes          48    3.506042    .9146834       2.58       6.33

  txjurselic          55    3.245544    1.034934     1.6441     5.6937

 investsetor        1056    7.682311    .6903365   5.309625   8.915071

 concsetorvm        1056    57.82684    21.87248    19.9298   99.06131

 concsetorrv        1056    51.55124    19.25928   20.28968   98.33993

   alavsetor        1056    .5243255    .1165279   .1555099   .8436421

    alavbook       16129    .6496146    .4039298   .0008291   3.947105

    alavmerc       16129    .5361323    .2478815   .0008291   1.215469

                                                                      

    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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Das variáveis específicas do desempenho das empresas, elas apresentam na média uma 

lucratividade em relação ao ativo total de 4,32% quando utilizado o lucro líquido é de 17,66% 

quando utilizado o EBIT. As empresas apresentaram taxa média de crescimento negativa, 

tanto para quando calculado pelo lucro líquido, quanto pelo EBIT. O risco do negócio, 

tamanho e tangibilidade tiveram indicadores médios positivos. 

As tabelas 5a, 5b, 5c e 5d apresentam, por setor de atividade, a média dos dados de cada 

variável inserida neste estudo. 

Utilizando a alavancagem a valor de mercado, os setores com maiores índices de 

alavancagem são o 4 (Construção), 17 (Têxtil), 6 (Energia elétrica) e 19 (Veículos e peças), 

respectivamente, e o de menor alavancagem é o setor 8 (Mineração). Já pela alavancagem 

com valor contábil os setores com maior alavancagem são 19 (Veículos e peças), 10 (Outros – 

outras indústrias) e 17 (Têxtil) e o de menor alavancagem é o setor 16 (Telecomunicações). 

 

Tabela 5a – Média das variáveis estudadas por setor de atividade. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

 

Quanto a concentração do setor, calculado utilizando a receita de vendas, os setores mais 

concentrados são os setores 8 (Mineração) e 13 (Petróleo e gás), enquanto que o setores 6 

(Energia elétrica) 17 (Têxtil) e 4 (Construção) são os mais competitivos. Utilizando a 

concentração do setor pelo equity a valor de mercado, os setores mais concentrados são o 

   Total    .5361323  .6496146  .5243255  51.55124  57.82684  7.682311

                                                                      

      19    .5862525  .8015439  .5857672  49.95114  62.94068  7.600062

      18    .5201253  .6343109  .5713976  42.60636  44.22797  7.754381

      17     .606134  .7344046  .6078994  30.27227  38.87148  7.440778

      16    .4496987  .4994584  .4550165  39.32675  42.46221  8.364122

      15    .5312874  .6234116  .5318417  47.05884  46.89404  8.198946

      14    .5091574  .6107861  .5129052   49.7338  45.09689   7.81703

      13    .4508712  .6456186  .4490722  86.73168  95.63207  8.582745

      12    .5648506  .5736132  .5734951  49.45083  54.66419  7.792037

      11     .477315  .6448667  .5095148  32.65473   31.8335  8.059361

      10    .5531684  .7984627  .5516572  47.30852  70.71778  7.383971

       9    .4406814  .5143786  .4366602  59.85883  67.75621  6.367553

       8    .3920096  .6335038  .3796709  90.57184  95.13238  8.170551

       7    .5033676  .5267313   .502015  68.80051  82.52769  7.034992

       6     .587204   .639285  .5949335  22.95645  26.75874  8.737867

       5    .5307698  .6734104  .5355665  63.13348  69.69262  7.007167

       4    .6092392  .6258344  .6150298  30.78943  34.20938  7.676109

       3    .4453411  .6255931  .4530889  50.18257  49.68891  7.651428

       2    .5627827  .6689138   .562757  47.52672  74.86564  8.086466

       1     .486496  .5020378   .515754  74.71117  69.46099   6.23959

                                                                      

   setor    alavmerc  alavbook  alavse~r  concse~v  concse~m  invest~r
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(Petróleo e gás), 8 (Mineração) com índices que se aproximam de um monopólio. Já o setor 6 

(Energia elétrica) é o menos concentrado. Os setores com maiores investimentos medidos 

pelo log da soma corrigida do ativo total médio são o 6 (Energia elétrica), o 13 (Petróleo e 

gás) e o 16 (Telecomunicações), enquanto que o de menor investimentos é o setor 1 

(Agropecuária e pesca). 

As variáveis txjurselic, txjurbndes, ibovespa, ibovvar, pib e pibvar, inflipca e inflinpc não 

variam por setor de atividade, mas somente por período, ou seja um indicador para cada 

trimestre, como já foi abordado.  As médias das taxas de juros pela SELIC e pelo cartão 

BNDES são de 3,24% e 3,50%, respectivamente. O IBOVESPA tem 41.458 pontos de média 

e variação média de 2,7% entre os trimestres. O PIB nominal corrigido é de 1.004 trilhões de 

reais e a variação média de 129% entre os trimestres. A taxa de inflação média medida pelo 

IPCA de 1,58% e de 1,65% pelo INPC. 

 

Tabela 5b – Média das variáveis estudadas por setor de atividade.  

Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

 

Quanto às variáveis que procuram relacionar o equity a valor de mercado em relação ao valor 

contábil, tabela 5b, os setores com maiores market-to-book original, que retira do cálculo os 

períodos com PL negativos, são o 3 (Comércio) e o 18 (Transporte – serviços). Já o market-

to-book modificado, que contempla um número maior de empresas, os setores com maiores 

                                                            

   Total     .412199  2.136112  1.365443  .0176602  .0043279

                                                            

      19     1.74593   1.95926  1.381801  .0206117  .0027098

      18    .6068863  3.322229   1.42585   .048919  .0245416

      17    1.809908  1.738977  1.294849   .011418 -.0063225

      16    .1253867  1.501072   1.11771  .0164486  .0056849

      15    .3031842  1.628223  1.341918   .023308  .0089026

      14    .1110468  1.643354  1.263644  .0213942  .0093676

      13    .4288164   2.00696  1.440149  .0133569 -.0003474

      12   -.5161086  1.359722  1.016487  .0181542  .0060921

      11    .6911321  2.841003  1.633331  .0075983 -.0038503

      10    1.222282  2.608518  1.647892  .0141472  -.003993

       9    .1077996   3.00077  1.211742  .0297825  .0173467

       8     .347435  2.846603  1.917521  .0131487 -.0031492

       7   -.3499925  1.646623  1.245275  .0169071  .0137345

       6   -.1674872  1.875709  1.200031  .0220963  .0094606

       5     .428473  2.078024  1.287114  .0039272 -.0035592

       4   -1.037385  1.516163  1.179163  .0108375  .0058991

       3    .4881752  4.681108  1.766359   .022456  .0088925

       2    .2938177  1.772628  1.299921  .0183736  .0043644

       1   -.1037731  1.305601  1.117219  -.007769 -.0174498

                                                            

   setor    mtbmodif   mtborig  qdetobin  lucrebit    lucrll
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indicadores são 17 (Têxtil), 19 (Veículos e peças) e o 10 (Outros – outras indústrias). Os 

setores com maiores indicadores Q de Tobin simplificado são os 8 (Mineração) e o 3 

(Comércio). Quanto a lucratividade, tanto a calculada em função do EBIT, quanto em função 

do lucro líquido, os setores mais lucrativos são o 18 (Transporte – serviços) e o 9 (Minerais 

não metálicos). 

Analisando a tabela 5c, os setores com maior índices de liquidez são o 1 (Agropecuária e 

pesca), 4 (Construção)  e 13 (Petróleo e gás). Quanto ao crescimento o setor 5 

(Eletroeletrônicos) aparece como o setor de maior crescimento tanto pelo cálculo pelo EBIT 

quanto pelo lucro líquido. Mas de modo geral, percebe-se que tanto o índice de lucratividade, 

quanto o de crescimento apresentam alterações significativas nos indicadores quando 

calculados por métricas diferentes (EBIT e lucro líquido). Já o risco do negócio os setores 16 

(Telecomunicações) e o 9 (Minerais não metálicos) apresentaram menor oscilação no seu 

resultado, representando menor risco do negócio. Já os setores 1 (Agropecuária e pesca) e o 

13 (Petróleo e gás) apresentaram maior risco. 

 

Tabela 5c – Média das variáveis  estudadas por setor de atividade. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

 

   Total     1.86412 -.0024594 -.0025687  .0207837  .0204824

                                                            

      19    2.108898 -.0008637  -.000579  .0172596  .0157851

      18    1.221019 -.0000312 -.0000492  .0219007   .017459

      17    1.892783 -.0002164 -.0005303  .0185582  .0214731

      16    1.448796  4.82e-11  2.74e-11  .0104525  .0096748

      15    2.174184 -.0020918  -.002169  .0210892  .0197832

      14    1.775717 -.0024618  -.001698   .021235  .0197557

      13    2.237639 -.0041908 -.0043357  .0326846  .0307857

      12    1.605738  3.43e-11  1.72e-13  .0125755  .0130751

      11    1.947856 -.0076852 -.0084017  .0293889  .0293475

      10     1.79635  8.66e-06 -1.55e-11  .0187416  .0204448

       9    2.116605 -3.38e-11  2.44e-11  .0105513  .0099008

       8    1.919189 -.0676321 -.0735347  .1461544  .1548686

       7     1.98734 -.0001044 -.0000814  .0121649  .0104125

       6    1.736548  -.000252 -.0004615  .0145454  .0129021

       5    1.764652  .0000324  .0000149  .0219834  .0338523

       4    2.316273  .0000418 -.0000187  .0130191  .0137452

       3    1.819097 -.0002762 -.0000829  .0166865  .0143764

       2    1.568077 -.0021672 -.0008771  .0188369  .0184493

       1    2.326313  .0000622 -7.66e-11  .0403208  .0342691

                                                            

   setor         liq  crescr~t  crescr~l  riscne~t  riscne~l
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Tabela 5d – Média das variáveis  estudadas por setor de atividade. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

 

 

Já na tabela 5d, os indicadores de tamanho, por média do setor, demonstram que os setores 

que apresentam maior tamanho médio são o 13 (Petróleo e gás), 6 (Energia elétrica) e o 12 

(Papel e celulose). Já os setores 4 (Construção) e 8 (Mineração) são os apresentam menor 

variação média entre o trimestre subsequente e o atual. 

A tangibilidade média dos setores 12 (Papel e celulose) e 18 (Transporte – serviços) são as 

maiores, enquanto que a do setor 4 (Construção) é a menor. 

A tabela 6 sintetiza a média de cada variável pesquisada estratificada pela variável dummy 

“per12”, ou seja, período 1, até 2007 e, período 2, 2008 em diante. 

Contata-se que a média da alavancagem a valor de mercado é maior no período 1, até 2007, 

em relação ao período 2, 2008 em diante, enquanto que a valor contábil não é tão significativa 

a diferença. No período 1 os indicadores que apresentam valores superiores mais relevantes 

em relação ao período 2 foram a alavancagem setorial, a concentração do setor calculado pelo 

valor de mercado do equity, a taxa de juros tanto pela SELIC quanto pelo cartão do BNDES, a 

variação no IBOVESPA  e do PIB em relação ao trimestre subsequente, a taxa de inflação 

média tanto pelo IPCA quanto pelo INPC e a tangibilidade.  Já as variações mais 

                                        

   Total    6.180642  1.039358  .3501411

                                        

      19     5.92587  1.032488  .3511999

      18     6.32637  1.051545  .4802937

      17    5.778502  1.024771   .383728

      16     6.89843   1.03359  .4561886

      15    6.005806  1.029503  .3484117

      14    6.275018  1.037982  .3755059

      13    6.723361  1.041721  .4245636

      12    6.635265  1.034076  .6033129

      11    5.922708  1.052147  .3218713

      10    5.747041  1.038384  .3229188

       9    5.821577  1.025594  .3584594

       8     6.74699   1.06829  .3268739

       7     6.24687  1.033791   .219463

       6    6.672617  1.025432  .4437111

       5    5.865507  1.028584  .1697295

       4    6.067849  1.073678  .0644082

       3    5.938844   1.04558   .243036

       2    6.269749  1.040887  .3470553

       1    5.577877  1.032674  .4584151

                                        

   setor    tamlogat  tamvarat      tang
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significativas com maiores valores no período de 2008 em diante foram o IBOVESPA, o PIB, 

market-to-book, Q de Tobin, liquidez e risco do negócio. 

 

Tabela 6 – Média de cada variável pela variável dummy de período até 2007 e 2008 em diante. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

 

No anexo B são apresentadas as tabelas com as médias das variáveis incluídas neste estudo 

estratificadas nos 55 trimestres. 

 

                                        

   Total    6.180642  1.039372  .3501411

                                        

       2    6.274961  1.037797  .3080611

       1    6.081612  1.041039  .3943122

                                        

   per12    tamlogat  tamvarat      tang

                                                                      

   Total    .0043279   1.86412 -.0024594 -.0025687  .0207837  .0204824

                                                                      

       2    .0050728  2.014768 -.0050256 -.0044848  .0223723   .022114

       1    .0035461  1.705947  .0002349 -.0005569  .0191157  .0187694

                                                                      

   per12      lucrll       liq  crescr~t  crescr~l  riscne~t  riscne~l

                                                                      

   Total       1.586     1.652   .412199  2.136112  1.365443  .0176602

                                                                      

       2    1.414815  1.434444  .6899058  2.333092  1.446064  .0164265

       1    1.751071  1.861786  .1155585   1.92229  1.280795  .0189556

                                                                      

   per12    inflipca  inflinpc  mtbmodif   mtborig  qdetobin  lucrebit

                                                                      

   Total    3.245544  3.506042  41458.12  .0273254  1004.186  1.299105

                                                                      

       2    2.424789  2.945556  57591.15 -.0008101   1192.95  1.002333

       1    4.036986  4.226667  25901.27   .054456   822.164  1.585279

                                                                      

   per12    txjurs~c  txjurb~s  ibovespa   ibovvar       pib    pibvar

                                                                      

   Total    .5361323  .6496146  .5243255  51.55124  57.82684  7.682311

                                                                      

       2    .5037531  .6478538  .5006817  53.01098  56.79641  7.826127

       1    .5701289  .6514634  .5474379   50.1243  58.83411  7.541728

                                                                      

   per12    alavmerc  alavbook  alavse~r  concse~v  concse~m  invest~r
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4.2 CORRELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS PESQUISADAS. 

 

As tabelas 7a, 7b, 7c e 7d apresentam a correlação entre as variáveis cujos dados foram 

inicialmente coletados para a análise. O índice de correlação serve como parâmetro inicial 

para verificar quais as variáveis apresentam altos índices de correlação e, em tendo a mesma 

finalidade de mensuração, eliminar uma delas, visando minimizar os problemas de 

multicolinearidade entre as que irão compor o modelo final. 

Constata-se uma correlação de 68,7% entre as variáveis dependentes do estudo, ou seja, a 

alavancagem a valor de mercado e a alavancagem a valor contábil. Esta correlação mostra que 

os valores de mercado do equity das empresas brasileiras, distanciam razoavelmente dos 

valores escriturais. 

Outros indicadores apresentam correlação superior a 80% entre as medidas alternativas para a 

mesma métrica. Isso já induz a necessidade de escolha entre as diferentes medidas. A 

concentração de mercado medida pela receita de vendas e pelo valor de mercado do equity é 

de 88,06%. A taxa de juros SELIC e a taxa de juros do cartão BNDES tem correlação de 

93,89%. A correlação entre taxa de inflação medida pelo IPCA e pelo INPC é de 97,03%.  Os 

indicadores que utilizaram a simulação entre os resultados calculados com o EBIT e com o 

lucro líquido apresentaram também alta correlação, ou seja, a lucratividade correlação de 

83,03%, o crescimento, 86,74%, além do risco do negócio de 85,36%. Estes indicadores, a 

priori, já necessitam passar por um processo de escolha de um único parâmetro para cada 

variável. 

Em relação às duas alternativas de variável dependente, a valor de mercado “alavmerc” e a 

valor contábil “alavbook”, algumas variáveis explicativas apresentaram correlação 

conflitante. O indicador de concentração a valor de mercado “concsetorvm” possui correlação 

positiva em relação a “alavmerc” e negativa em relação à “alavbook”. O market-to-book 

original “mtborig”, o market-to-book modificado “mtbmodif” e o risco do negócio calculado 

pelo lucro líquido “riscnegll” também apresentam correlação negativa com a “alavmerc”, mas 

mudam de sinal em relação a “alavbook”. 
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Tabela 7a – Correlação entre as variáveis do estudo. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

 

 

 

 

 

 

 

        tang     0.1063   0.0466   0.0521   0.0215   0.0414   0.1324   0.1696

    tamvarat    -0.1005  -0.0317  -0.0837  -0.0035  -0.0151  -0.0187  -0.0287

    tamlogat     0.0186   0.0955  -0.0364  -0.0613  -0.0729   0.3834  -0.1015

   riscnegll    -0.0095   0.0258  -0.0151   0.0930   0.0665  -0.0126   0.0153

 riscnegebit    -0.0518  -0.0149  -0.0312   0.0959   0.0624  -0.0119   0.0135

 crescrentll    -0.0320  -0.0394   0.0074  -0.0253  -0.0170   0.0050   0.0108

crescrente~t    -0.0310  -0.0241   0.0119  -0.0401  -0.0232  -0.0041   0.0280

         liq    -0.3558  -0.4635  -0.0823   0.0606   0.0235  -0.0879  -0.0699

      lucrll    -0.3054  -0.1977  -0.0678  -0.0281  -0.0233   0.0359   0.0105

    lucrebit    -0.2530  -0.0640  -0.0591  -0.0159  -0.0010   0.0498   0.0578

    qdetobin    -0.5912  -0.0603  -0.2927  -0.0075  -0.0518  -0.0069  -0.1473

     mtborig    -0.3245   0.2523  -0.2220   0.0107  -0.0301  -0.0296  -0.1057

    mtbmodif    -0.4361   0.0032  -0.3236   0.0493  -0.0012   0.0581  -0.1977

    inflinpc     0.1310   0.0351   0.2383   0.0167   0.0516  -0.0335   0.2981

    inflipca     0.1459   0.0411   0.2687   0.0178   0.0597  -0.0359   0.3255

      pibvar    -0.0369  -0.0199  -0.0664   0.0008  -0.0073  -0.0096  -0.0298

         pib    -0.1284  -0.0220  -0.2853  -0.0336  -0.1545   0.1949  -0.8406

     ibovvar     0.0338   0.0033   0.0876   0.0100   0.0667  -0.0861   0.2793

    ibovespa    -0.2478  -0.0633  -0.5118  -0.0405  -0.1754   0.1550  -0.8729

  txjurbndes     0.2296   0.0509   0.4581   0.0376   0.1600  -0.1579   0.9389

  txjurselic     0.1997   0.0402   0.4072   0.0365   0.1576  -0.1638   1.0000

 investsetor     0.0199   0.0591  -0.0282  -0.4298  -0.4456   1.0000

 concsetorvm     0.0233  -0.0048   0.0003   0.8806   1.0000

 concsetorrv    -0.0582  -0.0397  -0.1979   1.0000

   alavsetor     0.4391   0.1721   1.0000

    alavbook     0.6870   1.0000

    alavmerc     1.0000

                                                                             

               alavmerc alavbook alavse~r concse~v concse~m invest~r txjurs~c
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Tabela 7b – Correlação entre as variáveis do estudo.  

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

 

Tabela 7c – Correlação entre as variáveis do estudo. 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

 

Tabela 7d – Correlação entre as variáveis do estudo. 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

        tang     0.1663  -0.1637   0.1002  -0.2079   0.0133   0.0318   0.0295

    tamvarat    -0.0365   0.0552   0.0159   0.0093   0.0309  -0.0236  -0.0164

    tamlogat    -0.0980   0.0908  -0.0536   0.1198  -0.0100  -0.0240  -0.0238

   riscnegll     0.0173  -0.0168  -0.0129  -0.0024   0.0254   0.0151   0.0162

 riscnegebit     0.0190  -0.0174  -0.0040  -0.0058   0.0189   0.0277   0.0265

 crescrentll     0.0173  -0.0174  -0.0048  -0.0121   0.0469   0.0128   0.0171

crescrente~t     0.0363  -0.0386   0.0141  -0.0407   0.0389   0.0227   0.0222

         liq    -0.0797   0.0863  -0.0311   0.0654   0.0152  -0.0418  -0.0376

      lucrll     0.0134  -0.0018   0.0539  -0.0305   0.0166   0.0181   0.0161

    lucrebit     0.0601  -0.0499   0.0154  -0.0667   0.0072   0.0313   0.0230

    qdetobin    -0.1692   0.1797  -0.0166   0.0955   0.0191  -0.0968  -0.0843

     mtborig    -0.1202   0.1271  -0.0171   0.0639   0.0106  -0.0693  -0.0600

    mtbmodif    -0.2201   0.2222  -0.0499   0.1406   0.0223  -0.1413  -0.1314

    inflinpc     0.5208  -0.2833   0.0351  -0.2328  -0.1838   0.9703   1.0000

    inflipca     0.5354  -0.3235   0.0422  -0.2513  -0.2751   1.0000

      pibvar    -0.0416   0.0378   0.0592   0.1094   1.0000

         pib    -0.8329   0.8218  -0.4316   1.0000

     ibovvar     0.2915  -0.2813   1.0000

    ibovespa    -0.8790   1.0000

  txjurbndes     1.0000

                                                                             

               txjurb~s ibovespa  ibovvar      pib   pibvar inflipca inflinpc

        tang    -0.0470  -0.0984  -0.1153   0.0469  -0.0153  -0.2586   0.0251

    tamvarat     0.0549   0.0520   0.1027   0.0691   0.0822   0.1003  -0.0024

    tamlogat     0.0579  -0.0416  -0.0217   0.1223   0.1119  -0.1636  -0.0124

   riscnegll     0.0185   0.0989   0.0539  -0.1266  -0.1583   0.0191   0.0456

 riscnegebit     0.0275   0.1039   0.0649  -0.0340  -0.0524   0.0411   0.1095

 crescrentll    -0.0017   0.0016   0.0057   0.0193  -0.0587  -0.0274   0.8674

crescrente~t     0.0027   0.0176   0.0216   0.1376   0.0462  -0.0398   1.0000

         liq     0.0611  -0.0512   0.0602  -0.0063   0.0901   1.0000

      lucrll     0.1291   0.0979   0.2484   0.8306   1.0000

    lucrebit     0.1686   0.1697   0.2857   1.0000

    qdetobin     0.3377   0.7045   1.0000

     mtborig     0.3065   1.0000

    mtbmodif     1.0000

                                                                             

               mtbmodif  mtborig qdetobin lucrebit   lucrll      liq crescr~t

        tang     0.0178  -0.0818  -0.0739   0.1968  -0.0638   1.0000

    tamvarat    -0.0085   0.0400   0.0134  -0.0033   1.0000

    tamlogat     0.0088  -0.1587  -0.1659   1.0000

   riscnegll     0.0630   0.8536   1.0000

 riscnegebit     0.0543   1.0000

 crescrentll     1.0000

                                                                    

               crescr~l riscne~t riscne~l tamlogat tamvarat     tang
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4.3 MODELO DE PESQUISA QUANTO A DEFASAGEM DAS VARIÁVEIS 

EXPLICATIVAS 

 

Neste tópico será discutido qual o melhor modelo de defasagem em que as variáveis 

dependentes (alavmerc e alavbook) respondem às variações das variáveis explicativas. De 

outra forma, qual o período de defasagem das variáveis independentes apresenta melhor 

modelo para este projeto de pesquisa. Como já abordado, neste estudo será sempre priorizada 

a alavancagem a valor de mercado, sendo utilizada alavancagem a valor contábil, somente em 

alguns momentos para efeito comparativo.  

 

Tabela 8 – Simulações dos do r
2
 do modelo utilizando defasagem nas variáveis independentes, com alavancagem 

a valor de mercado e valor contábil. 

 r
2
 do modelo com Alavancagem Mercado r

2
 do modelo com Alavancagem contábil. 

 Modelo 

pooled 

Modelo 

efeito fixo 

Modelo 

efeito 

aleatório 

Modelo 

pooled 

Modelo 

efeito fixo 

Modelo 

efeito 

aleatório 

Variáveis 

independentes 

não defasadas 

 

58,58% 

 

55,68% 

 

55,48% 

 

40,7% 

 

31,37% 

 

31,16% 

Variáveis 

independentes 

defasadas em 

1 período. 

 

57,82% 

 

52,61% 

 

52,36% 

 

42,11% 

 

32,39% 

 

32,12% 

Variáveis 

independentes 

defasadas em 

2 períodos. 

 

53,25% 

 

43.03% 

 

42,71% 

 

37,59% 

 

23,73% 

 

23,37% 

Variáveis 

independentes 

defasadas em 

3 períodos. 

 

49,27% 

 

33,65% 

 

33,15% 

 

34,77% 

 

17,91% 

 

17,52% 

Variáveis 

independentes 

defasadas em 

4 períodos. 

 

45,87% 

 

26,37% 

 

25,71% 

 

32,55% 

 

14,55% 

 

14,03% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Após efetuar simulações para os modelos sem defasagem e com até 4 períodos (trimestres) de 

defasagem nas variáveis explicativas, percebe-se que o modelo de alavancagem a valor de 

mercado que apresenta maior r
2, conforme resultados apresentados na tabela 8, é o modelo 

sem defasagem. O resultado da simulação é o mesmo tanto para se for utilizado o modelo 

pooled (dados agrupados), com r2 de 58,58%, modelo de efeito fixo, com 55,68%, ou modelo 

de efeito aleatório, com 55,48%. Isso significa que o melhor modelo, sem defasagem, é aquele 

em que os impactos (respostas) nas variáveis dependentes ocorrem dentro do próprio período 

(trimestre). Se priorizasse a alavancagem a valor contábil, o melhor modelo seria com 1 
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período de defasagem nas variáveis explicativas. Desta forma, neste estudo o modelo sem 

defasagem nas variáveis explicativas será o utilizado. 

 

 

4.4 MODELO DE PESQUISA QUANTO AOS EFEITOS. 

 

Neste tópico serão elaboradas simulações a respeito dos diversos modelos econométricos 

básicos (pooled, efeito fixo e efeito aleatório), com respectivos testes, visando definir o 

melhor modelo para o estudo. 

 

 

4.4.1 Regressão pooled para alavancagem a valor de mercado. 

 

Uma simulação inicial, pelo modelo de dados agrupados (pooled), tabela 9, utilizando 

inicialmente todas as variáveis cujos dados foram coletados, percebe-se que as variáveis 

explicativas inclusas no modelo, conseguem explicar 58,58%, ou seja, r², das variações na 

variável dependente. O Teste F mostra que o modelo existe, ou seja, todas as variáveis 

possuem coeficiente angular diferente de zero. As variáveis alavancagem do setor, 

investimento do setor, market-to-book modificado, Q de Tobin simplificado, lucratividade 

pelo lucro líquido, liquidez parece preliminarmente apresentar significância estatística e com 

resultados de acordo com os pressupostos da POT, TOT e EMT. No entanto outras variáveis 

apresentam inconsistência entre os indicadores que foram aferidos utilizando mais de uma 

medida alternativa. 

No anexo C é apresentada a simulação do modelo com todas as variáveis para a variável 

dependente alavancagem a valor contábil. Como já era de se esperar, as variáveis que tem 

influência do valor de mercado são as que apresentam maiores alterações na análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

Tabela 9 – Regressão do modelo pooled (dados agrupados), com todas as variáveis estudadas.  

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

4.4.2 Regressão modelo de efeito aleatório com alavancagem a valor de mercado. 

 

Utilizando o modelo com efeito aleatório e alavancagem a valor de mercado como variável 

dependente, tabela 10, percebe-se que o modelo (variáveis explicativas) justifica 55,48% das 

variações ocorridas. O teste F também mostra que o modelo existe com os coeficientes 

angulares diferentes de zero. 

                                                                              

       _cons     .2776858   .0424978     6.53   0.000     .1943828    .3609888

        tang     -.043219   .0069414    -6.23   0.000    -.0568253   -.0296127

    tamvarat     .0160042   .0072561     2.21   0.027      .001781    .0302274

    tamlogat    -.0015015   .0022004    -0.68   0.495    -.0058147    .0028117

   riscnegll     .3459789   .0812088     4.26   0.000     .1867956    .5051622

 riscnegebit    -.4261899   .0767209    -5.56   0.000    -.5765762   -.2758035

 crescrentll    -.6148264   .0805045    -7.64   0.000    -.7726291   -.4570236

crescrente~t     .3280716   .0781199     4.20   0.000     .1749432    .4812001

         liq    -.0309867   .0007248   -42.75   0.000    -.0324075    -.029566

      lucrll    -1.381503   .0811639   -17.02   0.000    -1.540598   -1.222408

    lucrebit     .5427156   .0809942     6.70   0.000     .3839528    .7014783

    qdetobin    -.1354552   .0023928   -56.61   0.000    -.1401455   -.1307649

     mtborig     .0112378   .0006895    16.30   0.000     .0098863    .0125893

    mtbmodif    -.0295779   .0009636   -30.69   0.000    -.0314668   -.0276891

    inflinpc     .0037382   .0056071     0.67   0.505    -.0072527    .0147291

    inflipca    -.0015249   .0066306    -0.23   0.818    -.0145221    .0114723

      pibvar    -.0000453   .0003206    -0.14   0.888    -.0006738    .0005833

         pib     .0000357   .0000185     1.93   0.053    -4.73e-07     .000072

     ibovvar      .027013   .0159279     1.70   0.090    -.0042084    .0582344

    ibovespa    -8.31e-08   2.10e-07    -0.40   0.692    -4.94e-07    3.28e-07

  txjurbndes     -.001118   .0083424    -0.13   0.893    -.0174706    .0152345

  txjurselic     .0022771   .0054153     0.42   0.674    -.0083379    .0128921

 investsetor      .013885   .0032221     4.31   0.000      .007569    .0202009

 concsetorvm     .0001356     .00016     0.85   0.397    -.0001781    .0004492

 concsetorrv     .0001339   .0002057     0.65   0.515    -.0002693    .0005372

   alavsetor     .5178572   .0195999    26.42   0.000     .4794379    .5562765

                                                                              

    alavmerc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    607.012461 11374  .053368425           Root MSE      =  .14867

                                                       Adj R-squared =  0.5858

    Residual     250.85003 11349  .022103272           R-squared     =  0.5867

       Model    356.162432    25  14.2464973           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 25, 11349) =  644.54

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   11375
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Neste modelo as variáveis significativas pelo modelo pooled, não sofreram grandes alterações 

na decisão final, exceto, lógico, algumas mudanças nos nível de significância. 

 

Tabela 10 – Regressão do modelo de efeito aleatório incluindo todas as variáveis estudadas. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

                                                                              

         rho    .66528617   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .08603575

     sigma_u    .12129597

                                                                              

       _cons    -.5283413   .0598352    -8.83   0.000    -.6456162   -.4110664

        tang     .0382368   .0080184     4.77   0.000     .0225211    .0539525

    tamvarat     .0030992     .00438     0.71   0.479    -.0054855    .0116839

    tamlogat     .0538094   .0052689    10.21   0.000     .0434827    .0641362

   riscnegll      .125038   .0537573     2.33   0.020     .0196756    .2304004

 riscnegebit     .1129959   .0527964     2.14   0.032     .0095168     .216475

 crescrentll     .0007298   .0512326     0.01   0.989    -.0996843     .101144

crescrente~t    -.2423605   .0505743    -4.79   0.000    -.3414843   -.1432366

         liq    -.0130702   .0006294   -20.77   0.000    -.0143038   -.0118367

      lucrll    -.5543796   .0519632   -10.67   0.000    -.6562257   -.4525336

    lucrebit     .2039949   .0525472     3.88   0.000     .1010043    .3069854

    qdetobin    -.1028241   .0020266   -50.74   0.000    -.1067961   -.0988521

     mtborig      .004271   .0005535     7.72   0.000     .0031862    .0053558

    mtbmodif    -.0143495   .0008066   -17.79   0.000    -.0159304   -.0127687

    inflinpc      .004855   .0033155     1.46   0.143    -.0016432    .0113532

    inflipca    -.0057313   .0039143    -1.46   0.143    -.0134033    .0019406

      pibvar    -.0007645   .0001935    -3.95   0.000    -.0011437   -.0003854

         pib     .0001207   .0000131     9.21   0.000      .000095    .0001464

     ibovvar     .0259022   .0094261     2.75   0.006     .0074274     .044377

    ibovespa    -9.13e-07   1.39e-07    -6.58   0.000    -1.19e-06   -6.41e-07

  txjurbndes     .0174887   .0050545     3.46   0.001     .0075821    .0273954

  txjurselic    -.0072722   .0032268    -2.25   0.024    -.0135966   -.0009478

 investsetor     .0576456   .0072635     7.94   0.000     .0434094    .0718818

 concsetorvm     .0011322     .00019     5.96   0.000     .0007598    .0015047

 concsetorrv    -.0018834   .0002589    -7.27   0.000    -.0023909   -.0013759

   alavsetor     .4877002   .0175337    27.82   0.000     .4533348    .5220655

                                                                              

    alavmerc        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(25)      =  13796.45

       overall = 0.4567                                        max =        48

       between = 0.4110                                        avg =      30.3

R-sq:  within  = 0.5548                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       376

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     11375
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O anexo D apresenta a tabela da simulação do modelo aleatório usando como variável 

dependente a alavancagem a valor contábil. 

 

 

4.4.3 Qual o melhor modelo? Pooled, efeito aleatório ou efeito fixo? 

 

Neste tópico será efetuada a análise econométrica para definir o melhor modelo para o 

presente estudo entre o modelo de dados agrupados (pooled), de efeito aleatório ou de efeito 

fixo. Três testes serão realizados o teste de Chow, o teste de Breusch-Pagan e o teste de 

Hausman. 

 

 

4.4.3.1  Teste de Chow para alavancagem a valor de mercado. 

 

O teste de Chow, demonstrado na tabela 11, procura avaliar entre os modelos de dados 

agrupados e o de efeito fixo qual é mais adequado.  

Pelo teste, onde Ho é que o efeito pooled é o melhor, pode negar esta hipótese, com teste F = 

0.0000, ou seja, que o efeito pooled seja o melhor. Portanto, este teste demonstra que o 

modelo de efeito fixo é mais adequado do que o modelo de dados agrupados. 

O anexo E apresenta a tabela do teste Chow utilizando a variável alavancagem a valor 

contábil como variável dependente. O resultado é o mesmo pela opção da alavancagem a 

valor de mercado. 
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Tabela 11 – Teste de Chow testando modelo pooled ou efeito fixo. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

 

F test that all u_i=0:     F(375, 10974) =    61.11          Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho     .8058785   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .08603575

     sigma_u    .17529798

                                                                              

       _cons     -.908166   .0677464   -13.41   0.000    -1.040961   -.7753709

        tang     .0387366   .0081325     4.76   0.000     .0227955    .0546778

    tamvarat      .003914   .0043273     0.90   0.366    -.0045682    .0123963

    tamlogat     .0801213   .0062729    12.77   0.000     .0678252    .0924174

   riscnegll     .1280617   .0540097     2.37   0.018      .022193    .2339304

 riscnegebit     .1463787   .0538786     2.72   0.007     .0407669    .2519904

 crescrentll     .0413874   .0507929     0.81   0.415    -.0581758    .1409506

crescrente~t    -.2633961   .0507436    -5.19   0.000    -.3628628   -.1639295

         liq    -.0120944   .0006291   -19.23   0.000    -.0133276   -.0108613

      lucrll    -.5297283   .0515408   -10.28   0.000    -.6307575   -.4286991

    lucrebit     .1930839   .0520049     3.71   0.000     .0911449     .295023

    qdetobin    -.0997253   .0020254   -49.24   0.000    -.1036955   -.0957551

     mtborig      .003892   .0005526     7.04   0.000     .0028089    .0049752

    mtbmodif    -.0136716   .0008033   -17.02   0.000    -.0152462    -.012097

    inflinpc     .0039811    .003274     1.22   0.224    -.0024364    .0103987

    inflipca    -.0047085   .0038648    -1.22   0.223    -.0122843    .0028673

      pibvar    -.0006183   .0001918    -3.22   0.001    -.0009943   -.0002424

         pib     .0000944   .0000133     7.09   0.000     .0000683    .0001205

     ibovvar     .0260267   .0093078     2.80   0.005     .0077817    .0442718

    ibovespa    -9.60e-07   1.39e-07    -6.93   0.000    -1.23e-06   -6.88e-07

  txjurbndes     .0166133   .0050016     3.32   0.001     .0068092    .0264174

  txjurselic    -.0065066   .0031882    -2.04   0.041    -.0127561   -.0002571

 investsetor     .0867436   .0082736    10.48   0.000     .0705259    .1029613

 concsetorvm     .0011909   .0001942     6.13   0.000     .0008102    .0015717

 concsetorrv    -.0018402   .0002712    -6.78   0.000    -.0023719   -.0013086

   alavsetor     .4790674   .0179672    26.66   0.000     .4438483    .5142864

                                                                              

    alavmerc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.1223                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(25,10974)        =    551.37

       overall = 0.3829                                        max =        48

       between = 0.3086                                        avg =      30.3

R-sq:  within  = 0.5568                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       376

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     11375
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4.4.3.2  Teste de Breusch-Pagan para alavancagem a valor de mercado 

 

O teste de Breusch-Pagan, tabela 12, avalia entre os modelos pooled e o de efeito aleatório 

qual o mais adequado. Com o resultado “Prob > chibar2 = 0.0000” pode-se negar que o efeito 

fixo (Ho), seja o melhor. Portanto, entre os 2, o efeito aleatório é mais adequado. O anexo F, 

apresenta a simulação do teste de Breusch-Pagan utilizando a variável dependente 

alavancagem a valor contábil. O resultado da análise é o mesmo. 

 

Tabela 12 – Teste de Breusch-Pagan testando modelo pooled ou efeito aleatório. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

Portanto, o modelo de dados agrupados é descartado como o melhor para este estudo, ficando 

entre o modelo de efeito aleatório ou o de efeito fixo. O teste de Hausman deve ser efetuado 

para a definição do modelo adequado. 

 

 

4.4.3.3  Teste de Hausman para alavancagem a valor de mercado 

 

O teste de Hausman compara os modelos de efeito fixo e o de efeito aleatório, tendo como 

Ho, que o efeito aleatório seja o mais adequado. Pelo resultado “Prob>chi2 = 0.0000”, tabela 

13, nega-se a Ho, ou seja, constata-se que o modelo de efeito fixo é o mais adequado. Portanto 

será o método utilizado no presente estudo. O anexo G apresenta o teste de Hausman também 

para a variável alavancagem a valor contábil e o resultado também é o mesmo. 

 

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) = 59131.92

        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0147127        .121296

                       e     .0074022       .0860357

                alavmerc     .0533684       .2310161

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        alavmerc[empr,t] = Xb + u[empr] + e[empr,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
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Tabela 13 – Teste de Hausman testando modelo de efeito aleatório ou de efeito fixo. 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

4.4.4 Regressão com modelo de efeito fixo 

 

Como demonstrado que o modelo de efeito fixo é o mais adequado para o presente estudo, 

neste tópico serão efetuadas algumas simulações utilizando este modelo. Inicialmente será 

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =     1873.28

                 chi2(23) = (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

                                                                              

        tang      .0387366     .0382368        .0004998        .0013577

    tamvarat       .003914     .0030992        .0008148               .

    tamlogat      .0801213     .0538094        .0263119        .0034043

   riscnegll      .1280617      .125038        .0030237        .0052147

 riscnegebit      .1463787     .1129959        .0333828        .0107445

 crescrentll      .0413874     .0007298        .0406576               .

crescrente~t     -.2633961    -.2423605       -.0210357        .0041417

         liq     -.0120944    -.0130702        .0009758               .

      lucrll     -.5297283    -.5543796        .0246513               .

    lucrebit      .1930839     .2039949        -.010911               .

    qdetobin     -.0997253    -.1028241        .0030988               .

     mtborig       .003892      .004271        -.000379               .

    mtbmodif     -.0136716    -.0143495         .000678               .

    inflinpc      .0039811      .004855       -.0008739               .

    inflipca     -.0047085    -.0057313        .0010228               .

      pibvar     -.0006183    -.0007645        .0001462               .

         pib      .0000944     .0001207       -.0000263        2.29e-06

     ibovvar      .0260267     .0259022        .0001246               .

    ibovespa     -9.60e-07    -9.13e-07       -4.67e-08               .

  txjurbndes      .0166133     .0174887       -.0008754               .

  txjurselic     -.0065066    -.0072722        .0007657               .

 investsetor      .0867436     .0576456         .029098        .0039616

 concsetorvm      .0011909     .0011322        .0000587        .0000402

 concsetorrv     -.0018402    -.0018834        .0000432        .0000808

   alavsetor      .4790674     .4877002       -.0086328        .0039233

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     
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apresentado o modelo sem variáveis dummies. Na sequencia serão incluídas dummies de setor 

de atividade, dummies de período e exclusão de algumas variáveis que representam métricas 

alternativas para a mesma variável, visando definir o modelo final do estudo. 

 

4.4.4.1  Regressão com modelo de efeito fixo para alavancagem a valor de mercado 

 

Utilizando ainda todas as variáveis cujos dados foram coletados para o estudo, tabela 14, o 

modelo de efeito fixo apresenta r² de 55,68%, ou seja, é o percentual que as variáveis 

explicativas conseguem explicar das variações ocorridas na variável dependente. 

O modelo apresenta vários resultados conflitante quando utilizado métricas diferentes. Por 

exemplo, a concentração do setor, medida pela receita de venda e pelo valor do mercado do 

equity apresentam significância estatística, mas com coeficientes angulares em sentidos 

opostos. Outros indicadores também apresentaram resultados conflitantes, como a taxa de 

juros SELIC com a taxa de juros do cartão BNDES, o IBOVESPA em relação à variação 

trimestral do IBOVESPA, o PIB nominal em relação à variação trimestral do PIB, a inflação 

medida pelo IPCA e pelo INPC, o market-to-book original em relação ao market-to-book 

modificado e ao Q de Tobin, a lucratividade e o crescimento medida pelo EBIT e pelo lucro 

líquido. Portanto alguns ajustes e definição da composição entre as variáveis devem ser feitos 

no sentido de ajustar melhor o modelo econométrico. 

O anexo H apresenta a tabela do modelo de efeito fixo utilizando como variável dependente a 

alavancagem a valor contábil. As inconsistências também estão presentes entre algumas 

métricas alternativas para a mesma variável. 

 

4.4.4.2  Inserindo variáveis dummies por setor e por tempo no modelo de efeito fixo 

para alavancagem a valor de mercado. 

 

Duas variáveis dummies são inseridas no modelo de efeito fixo, tabela 15, servindo para 

verificar se estas estratificações são estatisticamente significativas para o estudo. São 

colocadas no modelo variáveis dummies relativas ao setor de atividade e outra para distinguir 

2 intervalos de tempo no horizonte de estudo, ou seja até 2007 e 2008 em diante. As dummies 

de setor de atividade visa identificar se a variável dependente (alavancagem) apresenta 

diferenças significativas nos diversos setores. A segunda variável dummy objetiva, assumindo 

2 cenários aparentemente distintos, verificar se a crise mundial iniciada em 2007/2008, trouxe 

mudanças, com significância econométrica na alavancagem das empresas, entre os 2 períodos.  
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Tabela 14 – Regressão com modelo de efeito fixo para alavancagem a valor de mercado 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

 

F test that all u_i=0:     F(375, 10974) =    61.11          Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho     .8058785   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .08603575

     sigma_u    .17529798

                                                                              

       _cons     -.908166   .0677464   -13.41   0.000    -1.040961   -.7753709

        tang     .0387366   .0081325     4.76   0.000     .0227955    .0546778

    tamvarat      .003914   .0043273     0.90   0.366    -.0045682    .0123963

    tamlogat     .0801213   .0062729    12.77   0.000     .0678252    .0924174

   riscnegll     .1280617   .0540097     2.37   0.018      .022193    .2339304

 riscnegebit     .1463787   .0538786     2.72   0.007     .0407669    .2519904

 crescrentll     .0413874   .0507929     0.81   0.415    -.0581758    .1409506

crescrente~t    -.2633961   .0507436    -5.19   0.000    -.3628628   -.1639295

         liq    -.0120944   .0006291   -19.23   0.000    -.0133276   -.0108613

      lucrll    -.5297283   .0515408   -10.28   0.000    -.6307575   -.4286991

    lucrebit     .1930839   .0520049     3.71   0.000     .0911449     .295023

    qdetobin    -.0997253   .0020254   -49.24   0.000    -.1036955   -.0957551

     mtborig      .003892   .0005526     7.04   0.000     .0028089    .0049752

    mtbmodif    -.0136716   .0008033   -17.02   0.000    -.0152462    -.012097

    inflinpc     .0039811    .003274     1.22   0.224    -.0024364    .0103987

    inflipca    -.0047085   .0038648    -1.22   0.223    -.0122843    .0028673

      pibvar    -.0006183   .0001918    -3.22   0.001    -.0009943   -.0002424

         pib     .0000944   .0000133     7.09   0.000     .0000683    .0001205

     ibovvar     .0260267   .0093078     2.80   0.005     .0077817    .0442718

    ibovespa    -9.60e-07   1.39e-07    -6.93   0.000    -1.23e-06   -6.88e-07

  txjurbndes     .0166133   .0050016     3.32   0.001     .0068092    .0264174

  txjurselic    -.0065066   .0031882    -2.04   0.041    -.0127561   -.0002571

 investsetor     .0867436   .0082736    10.48   0.000     .0705259    .1029613

 concsetorvm     .0011909   .0001942     6.13   0.000     .0008102    .0015717

 concsetorrv    -.0018402   .0002712    -6.78   0.000    -.0023719   -.0013086

   alavsetor     .4790674   .0179672    26.66   0.000     .4438483    .5142864

                                                                              

    alavmerc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.1223                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(25,10974)        =    551.37

       overall = 0.3829                                        max =        48

       between = 0.3086                                        avg =      30.3

R-sq:  within  = 0.5568                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       376

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     11375
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Tabela 15 – Regressão com modelo de efeito fixo para alavancagem a valor de mercado, com variáveis dummies 

de setor de atividade e intervalo de tempo.  

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  

                                                                              

       _cons     .1338284    .086068     1.55   0.120    -.0348798    .3025367

          p2            0  (omitted)

          p1      .016233   .0068289     2.38   0.017     .0028472    .0296188

         s19    -.0549308   .0208193    -2.64   0.008    -.0957402   -.0141214

         s18    -.0782875   .0223363    -3.50   0.000    -.1220705   -.0345046

         s17    -.0869206   .0202453    -4.29   0.000    -.1266049   -.0472363

         s16    -.1057213   .0268344    -3.94   0.000    -.1583214   -.0531212

         s15    -.0643389   .0253641    -2.54   0.011    -.1140569   -.0146209

         s14    -.0446745   .0224233    -1.99   0.046    -.0886281   -.0007208

         s13    -.0695645   .0343067    -2.03   0.043    -.1368115   -.0023175

         s12    -.0524368   .0229881    -2.28   0.023    -.0974974   -.0073762

         s11    -.1007622   .0242232    -4.16   0.000    -.1482438   -.0532806

         s10    -.0679627   .0198968    -3.42   0.001    -.1069638   -.0289615

          s9            0  (omitted)

          s8    -.0286901   .0330773    -0.87   0.386    -.0935272    .0361471

          s7    -.0068715   .0198618    -0.35   0.729    -.0458041     .032061

          s6    -.1119203   .0299057    -3.74   0.000    -.1705406      -.0533

          s5     -.074842   .0180955    -4.14   0.000    -.1103124   -.0393716

          s4    -.0768412   .0226286    -3.40   0.001    -.1211972   -.0324853

          s3    -.0330064   .0210469    -1.57   0.117    -.0742619    .0082492

          s2     -.085586   .0257484    -3.32   0.001    -.1360573   -.0351147

          s1    -.0065551   .0187381    -0.35   0.726    -.0432851    .0301748

        tang    -.0391036   .0079395    -4.93   0.000    -.0546663   -.0235408

    tamvarat     .0161797   .0072537     2.23   0.026     .0019612    .0303981

    tamlogat    -.0019095   .0023148    -0.82   0.409     -.006447    .0026279

   riscnegll     .3672079   .0815296     4.50   0.000     .2073958      .52702

 riscnegebit    -.4385804    .076685    -5.72   0.000    -.5888964   -.2882645

 crescrentll    -.6425287   .0804804    -7.98   0.000    -.8002842   -.4847731

crescrente~t     .3540572   .0780495     4.54   0.000     .2010666    .5070478

         liq    -.0309491   .0007313   -42.32   0.000    -.0323826   -.0295156

      lucrll     -1.38867   .0812823   -17.08   0.000    -1.547998   -1.229343

    lucrebit     .5080351   .0813764     6.24   0.000     .3485233     .667547

    qdetobin    -.1345322   .0024214   -55.56   0.000    -.1392786   -.1297857

     mtborig     .0108528   .0006968    15.58   0.000      .009487    .0122187

    mtbmodif    -.0297114   .0009846   -30.18   0.000    -.0316414   -.0277814

    inflinpc     .0032035   .0056104     0.57   0.568    -.0077939     .014201

    inflipca    -.0017148   .0066184    -0.26   0.796    -.0146881    .0112585

      pibvar     -.000129   .0003378    -0.38   0.703    -.0007912    .0005332

         pib      .000049   .0000245     2.00   0.045     1.05e-06    .0000969

     ibovvar     .0130893   .0164756     0.79   0.427    -.0192057    .0453844

    ibovespa     2.50e-07   2.43e-07     1.03   0.305    -2.27e-07    7.26e-07

  txjurbndes     .0036033   .0090664     0.40   0.691    -.0141683     .021375

  txjurselic    -.0005724   .0057288    -0.10   0.920    -.0118018     .010657

 investsetor     .0390594   .0117201     3.33   0.001      .016086    .0620328

 concsetorvm     .0006584   .0003155     2.09   0.037     .0000399    .0012769

 concsetorrv    -.0012942   .0004264    -3.04   0.002    -.0021301   -.0004584

   alavsetor     .5437189   .0289412    18.79   0.000     .4869891    .6004488

                                                                              

    alavmerc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    607.012461 11374  .053368425           Root MSE      =  .14804

                                                       Adj R-squared =  0.5893

    Residual    248.307252 11330  .021915909           R-squared     =  0.5909

       Model     358.70521    44  8.15239113           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 44, 11330) =  371.99

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   11375



130 

 

 

 

Com o resultado apresentado na tabela 15, contata-se no modelo com todas as variáveis 

estudadas, que as variáveis dummies por setor de atividade são relevantes para o estudo. Ou 

seja, dos 18 setores de atividades que foram comparados em relação ao setor 9, 14 setores 

apresentam diferenças, com significância estatística, pelo p-valor e pelo teste t. Portanto 

setores de atividades apresentam alavancagens diferentes, justificando, portanto, contemplar 

setor de atividades nos estudos de estrutura de capital. 

Quanto a dummy de intervalo de tempo, percebe que a alavancagem média das empresas a 

valor de mercado até o ano de 2007 é de 57,01% e a partir de 2008 caiu para 50,37% (tabela 

6), sendo que esta diferença apresenta significância estatística, tanto pelo p-valor quanto pelo 

teste t, de 2,38.  

 

4.4.5 Adequação do modelo de pesquisa – Escolhendo as variáveis principais. 

 

Neste tópico, será efetuada a análise e a exclusão de variáveis independentes com alta 

correlação, visando minimizar problemas de multicolinearidade. Algumas variáveis 

alternativas foram inseridas inicialmente no estudo para servir como métricas alternativas para 

a mesma variável. No entanto, como era de esperar as mesmas apresentam alta correlação. 

Para a variável inflação foram coletados dados tanto pelo IPCA quanto pelo INPC. No 

modelo final é dada a preferência pela métrica do IPCA (inflipca), tendo em vista que várias 

das correções de valores, necessários ao estudo, foi utilizado o IPCA. 

Quanto à taxa de juros SELIC em relação à taxa de juros do cartão de financiamento via 

BNDES será priorizado a taxa SELIC (txjurselic), por apresentar dados em todos os 

trimestres, enquanto que o BNDES somente a partir de 2003. 

A variável concentração do setor foi calculada pelo valor de mercado do equity e pela receita 

líquida de vendas e apresenta correlação de 88,03%. O Q de Tobin apresenta alta correlação 

com o market-to-book original. Serão elaboradas simulações nestas variáveis para verificar 

qual das métricas melhor se adapta ao projeto. 

Por apresentar maior consistência dos dados, modelos com maior r², para a variável tamanho 

foi priorizada a métrica do log do ativo (tamlogat), para a lucratividade a medida do lucro 

líquido em relação ao ativo total – ROA (lucrll), para o crescimento e risco do negócio a 

variação da lucratividade média medida pelo EBIT (crescrente~t e riscnegebit, 

respectivamente), além da pontuação do IBOVESPA (ibovespa) e do PIB nominal (pib). 
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4.4.5.1  Analisando a variável Q de Tobin simplificado no modelo. 

 

A tabela 16 demonstra os resultados da regressão quando a variável Q de Tobin está presente 

no modelo. Neste contexto, a variável apresenta um coeficiente negativo de [-.0935828] e um 

teste t alto, [-47.47], demonstrando uma correlação bastante negativa entre Q de Tobin e 

alavancagem a valor de mercado. No entanto a variável market-to-book original (mtborig) 

apresenta um coeficiente angular de [0.0020802] e um teste t de [3.85], diferente do esperado 

pela base teórica. 

 

Tabela 16 – Regressão com modelo de efeito fixo para alavancagem a valor de mercado, com a variável Q de 

Tobin e market-to-book original.  

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

F test that all u_i=0:     F(385, 12571) =    60.19          Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .77176314   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .09138765

     sigma_u    .16804927

                                                                              

       _cons    -.6848714   .0622086   -11.01   0.000    -.8068098    -.562933

        tang     .0386453   .0079529     4.86   0.000     .0230565    .0542341

    tamlogat     .0581658    .005991     9.71   0.000     .0464226    .0699091

 riscnegebit     .2161324   .0429469     5.03   0.000       .13195    .3003148

crescrente~t    -.2600578   .0284529    -9.14   0.000    -.3158297   -.2042858

         liq    -.0143213   .0005734   -24.98   0.000    -.0154453   -.0131974

      lucrll    -.4453085   .0289448   -15.38   0.000    -.5020448   -.3885723

    qdetobin    -.0935828   .0019712   -47.47   0.000    -.0974467   -.0897188

     mtborig     .0020802   .0005405     3.85   0.000     .0010208    .0031396

    mtbmodif    -.0118736   .0006579   -18.05   0.000    -.0131633    -.010584

    inflipca     .0042009   .0009255     4.54   0.000     .0023868     .006015

         pib     .0000609   .0000105     5.81   0.000     .0000404    .0000815

    ibovespa    -8.61e-07   1.30e-07    -6.62   0.000    -1.12e-06   -6.06e-07

  txjurselic     .0017228   .0017375     0.99   0.321     -.001683    .0051286

 investsetor     .0824738   .0077644    10.62   0.000     .0672544    .0976931

 concsetorrv    -.0010093   .0001712    -5.89   0.000    -.0013449   -.0006736

   alavsetor     .5493749    .016602    33.09   0.000     .5168325    .5819174

                                                                              

    alavmerc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.0603                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(16,12571)        =    930.25

       overall = 0.4140                                        max =        55

       between = 0.3757                                        avg =      33.6

R-sq:  within  = 0.5421                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       386

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     12973



132 

 

 

A tabela 17 mostra a mesma regressão sem o Q de Tobin. Nesta simulação o coeficiente 

angular do market-to-book original é [-.0129551] e o teste t de [-27,24]. Este resultado 

demonstra haver uma interação grande entre as métricas do Q de Tobin e do market-to-book 

original. 

 

Tabela 17 – Regressão com modelo de efeito fixo para alavancagem a valor de mercado, sem a variável Q de 

Tobin simplificado. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

 

 

F test that all u_i=0:     F(385, 12572) =    65.49          Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .79022962   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .09923834

     sigma_u    .19261231

                                                                              

       _cons    -1.038626   .0670663   -15.49   0.000    -1.170086   -.9071655

        tang     .0484918   .0086331     5.62   0.000     .0315696     .065414

    tamlogat     .0835975   .0064796    12.90   0.000     .0708965    .0962985

 riscnegebit     .2582732   .0466263     5.54   0.000     .1668786    .3496678

crescrente~t    -.2741561   .0308954    -8.87   0.000    -.3347158   -.2135963

         liq    -.0162333   .0006211   -26.14   0.000    -.0174508   -.0150158

      lucrll    -.6110067    .031202   -19.58   0.000    -.6721673    -.549846

     mtborig    -.0129551   .0004756   -27.24   0.000    -.0138873   -.0120229

    mtbmodif    -.0132006   .0007138   -18.49   0.000    -.0145998   -.0118015

    inflipca     .0040712    .001005     4.05   0.000     .0021013    .0060411

         pib     .0000753   .0000114     6.61   0.000      .000053    .0000977

    ibovespa    -1.13e-06   1.41e-07    -7.98   0.000    -1.40e-06   -8.49e-07

  txjurselic     .0008379   .0018867     0.44   0.657    -.0028602     .004536

 investsetor     .0887593   .0084302    10.53   0.000     .0722349    .1052836

 concsetorrv    -.0012161   .0001859    -6.54   0.000    -.0015805   -.0008518

   alavsetor     .6595795   .0178511    36.95   0.000     .6245886    .6945703

                                                                              

    alavmerc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.2043                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(15,12572)        =    714.06

       overall = 0.2629                                        max =        55

       between = 0.2041                                        avg =      33.6

R-sq:  within  = 0.4600                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       386

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     12973
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4.4.5.2  Concentração do setor (Receita de venda ou Valor de mercado?) 

 

A tabela 18 apresenta a regressão utilizando a variável concentração do setor medida pelo 

valor de mercado do equity. Enquanto pela receita de vendas a variável apresenta 

significância estatística, com teste t superior a [-5], tabelas 15 e 16, nesta simulação o 

resultado da métrica pelo valor de mercado do equity não dá significância. Portanto, será 

priorizada no modelo final a variável concentração calculada com base na receita líquida de 

vendas (concsetorrv). 

  

Tabela 18 – Regressão com modelo de efeito fixo para alavancagem a valor de mercado, com a variável 

concentração do setor medido pelo valor de mercado do equity. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 
F test that all u_i=0:     F(385, 12571) =    59.94          Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .77210496   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .09151042

     sigma_u    .16843846

                                                                              

       _cons    -.8394153   .0617352   -13.60   0.000    -.9604256    -.718405

        tang     .0352912   .0079501     4.44   0.000     .0197077    .0508747

    tamlogat     .0586217   .0059985     9.77   0.000     .0468636    .0703798

 riscnegebit     .2053832   .0429707     4.78   0.000     .1211541    .2896124

crescrente~t    -.2550356   .0284792    -8.96   0.000    -.3108592   -.1992121

         liq     -.014434   .0005739   -25.15   0.000    -.0155588   -.0133091

      lucrll    -.4364396   .0289629   -15.07   0.000    -.4932113   -.3796679

    qdetobin    -.0939285   .0019739   -47.58   0.000    -.0977977   -.0900593

     mtborig     .0021568   .0005414     3.98   0.000     .0010957     .003218

    mtbmodif     -.011921   .0006588   -18.10   0.000    -.0132123   -.0106298

    inflipca     .0041755   .0009268     4.51   0.000     .0023588    .0059923

         pib     .0000521   .0000104     4.99   0.000     .0000316    .0000725

    ibovespa    -9.61e-07   1.29e-07    -7.44   0.000    -1.21e-06   -7.07e-07

  txjurselic     .0019594   .0017397     1.13   0.260    -.0014508    .0053696

 investsetor     .0993334   .0077168    12.87   0.000     .0842073    .1144595

 concsetorvm     .0001207   .0001247     0.97   0.333    -.0001238    .0003652

   alavsetor     .5212931   .0165479    31.50   0.000     .4888567    .5537295

                                                                              

    alavmerc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.0542                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(16,12571)        =    925.65

       overall = 0.4109                                        max =        55

       between = 0.3728                                        avg =      33.6

R-sq:  within  = 0.5409                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       386

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     12973
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4.4.6 Modelo de pesquisa de efeito fixo ajustado. 

 

Portanto, após a seleção das variáveis alternativas, a equação 3, modelo de pesquisa, pode 

agora ser resumida às seguintes variáveis da equação 7. 

 

Equação 7 - Modelo de pesquisa ajustado.  

 

alavmerci,t =    β1i   +   β2alavsetor i, t +  β3concsetorrv i, t  +  β4investsetori, t    +    

β5txjurosselici, t    +    β6ibovespai, t   +   β7pibi, t    +   β8inflipcai, t   +    

β9mtbmodifi, t   +    β10mtborigi, t   +    β11qdetobin i, t      +   β12lucrll i, t  +       

β13liq i, t   +  β14crescrente~t i, t   +   β15riscnegebit i, t   +   β16tamlogat i, t + 

β17tangi, t  +  U i, t 

 

 

4.4.6.1  Modelo de pesquisa ajustado e com variáveis dummies 

 

Efetuando a regressão do modelo de efeito fixo ajustado, tabela 17 e recolocando as variáveis 

dummies, estratificando por setor de atividade e por intervalo de tempo, até 2007 e 2008 em 

diante, obtém-se o resultado apresentado na tabela 19. Contata-se que as variáveis dummies 

por setor de atividade continuam relevantes para o estudo. Ou seja, dos 18 setores de 

atividades que foram comparados em relação ao setor 9, 15 setores apresentam diferenças, 

com significância estatística, pelo p-valor e pelo teste t. O resultado reforça que setores de 

atividades apresentam alavancagens significativamente diferentes, justificando, portanto, 

contemplar esta especificidade nos estudos de estrutura de capital. 

Quanto a dummy de intervalo de tempo, percebe que a alavancagem média das empresas, a 

valor de mercado até o ano de 2007 é de 57,01% e a partir de 2008 caiu para 50,37% (como já 

demonstrado na tabela 6), sendo que esta diferença apresenta agora significância estatística 

com teste t de [-3,43], tendo significância a 1% pelo p-valor. Este resultado demonstra que as 

empresas alavancavam mais até o ano de 2007 e provavelmente a crise mundial trouxe 

impactos nas oportunidades de financiamento via dívidas. 
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Tabela 19 – Regressão com modelo de efeito fixo para alavancagem a valor de mercado, com variáveis dummies. 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

 

                                                                              

       _cons     .1639209   .0718406     2.28   0.023     .0231027    .3047392

          p2    -.0203203     .00593    -3.43   0.001     -.031944   -.0086967

         s19    -.0633131   .0187433    -3.38   0.001    -.1000528   -.0265734

         s18    -.0842358   .0203316    -4.14   0.000    -.1240888   -.0443829

         s17    -.0921805   .0184425    -5.00   0.000    -.1283305   -.0560305

         s16    -.1189044   .0240309    -4.95   0.000    -.1660085   -.0718004

         s15    -.0778931   .0226948    -3.43   0.001    -.1223783   -.0334079

         s14    -.0671088   .0197803    -3.39   0.001     -.105881   -.0283366

         s13    -.0726758   .0292685    -2.48   0.013    -.1300464   -.0153053

         s12    -.0615224   .0206983    -2.97   0.003    -.1020943   -.0209506

         s11    -.1149469   .0216442    -5.31   0.000    -.1573727   -.0725211

         s10    -.0624424   .0173972    -3.59   0.000    -.0965434   -.0283414

          s8     -.035211   .0281064    -1.25   0.210    -.0903037    .0198818

          s7    -.0186024   .0178224    -1.04   0.297     -.053537    .0163321

          s6    -.1256561   .0269832    -4.66   0.000    -.1785472   -.0727651

          s5    -.0762436   .0166801    -4.57   0.000    -.1089391   -.0435481

          s4    -.0882825    .020312    -4.35   0.000     -.128097   -.0484681

          s3    -.0481055   .0187255    -2.57   0.010    -.0848102   -.0114008

          s2    -.0849081   .0219575    -3.87   0.000     -.127948   -.0418681

          s1    -.0158062   .0171889    -0.92   0.358    -.0494989    .0178865

        tang    -.0294126   .0075891    -3.88   0.000    -.0442884   -.0145368

    tamlogat     -.002972   .0022085    -1.35   0.178    -.0073009    .0013569

 riscnegebit    -.1315918   .0392291    -3.35   0.001    -.2084866   -.0546971

crescrente~t    -.2005918   .0359864    -5.57   0.000    -.2711304   -.1300533

         liq    -.0311803    .000662   -47.10   0.000     -.032478   -.0298826

      lucrll    -.9744994   .0422268   -23.08   0.000     -1.05727   -.8917286

    qdetobin    -.1281322   .0023011   -55.68   0.000    -.1326427   -.1236216

     mtborig       .01013   .0006669    15.19   0.000     .0088229    .0114372

    mtbmodif     -.026234   .0008156   -32.16   0.000    -.0278328   -.0246352

    inflipca     .0033569   .0015365     2.18   0.029     .0003451    .0063687

         pib      .000039   .0000178     2.19   0.028     4.10e-06    .0000739

    ibovespa     3.43e-07   2.12e-07     1.62   0.105    -7.13e-08    7.58e-07

  txjurselic     .0024714    .002886     0.86   0.392    -.0031856    .0081284

 investsetor     .0401613   .0103157     3.89   0.000      .019941    .0603816

 concsetorrv    -.0006326   .0002501    -2.53   0.011    -.0011228   -.0001425

   alavsetor     .5838717   .0261456    22.33   0.000     .5326224     .635121

                                                                              

    alavmerc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    715.903365 12972  .055188357           Root MSE      =   .1512

                                                       Adj R-squared =  0.5857

    Residual    295.771578 12937  .022862455           R-squared     =  0.5869

       Model    420.131787    35  12.0037653           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 35, 12937) =  525.04

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   12973
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4.4.7  Testes de heterocedasticidade e autocorrelação. 

 

 

Definido o modelo já com as variáveis do modelo final, torna-se necessário efetuar alguns 

testes econométricos para verificar a robustez dos dados da regressão. Nesta etapa, serão 

elaborados e discutidos os testes básicos visando verificar a presença ou não de 

heterocedasticidade e autocorrelação dos erros. 

 

 

4.4.7.1  Heterocedasticidade (Teste de Wald) 

 

O teste de Wald verifica a ausência de heterocedasticidade dos erros. Apresenta como 

hipótese nula, Ho, a inexistência de heterocedasticidade. Ao rodar o teste para o modelo 

constata-se um resultado de [Prob > chi2 = 0.0000], tabela 20, o que implica na rejeição da 

hipótese nula. Portanto o modelo apresenta também heterocedasticidade dos erros e necessita 

ser ajustado. 

 

Tabela 20 – Teste de Wald para verificar presença de heterocedasticidade dos erros. 

 

 
 

Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

 

4.4.7.2  Autocorrelação (Teste de Wooldridge) 

 

O teste de Wooldridge verifica a presença de autocorrelação dos erros. Apresenta como 

hipótese nula, Ho, a inexistência de autocorrelação. Ao rodar o teste para o modelo constata-

se um resultado de [Prob > F = 0.0000], tabela 21, o que implica na rejeição da hipótese nula. 

Portanto o modelo apresenta autocorrelação dos erros e também necessita ser ajustado. 

 

 

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (386)  =   4.1e+05

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
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Tabela 21 – Teste de  Wooldridge para verificar presença de autocorrelação dos erros. 

 

 
 

Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  

           Prob > F =      0.0000

    F(  1,     378) =   1849.836

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                              

         D1.    -.0291503    .019802    -1.47   0.142    -.0680852    .0097847

        tang  

              

         D1.     .1003505    .032206     3.12   0.002     .0370268    .1636743

    tamlogat  

              

         D1.     -.010065   .0211427    -0.48   0.634    -.0516361    .0315061

 riscnegebit  

              

         D1.     .0319105   .0164038     1.95   0.052    -.0003429    .0641639

crescrente~t  

              

         D1.    -.0069783   .0023935    -2.92   0.004    -.0116843   -.0022722

         liq  

              

         D1.    -.0083183   .0127697    -0.65   0.515    -.0334263    .0167897

      lucrll  

              

         D1.    -.0552919   .0097561    -5.67   0.000    -.0744744   -.0361094

    qdetobin  

              

         D1.    -.0003868   .0008692    -0.44   0.657    -.0020957    .0013222

     mtborig  

              

         D1.    -.0139943   .0032052    -4.37   0.000    -.0202963   -.0076923

    mtbmodif  

              

         D1.       .00188    .000396     4.75   0.000     .0011014    .0026587

    inflipca  

              

         D1.    -.0000134   4.58e-06    -2.92   0.004    -.0000224   -4.36e-06

         pib  

              

         D1.    -1.39e-06   1.53e-07    -9.05   0.000    -1.69e-06   -1.08e-06

    ibovespa  

              

         D1.      .000347   .0012564     0.28   0.783    -.0021233    .0028174

  txjurselic  

              

         D1.     .0424726   .0163543     2.60   0.010     .0103167    .0746285

 investsetor  

              

         D1.    -.0000227   .0001206    -0.19   0.851    -.0002598    .0002144

 concsetorrv  

              

         D1.     .5113312   .0316583    16.15   0.000     .4490843     .573578

   alavsetor  

                                                                              

  D.alavmerc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                 (Std. Err. adjusted for 382 clusters in empr)

                                                       Root MSE      =  .03587

                                                       R-squared     =  0.3928

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 16,   381) =   74.39

Linear regression                                      Number of obs =   12529
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4.4.8  Correção da autocorrelação e heterocedasticidade de Cluster (Modelo com 

alavancagem a valor de mercado) 

 

As tabelas 22 e 23 apresentam o resultado da regressão após a correção de Cluster e da 

regressão robusta de efeito fixo para a autocorrelação dos erros e a heterocedasticidade. 

 

Tabela 22 – Ajuste da autocorrelação dos erros e da heterocedasticidade pelo modelo de Cluster com 

alavancagem a valor de mercado. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
                                                                              

         rho    .77176314   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .09138765

     sigma_u    .16804927

                                                                              

       _cons    -.6848714   .2988248    -2.29   0.034    -1.312679   -.0570637

        tang     .0386453    .026906     1.44   0.168    -.0178822    .0951728

    tamlogat     .0581658   .0346337     1.68   0.110    -.0145969    .1309286

 riscnegebit     .2161324    .056603     3.82   0.001     .0972139    .3350509

crescrente~t    -.2600578   .0645229    -4.03   0.001    -.3956152   -.1245003

         liq    -.0143213   .0042898    -3.34   0.004    -.0233339   -.0053087

      lucrll    -.4453085    .104399    -4.27   0.000    -.6646427   -.2259743

    qdetobin    -.0935828   .0103265    -9.06   0.000    -.1152778   -.0718877

     mtborig     .0020802   .0021393     0.97   0.344    -.0024144    .0065747

    mtbmodif    -.0118736   .0041753    -2.84   0.011    -.0206455   -.0031017

    inflipca     .0042009   .0012635     3.32   0.004     .0015463    .0068555

         pib     .0000609   .0000257     2.37   0.029     7.02e-06    .0001149

    ibovespa    -8.61e-07   2.28e-07    -3.78   0.001    -1.34e-06   -3.83e-07

  txjurselic     .0017228   .0021971     0.78   0.443    -.0028931    .0063387

 investsetor     .0824738   .0240851     3.42   0.003     .0318728    .1330747

 concsetorrv    -.0010093   .0006755    -1.49   0.152    -.0024285    .0004099

   alavsetor     .5493749   .0474136    11.59   0.000     .4497627    .6489872

                                                                              

    alavmerc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                 (Std. Err. adjusted for 19 clusters in setor)

corr(u_i, Xb)  = -0.0603                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(16,18)           =    597.66

       overall = 0.4140                                        max =        55

       between = 0.3757                                        avg =      33.6

R-sq:  within  = 0.5421                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       386

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     12973
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Tabela 23 – Ajuste da autocorrelação dos erros e da heterocedasticidade pela regressão robusta de efeito fixo. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

Após a correção e utilizando a alavancagem a valor de mercado como variável dependente, 

constata-se que as variáveis alavancagem média do setor, investimentos do setor, ibovespa, 

pib, inflação, market-to-book, Q de Tobin, lucratividade, liquidez, crescimento e risco do 

negócio apresentaram significância estatística, no sentido de explicar as variações da variável 

dependente. As variáveis, concentração do setor, taxa de juros, tamanho e tangibilidade, não 

apresentaram agora, depois da regressão robusta, significância estatística. No próximo tópico, 

                                                                              

         rho    .77176314   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .09138765

     sigma_u    .16804927

                                                                              

       _cons    -.6848714   .2477647    -2.76   0.006    -1.172013   -.1977301

        tang     .0386453   .0256864     1.50   0.133    -.0118579    .0891485

    tamlogat     .0581658   .0316814     1.84   0.067    -.0041245    .1204561

 riscnegebit     .2161324   .0751851     2.87   0.004     .0683076    .3639573

crescrente~t    -.2600578   .0599342    -4.34   0.000    -.3778971   -.1422184

         liq    -.0143213   .0041615    -3.44   0.001    -.0225035   -.0061392

      lucrll    -.4453085   .0691027    -6.44   0.000    -.5811744   -.3094426

    qdetobin    -.0935828   .0110589    -8.46   0.000    -.1153261   -.0718395

     mtborig     .0020802   .0017965     1.16   0.248     -.001452    .0056123

    mtbmodif    -.0118736   .0036438    -3.26   0.001     -.019038   -.0047093

    inflipca     .0042009   .0011599     3.62   0.000     .0019205    .0064814

         pib     .0000609   .0000301     2.03   0.043     1.85e-06      .00012

    ibovespa    -8.61e-07   3.05e-07    -2.82   0.005    -1.46e-06   -2.62e-07

  txjurselic     .0017228   .0024404     0.71   0.481    -.0030753    .0065209

 investsetor     .0824738   .0300237     2.75   0.006     .0234428    .1415047

 concsetorrv    -.0010093   .0006147    -1.64   0.101    -.0022178    .0001992

   alavsetor     .5493749   .0519189    10.58   0.000     .4472948    .6514551

                                                                              

    alavmerc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                 (Std. Err. adjusted for 386 clusters in empr)

corr(u_i, Xb)  = -0.0603                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(16,385)          =     56.82

       overall = 0.4140                                        max =        55

       between = 0.3757                                        avg =      33.6

R-sq:  within  = 0.5421                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       386

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     12973
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na análise dos resultados, serão detalhados e comentados os resultados comparando com 

outros estudos e com a base teórica. 

 

4.4.8.1  Correção da autocorrelação e heterocedasticidade de Cluster (Modelo com 

alavancagem a valor contábil). 

 

Como comparação, a tabela 24 apresenta o resultado da regressão com a correção da 

autocorrelação dos erros e heterocedasticidade utilizando como variável dependente a 

alavancagem a valor contábil.  

 

Tabela 24 – Ajuste da autocorrelação dos erros e da heterocedasticidade pelo modelo de Cluster com 

alavancagem a valor contábil. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

                                                                              

         rho    .78288042   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .08877618

     sigma_u    .16857558

                                                                              

       _cons    -.4657199    .315571    -1.48   0.157     -1.12871    .1972702

        tang     .0046298   .0260931     0.18   0.861    -.0501899    .0594494

    tamlogat      .080977   .0401556     2.02   0.059    -.0033868    .1653409

 riscnegebit     .0721223   .0614066     1.17   0.255    -.0568882    .2011328

crescrente~t    -.1648787   .0750807    -2.20   0.041    -.3226175     -.00714

         liq    -.0176322   .0043144    -4.09   0.001    -.0266964   -.0085681

      lucrll    -.4296708   .1007671    -4.26   0.000    -.6413746   -.2179671

    qdetobin    -.0387656    .011008    -3.52   0.002    -.0618927   -.0156386

     mtborig     .0208726    .002256     9.25   0.000      .016133    .0256122

    mtbmodif     .0109669   .0022927     4.78   0.000     .0061503    .0157836

    inflipca     .0030698   .0013908     2.21   0.041     .0001478    .0059917

         pib     .0000482   .0000247     1.95   0.067    -3.71e-06    .0001001

    ibovespa    -1.71e-07   2.65e-07    -0.65   0.526    -7.27e-07    3.85e-07

  txjurselic     .0031372   .0033242     0.94   0.358    -.0038467    .0101211

 investsetor     .0483914   .0297681     1.63   0.121    -.0141491     .110932

 concsetorrv     -.000607   .0006084    -1.00   0.332    -.0018852    .0006712

   alavsetor     .2557297   .0508889     5.03   0.000     .1488161    .3626432

                                                                              

    alavbook        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                 (Std. Err. adjusted for 19 clusters in setor)

corr(u_i, Xb)  = -0.1129                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(16,18)           =    182.88

       overall = 0.2080                                        max =        55

       between = 0.1924                                        avg =      33.6

R-sq:  within  = 0.2840                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       386

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     12973
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Percebe-se que algumas variáveis deixariam de ter ou reduziriam a significância estatística e 

outras mudariam o sentido da relação. Se fosse este o contexto do trabalho, apenas as 

variáveis, concentração média do setor, inflação, Q de Tobin, lucratividade, liquidez, 

crescimento, teria significância. No entanto outras variáveis de mercado, como ibovespa, pib, 

market-to-book deixariam de serem relevantes. 

 

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após readequar o modelo de pesquisa e efetuar regressões mais robustas, visando minimizar 

os problemas de autocorrelação dos erros e heterocedasticidade, presentes no estudo, neste 

tópico serão discutidos os resultados à luz da base teórica e hipóteses levantadas. 

Frank e Goyal (2009) utilizam uma amostra de empresas norte-americanas no período 1950-

2003 e avaliam a importância de 36 fatores de alavancagem. Destacam a alavancagem média 

da indústria, market-to-book, tangibilidade, lucratividade, tamanho e inflação como sendo os 

mais relevantes. Algumas das variáveis já haviam sido documentadas por Rajan e Zingales 

(1995) e encontraram market-to-book, tangilibidade, tamanho e lucratividade. Estes dois 

trabalhos são citados no início nesta seção por representar bases comparativas dos resultados 

aqui encontrados. 

Utilizando a variável dependente alavancagem a valor de mercado, constatam-se que algumas 

variáveis foram estatisticamente significativas para explicar a estrutura de capital no mercado 

brasileiro, quais sejam, alavancagem do setor, volume de investimento do setor na forma de 

ativo total, IBOVESPA, PIB, inflação, market-to-book modificado, Q de Tobin ou o market-

to-book original, lucratividade, liquidez, crescimento, risco do negócio. No entanto, após o 

passar pela adequação do rigor econométrico mais robusto, não foi possível encontrar mais 

significância estatística para as variáveis concentração do setor, tamanho do negócio e 

tangibilidade. 

Divergente do trabalho de Frank e Goyal (2009) e Rajan e Zingales (1995), neste estudo, 

tamanho e tangibilidade, embora apresentem coeficiente angular no mesmo sentido, não 

deram significância estatística para alavancagem a valor de mercado, embora tenham sido 

utilizadas as mesmas métricas. Para o cálculo da tangibilidade, foi usado o imobilizado em 

relação ao ativo total. Não é possível comparar os coeficientes angulares, pois os modelos 

rodados possuem variáveis diferentes e neste estudo foram feitas vários ajustes aos problemas 

econométricos encontrados (autocorrelação, heterocedasticidade), o que não é possível 
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identificar na abordagem do estudo americano. Neste estudo a variável tangibilidade 

apresentou coeficiente de [0.038] e teste t de apenas [1,44] e p-valor de [16,8%]. Com relação 

ao tamanho, foi adotado o log do ativo total e foi corrigido pelo IPCA, sendo o coeficiente 

encontrado de [0.0582], mas também sem significância estatística, ou seja, teste t de [1.68]. 

A alavancagem do setor constitui a principal variável para explicar estrutura de capital, tendo 

neste estudo um coeficiente angular de  [0.5493749] e teste t de [11.59]. Mesma constatação 

foi verificada por Frank e Goyal (2009). 

Testa-se neste trabalho duas outras variáveis relacionadas ao setor de atividade, ou seja, a 

concentração do setor e os investimentos do setor. 

Com relação à concentração do setor, antes da regressão robusta, as variáveis apresentavam 

significância estatística (tabelas 16 e 17), mas divergentes em relação aos dois parâmetros 

utilizados para o cálculo, a receita líquida de vendas e o valor de mercado do equity. Este 

resultado está em sintonia com os resultados divergentes entre os estudos de Kayo e Kimura 

(2009), com relação inversa entre alavancagem e concentração, e de MacKay e Phillips 

(2005), que encontraram relação positiva. O mesmo resultado preliminar foi encontrado neste 

estudo, significante e conflitante entre os parâmetros. No entanto, ao adequar o modelo de 

forma mais robusta nenhuma das métricas apresentou estatisticamente relevância. Portanto, 

nesta amostra, parece que o nível de concentração do setor de atividade não é relevante para 

explicar estrutura de capital. 

O volume de investimento do setor de atividade é variável relevante para explicar a 

composição das fontes de investimentos das empresas em cada setor. Apresentou neste estudo 

um coeficiente angular de [.08223738] e teste t significativo de [3.42] . Portanto os setores 

com maior volume de investimento (ativo total), que também pode ser interpretado como 

tamanho do setor, influencia positivamente na alavancagem das empresas. 

A condição de mercado para dívidas foi aferida através da taxa de juros SELIC e a mesma não 

apresentou significância, teste t de [0.78]. Resultado semelhante foi encontrado por Frank e 

Goyal (2009) para o caso americano. 

O IBOVESPA foi incluído no estudo para medir a condição do mercado do equity e neste 

estudo apresentou relevância para estrutura de capital com teste t de [-3.78], ou seja, quanto 

mais negociação no mercado de ações menor é a alavancagem das empresas. 

Diferente do trabalho de Frank e Goyal (2009), no caso brasileiro o PIB apresentou 

significância estatística com coeficiente angular de [.00000609] com teste t de [2.37]. 

Portanto quanto maior o desenvolvimento econômico, medido pelo PIB, maior será a 
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alavancagem das empresas. A contextualizar deste resultado para o mercado brasileiro talvez 

passe pela relação do maior desenvolvimento econômico com a geração de novos projetos 

viáveis para as empresas. No entanto, o mercado de ações pode não consegue atender a esta 

demanda, devendo a empresas buscar novos recursos através de dívidas. 

A inflação, em consonância com o estudo de Frank e Goyal (2009), apresenta correlação 

positiva com a alavancagem, com coeficiente angular de [.042009] e teste t de [3.32]. 

Portanto inflação é um fator explicativo para estrutura de capital, com uma relação positiva. 

O market-to-book original (mtborig), com a retirada de períodos com PL negativo, não 

apresenta significância estatística, devido exclusivamente a sua alta correlação com a variável 

Q de Tobin. Quando a variável Q de Tobin é retirada do modelo a (mtborig) apresenta 

correlação, como demonstrado e discutido no tópico 4.4.5.1 (tabelas 17 e 18). 

O market-to-book modificado, com uma maior quantidade de empresas, apresenta coeficiente 

de [-.0935828], com teste t de [-2.84], com significância estatística. O Q de Tobin 

simplificado com coeficiente de [-.935828] e teste t de [-9.06] também possui significância. 

Portanto os 2 indicadores são relevantes para explicar estrutura de capital, ou seja, quanto 

maior os indicadores de valor de mercado do equity, menor é o percentual de alavancagem 

das empresas. Constata-se, portanto, em consonância com a teoria do EMT, que as empresas 

aproveitam a melhor relação do valor de mercado em relação ao valor contábil, para emitir 

novas ações, reduzindo a participação de capital de empréstimos, ou seja, a alavancagem. O 

resultado de relevância do market-to-book para o mercado brasileiro, também está em 

consonância com os estudos de Frank e Goyal (2009), para o mercado americano, e de Rajan 

e Zingales (1995), Baker e Wurgler (2002), Huang e Ritter (2005), e Saad (2010). 

A lucratividade com coeficiente de [-.4453085] e teste t de [-4.27] apresenta resultados de 

acordo com a POT, a partir da hierarquia de preferência por fontes de financiamento. 

Empresas historicamente mais lucrativas teriam maior fonte de recursos através do 

autofinanciamento e, portanto, menor necessidade de endividamento para financiar seus 

projetos, seja através de dívida ou até mesmo no mercado de ações. Resultados semelhantes 

foram encontrados nos trabalhos de Myers (1984), Titman e Wessel (1988) Shyam- Sunder e 

Myers (1999) e Frank e Goyal (2004, 2009). 

Liquidez resultou no coeficiente de [-.0143213] e teste t de [-3.34] e também apresenta 

resultados reverso em relação à alavancagem, em consonância com a POT e com os estudos 

de (RAJAN e ZINGALES, 1995; MYERS e RAJAN, 1998; DEESOMSAK et al., 2004). A 
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explicação para esta relação é que a liquidez reduz a necessidade de financiamento com 

dívida e empresas mais líquidas têm mais dinheiro para usar e vice-versa. 

A relação entre crescimento e alavancagem tem sido estudada por muitos pesquisadores, tais 

como Titman e Wessels (1988), Chung (1993), Rajan e Zingales (1995), Barclay e Smith 

(1999), Hall et al. (2004), Frank e Goyal (2009) e, nestes estudos, encontram que 

alavancagem e oportunidade de crescimento da empresa são inversamente associados.  

De acordo com Shyam-Sunder e Myers (1999), o crescimento aumenta diretamente o déficit 

de financiamento, sendo o endividamento proporcional às oportunidades de crescimento das 

empresas.  

Neste trabalho assumiu-se a hipótese de relação positiva entre crescimento e alavancagem de 

acordo os pressupostos da POT. Frank e Goyal (2009) encontrou relação positiva entre as 

variáveis, no entanto, utilizou outra métrica, ou seja, a variação no log dos ativos e neste 

estudo utiliza-se a variação nos resultados. 

Neste estudo, a relação crescimento e alavancagem apresentou coeficiente de [-.2600578] e 

teste t de [-4.03], na mesma direção dos pressupostos da TOT. O resultado é contrário à idéia 

principal da correlação positiva entre alavancagem e crescimento, apregoda pela POT, de que 

as empresas de crescimento precisam de mais fundo do que as empresas de baixo 

crescimento. 

O risco do negócio resultou no coeficiente de [.02161324] e teste t de [3.82], portanto uma 

relação positiva e significativa com a alavancagem. Alguns trabalhos apregoam uma relação 

negativa entre as variáveis, de acordo com a TOT, indicando que empresas com maior risco 

de negócio têm maiores probabilidades de se encontrarem em situações de falência ou 

concordata, tais como, Castanias (1983), Bradley et al., (1984), Titman e Wessel (1988), 

Booth et. al. (2001), Nakamura et. al. (2007). 

No entanto outros estudos, como Toy et. al. (1974), Gaud et. al. (2005), Brito et. al. (2007) 

encontram relação positiva entre alavancagem e risco do negócio. Os resultados deste estudo 

estão na mesma direção desses trabalhos, no entanto, não estão em sintonia com os 

pressupostos da teoria. Vários trabalhos não encontram significância entre as variáveis, tais 

como, Ferri e Jones (1979), Titman e Wessel (1988) Jorge e Armada (2001) Perobelli e Famá 

(2003), Bastos et al. (2009) e Kouki e Said (2012). 

Portanto a relação entre risco do negócio e alavancagem ainda parece distante de um 

consenso. Mas neste estudo a amostra apresenta uma relação positiva e significativa entre as 

variáveis. 
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Num contexto geral, os resultados deste estudo, contemplam um conjunto de variáveis que 

são explicativas para a alavancagem a valor de mercado, para o mercado brasileiro. O quadros 

7a, 7b, 7c e 7d comparam a expectativa de resultados levantados pelas hipóteses apresentadas 

nos quadros 6a, 6b, 6c e 6d, de acordo com a base teórica. 

 

Quadro 7a - Hipóteses de pesquisa com as variáveis explicativas do setor de atividade e os resultados do estudo. 

SETOR DE ATIVIDADES 

 Hipóteses de pesquisa e relações esperadas Resultados do estudo 

H1 Alavancagem média do setor (alavsetor) 

 

Relação positiva entre alavmerc e alavsetor 

Relação positiva. 

Coeficiente angular [.5493749] 

Teste t [11.59] e p-valor [0.000] 

H2 Concentração setor (concsetorrv) 

 

Relação negativa entre alavmerc e (concsetorrv). 

Relação não significante. 

Coeficiente angular [-.0010093] 

Teste t [-.1.49] e p-valor [0.152] 

H3 Investimento do setor (investsetor) 

 

Relação positiva entre alavmerc e investsetor. 

Relação positiva. 

Coeficiente angular [.0824738] 

Teste t [3.42] e p-valor [0.003] 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Quadro 7b - Hipóteses de pesquisa com as variáveis explicativas dos fatores econômicos e de mercado e os 

resultados do estudo. 

FATORES ECONÔMICOS E DE MERCADO. 

 Hipóteses de pesquisa e relações esperadas Resultados do estudo 

H4 Taxa de Juros do Mercado (txjurselic) 

 

Relação negativa entre alavmerc e txjurselic. 

Relação não significante. 

Coeficiente angular [.0017228] 

Teste t [0.78] e p-valor [0.443] 

H5 IBOVESPA (ibovespa) 

 

Relação negativa entre alavmerc e ibovespa. 

Relação negativa 

Coeficiente angular [-.8.61e-07] 

Teste t [-3.78] e p-valor [0.001] 

H6 Produto Interno Bruto (pib) 

 

Relação positiva entre alavmerc e pib 

Relação positiva. 

Coeficiente angular [.000609 ] 

Teste t [2.37] e p-valor [0.029] 

H7 Taxa de Inflação (inflipca) 

 

Relação positiva entre alavmerc e inflipca. 

Relação positiva. 

Coeficiente angular [.0042009 ] 

Teste t [3.32] e p-valor [0.004] 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Quadro 7c - Hipóteses de pesquisa com as variáveis explicativas dos valores de mercado e específicos da 

empresa e os resultados do estudo. 

FATORES DE MERCADO E DO DESEMPENHO EMPRESARIAL 

 Hipóteses de pesquisa e relações esperadas Resultados do estudo 

H8 Market-to-Book original sem períodos com valor 

do equity negativo. 

 

Relação negativa entre alavmerc e mtborig. 

Relação não significante em função da 

autocorrelação com o Q de Tobin.  

Coeficiente angular [.0020802] 

Teste t [0.97] e p-valor [0.344] 

H9 Market-to-Book modificado. 

 

Relação negativa entre alavmerc e mtbmodif. 

Relação negativa.  

Coeficiente angular [-.0118736] 

Teste t [-2.84] e p-valor [0.011] 

H10 Q de Tobin 

 

Relação negativa entre alavmerc e qdetobin. 

Relação negativa  

Coeficiente angular [-.0935828] 

Teste t [-9.06] e p-valor [0.000] 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 7d - Hipóteses de pesquisa com as variáveis explicativas dos fatores específicos do desempenho 

empresarial e os resultados do estudo. 

FATORES ESPECÍFICOS E DO DESEMPENHO EMPRESARIAL 

 Hipóteses de pesquisa e relações esperadas Resultados do estudo 

H11 Lucratividade (lucrll) 

 

Relação negativa entre alavmerc e lucrll. 

Relação negativa.  

Coeficiente angular [-.4453085] 

Teste t [-4.27] e p-valor [0.000] 

H12 Liquidez (liq) 

 

Relação negativa entre alavmerc e liq 

Relação negativa. 

Coeficiente angular [-.0143213] 

Teste t [-3.34] e p-valor [0.004] 

H13 Crescimento (crescrente~t) 

 

Relação positiva entre alavmerc e crescrente~t. 

Relação negativa. 

Coeficiente angular [-.2600578] 

Teste t [-4.03] e p-valor [0.001] 

H14 Risco do Negócio (riscnegebit) 

 

Relação negativa entre alavmerc e riscnegebit. 

Relação positiva 

Coeficiente angular [.2161324 ] 

Teste t [3.82] e p-valor [0.001] 

H15 Tamanho (tamlogat) 

 

Relação positiva entre alavmerc e tamlogat. 

Relação não significante 

Coeficiente angular [.0581658] 

Teste t [1.68] e p-valor [0.110] 

H16 Tangibilidade (tang) 

 

Relação positiva entre alavmerc e tang. 

Relação não significante 

Coeficiente angular [.0386453] 

Teste t [1.44] e p-valor [0.168] 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As grandes teorias relacionadas à estrutura de capital de modo geral foram contempladas 

pelos dados do estudo. Foram estudadas 415 empresas brasileiras num horizonte de 55 

trimestres. Para essas empresas, evidências apontam para virtudes e fraquezas em cada teoria, 

que serão citadas na conclusão do trabalho. 

O quadro 8 apresenta, dentre as variáveis consideradas essenciais (mais relevantes) elencadas 

por Frank e Goyal (2009), no estudo de empresas americanas no período entre 1950-2003, 

comparação com os resultados obtidos neste estudo de empresas brasileiras, no período 2001-

2014. 

 

Quadro 8 - Comparação entre os fatores essenciais apontados no estudo de Frank e Goyal (2009). 

Frank e Goyal (2009) Neste estudo 

Fatores essenciais Relação com 

alavancagem 

Relação com 

alavancagem 

Considerações 

Alavancagem média da 

indústria 

Positiva Positiva Resultado semelhante. 

Tangibilidade Positiva Sem significância Coeficiente angular positivo, 

mas com a regressão robusta, 

sem significância estatística. 

Lucratividade Inversa Inversa Resultado semelhante. 

Tamanho da empresa Positiva Sem significância Coeficiente angular positivo, 

mas com a regressão robusta, 

sem significância estatística. 

Market-to-book Inversa Inversa Resultado semelhante. 

Inflação esperada Positiva Positiva Resultado semelhante. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Importante realçar que, diferente do trabalho de Frank e Goyal (2009), as variáveis 

consideradas relevantes neste estudo não foram relacionadas por ordem de importância, 

mesmo porque a relevância é dinâmica, pois basta alterar uma variável, ou a métrica utilizada 

para a medição dessa variável, o resultado da regressão pode alterar de forma até significativa. 

Como demonstrado nos quadros 7a, 7b, 7c e 7d, além das variáveis alavancagem média da 

indústria,  lucratividade, market-to-book e inflação, outras variáveis também se mostraram 

relevantes para explicar estrutura de capital, quais sejam, volume de investimento do setor, a 

condição do mercado de equit, neste trabalho representado pelo IBOVESPA, o PIB, o Q de 

Tobin, a liquidez, o crescimento e o risco do negócio. 

Finalizando, alguns aspectos devem ser enfatizados, pois representam limitações à abordagem 

proposta neste estudo. 

Das empresas estudadas a grande maioria apresenta pouca liquidez na BM&FBOVESPA e 

este aspecto pode impactar na alavancagem das empresas, pois a opção de emissão de dívidas 

pode se apresentar como a alternativa disponível. Outro problema resultante da baixa liquidez 

é a dificuldade para a definição do valor real de mercado das ações da empresa. 

Também várias empresas apresentam dados em poucos trimestres dentro do período estudado.  

Como exemplo, o setor 1, agropecuária e pesca, em alguns trimestres apenas uma empresa 

apresentou informações. No entanto foram mantidos os setores, tendo em vista que na maior 

parte do período as informações foram identificadas. Além disso, alguns setores apresentam 

poucas empresas, como os setores Minerais não metálicos, agropecuária e pesca, máquinas 

industriais e mineração, conforme tabela 3. Mas optou-se por manter a estratificação de 

setores disponível na base de dados. Ainda relacionado a setores é importante ressaltar a 

existência, em alguns setores, de realidades bem distintas entre as empresas, tanto em relação 

à atividade, quanto tamanho e liquidez na bolsa. 

Também o mercado de títulos de dívida no Brasil é crescente, talvez em função da limitação 

do mercado de ações no financiamento de novos projetos, principalmente os de grandes 

investimentos. Este aspecto também pode influenciar nas decisões de estrutura de capital. 

Algumas variáveis apresentam significância estatística, mas com baixíssimo coeficiente 

angular, como, por exemplo, o IBOVESPA. Portanto apesar da significância no modelo 

econométrico, a variável apresenta pouca relevância econômica. 

Por outro lado, a abordagem da utilização da média entre o valor do início e final de cada 

período das informações não cumulativas, como os dados patrimoniais e os valores de 
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mercado, representa uma sistemática importante no sentido de amenizar o impacto apenas 

pontual da informação. 

Mesmo reconhecendo várias limitações no estudo, o mesmo apresenta contribuições no 

sentido de abordar a estrutura de capital estratificada em setores de atividades através de 

variáveis específicas e não exclusivamente através de variáveis dummies. Além disso, 

aspectos macroeconômicos e das condições de mercado de debt e de equity, foram 

evidenciados, podendo os resultados, de alguma forma, ser comparados com um estudo 

robusto realizado no mercado americano por Frank e Goyal (2009). O estudo também amplia 

o conjunto de variáveis normalmente utilizadas no arcabouço de estudo de estrutura de capital 

no Brasil, tais como a concentração do setor, o volume de investimento do setor, uma 

proposta alternativa para o market-to-book, além do Q de Tobin simplificado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho utilizou dados de 415 empresas brasileiras que tiveram movimentação na 

BM&FBOVESPA entre o primeiro trimestre de 2001 e o terceiro de 2014, visando determinar 

quais fatores têm relação com a alavancagem a valor de mercado. O estudo apresentou 

métricas alternativas para vários dos fatores estudados. Ao final, dezesseis variáveis foram 

consideradas para avaliar as relações. Frank e Goyal (2009), para o mercado americano, 

classificam um conjunto de seis fatores que foram considerados como mais relevantes para 

explicar alavancagem a valor de mercado, quais sejam, a alavancagem média do setor, 

market-to-book, tangibilidade, lucratividade, tamanho e inflação.  

Este estudo também encontra um conjunto de fatores que proporciona uma relação 

significativa para a alavancagem a valor de mercado, sem, contudo, ser objetivo de classifica-

los em grau de relevância. As relações encontradas foram: 

 

• Empresas que competem em setores que apresentam alta alavancagem média tendem a 

ter maior alavancagem; 

• Empresas que competem em setores com maior volume de investimentos, 

representado pelo ativo total, apresentam maior alavancagem; 

• O IBOVESPA, representando a condição do mercado de equity, apresenta relação 

inversa com alavancagem; 

• Maior desenvolvimento econômico, medido pelo PIB, resulta em maior contratação de 

dívidas pelas empresas; 

• Quando a inflação é maior, as empresas tendem a ter maior alavancagem; 

• Alta relação de market-to-book resulta em baixos níveis de alavancagem; 

• Empresas com maior Q de Tobin simplificado apresentam maior patamar de 

alavancagem; 

• Maiores níveis de lucratividade levam as empresas a menores alavancagens; 

• Maior patamar de liquidez resulta em menor contratação de dívidas pelas empresas; 

• Maior crescimento levam as empresas a menor alavancagem; 

• Maior risco do negócio resulta em maior alavancagem. 
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Tanto a variável crescimento, quanto o risco do negócio apresentaram relações diferente dos 

resultados que sobressaem na maioria dos estudos relacionados com estrutura de capital. No 

entanto, ainda não existe consenso alicerçado pela base teórica.  

Quanto ao crescimento foi assumida hipótese de relação positiva, baseada na POT. Entretanto, 

obteve-se relação negativa como resultado, alicerçado pela TOT, ou seja, que crescimento 

aumenta os custos de insolvência financeira e exacerba os problemas de agência relacionados 

à dívida (FRANK e GOYAL, 2009). 

A variável risco do negócio apresentou neste estudo relação positiva com alavancagem, 

embora a TOT apregoe relação negativa, indicando que empresas com maior risco de negócio 

têm maiores probabilidades de se encontrarem em situações de falência ou concordata. No 

entanto, alguns trabalhos encontram relação positiva e outros nem encontram correlação, 

como foi discutido nos capítulos anteriores. 

Portanto a relação das variáveis crescimento e risco do negócio com a alavancagem ainda 

parece distante de um consenso e precisam ser melhores entendidas. 

A variável concentração do setor, que inicialmente era significativa, em consonância com os 

estudos de Kayo e Kimura (2011), apresentou resultados contraditórios entre as métricas 

adotadas, concentração a valor de mercado do equity e pelo valor da receita líquida e, com a 

correção robusta, perdeu a significância. 

Também tangibilidade e tamanho (medido pelo log do ativo total) apresentavam significância 

com relação positiva, mas não suportaram o rigor da regressão robusta. Taxa de juros, medida 

pela SELIC, não apresentou também relevância para explicar alavancagem. 

Estudos sobre estrutura de capital relatam que seus resultados são robustos ao utilizar 

alavancagem a valor de mercado ou a valor contábil. Levando em conta estes estudos, 

esperava-se que as principais variáveis também fossem robustas para as duas métricas. No 

entanto, pelos resultados parece haver divergência entre as abordagens. Frank e Goyal (2009) 

já alertavam que ao estudar alavancagem a valor contábil os efeitos dos fatores market-to-

book, tamanho da empresa e inflação perdem o impacto de confiança que eles têm quando se 

estuda alavancagem baseada no mercado. A alavancagem média da indústria, tangibilidade e 

lucratividade permanecem confiáveis e estatisticamente significativas, com alavancagem a 

valor contábil, mas são também robustas por outras abordagens. 

 Barclay et al. (2006) argumentam que alavancagem a valor contábil é um olhar para trás 

enquanto a alavancagem a valor de mercado está se olhando para frente. 
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Frank e Goyal (2009) acreditam que esta distinção resultará em méritos futuros aos teóricos 

de finanças corporativas. 

Numa abordagem geral, é importante avaliar virtudes e fraquezas das principais teorias que 

alicerçam o arcabouço de estudos de estrutura de capital, quais sejam, a TOT, a POT e a 

EMT.  

EMT é frequentemente citada pelos defensores das finanças comportamentais. Mas o 

momento do mercado pode também resultar da otimização racional por parte dos gestores 

(por exemplo, BAKER e WURGLER, 2002). Qualquer modelo de otimização realista de 

alavancagem das empresas é susceptível de ter custos e benefícios variáveis no tempo. Isto 

levará a escolhas ótimas que variam no tempo. Mais importante, a EMT fornece poucas 

implicações transversais refutáveis neste contexto empírico e nenhuma explicação direta para 

os principais padrões observados. Além disso, a teoria não fornece nenhuma explicação 

natural para a maior parte da estrutura de capital (FRANK e GOYAL, 2009). 

A POT fornece uma explicação intuitivamente razoável para o fato de que as empresas mais 

lucrativas tendem a ter menor alavancagem, como foi encontrado neste trabalho. No entanto, 

o fator empírico mais importante é a alavancagem da indústria. A POT não prevê diretamente 

a importância da indústria. O papel da tangibilidade e do tamanho da empresa também não 

flui diretamente e facilmente na lógica básica da POT. Assim, um desenvolvimento teórico 

considerável seria necessário para a abordagem básica da POT ser considerada como a 

evidência mais robusta (MIGLO et al., 2009). 

A TOT consegue explicar muitos dos fatores tais como a alavancagem do setor de atividade, 

tamanho, tangibilidade e market-to-book. A principal fraqueza empírica da TOT está  

direcionada para o fato de que as empresas mais rentáveis têm, geralmente, menor 

alavancagem. 

No contexto geral, os resultados das variáveis abordadas neste estudo para o mercado 

brasileiro, estão em consonância com os principais estudos realizados em outros mercados. 

Market-to-book e lucratividade, neste trabalho, estão inversamente relacionados com 

alavancagem, em sintonia com outros estudos como os de Rajan e Zingales (1995) e Frank e 

Goyal (2009). Alavancagem média do setor e inflação, aqui positivamente relacionadas com 

alavancagem, também Frank e Goyal (2009) apontam como fator essencial no estudo de 

empresas americanas. No entanto, as variáveis tangibilidade e tamanho, embora 

apresentassem significância estatística inicialmente, positivamente relacionadas com a 

alavancagem, quando da regressão robusta, perderam a significância. Mas existe uma 
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sinalização de relação positiva, nos moldes dos estudos de Rajan e Zingales (1995) e Frank e 

Goyal (2009). 

Além disso, outras variáveis parecem relevantes neste trabalho, como investimentos do setor 

de atividades, IBOVESPA aferindo a condição do mercado de equity, o PIB, Q de Tobin e 

liquidez. Algumas variáveis foram introduzidas ou adaptadas e necessitam serem melhor 

testadas em outros trabalhos, como o volume de investimentos do setor de atividade, que 

neste estudo apresentou relação positiva com alavancagem, o market-to-book com uma 

proposta de equação modificada e apresenta relação inversa, além do Q de Tobin 

simplificado, com relação também inversa.  

Assim, mesmo reconhecendo várias limitações elencadas na análise dos resultados, o estudo 

apresenta contribuições relevantes, inserindo algumas variáveis, abordagens e discussões, 

alusivas a estrutura de capital, ainda pouco exploradas, principalmente no mercado brasileiro. 

Espera-se que estes fatores sejam contemplados e aprofundados em futuros estudos sobre as 

decisões da composição das fontes de financiamento. 
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ANEXO A – RELAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS POR SETOR DE ATIVIDADE 

COM DADOS INCLUSOS NOS TRABALHO. 

 

Qtde Empresa Código Setor Setor|Econ Qtde Empresa Código Setor Setor|Econ 

1 Biosev BSEV3 1 Agro e Pesca 41 BR Pharma BPHA3 3 Comércio 

2 Brasilagro AGRO3 1 Agro e Pesca 42 Dimed PNVL3 3 Comércio 

3 SLC Agricola SLCE3 1 Agro e Pesca 43 Raia RAIA3 3 Comércio 

4 Rasip Agro RSIP3 1 Agro e Pesca 44 RaiaDrogasil RADL3 3 Comércio 

5 Renar RNAR3 1 Agro e Pesca 45 Imc Holdings IMCH3 3 Comércio 

6 Manasa MNSA3 1 Agro e Pesca 46 Bompreco Bah IDCO3 3 Comércio 

7 BRF SA BRFS3 2 Alimentos e Beb 47 Lojas Americ LAME3 3 Comércio 

8 Chapeco CHAP3 2 Alimentos e Beb 48 Magaz Luiza MGLU3 3 Comércio 

9 Eleva ELEV3 2 Alimentos e Beb 49 P.Acucar-Cbd PCAR3 3 Comércio 

10 JBS JBSS3 2 Alimentos e Beb 50 Viavarejo VVAR3 3 Comércio 

11 Marfrig MRFG3 2 Alimentos e Beb 51 Livr Globo LGLO3 3 Comércio 

12 Minerva BEEF3 2 Alimentos e Beb 52 Grazziotin CGRA3 3 Comércio 

13 Minupar MNPR3 2 Alimentos e Beb 53 Lojas Hering LHER3 3 Comércio 

14 Sadia S/A SDIA3 2 Alimentos e Beb 54 Lojas Marisa AMAR3 3 Comércio 

15 Seara Alim SALM3 2 Alimentos e Beb 55 Lojas Renner LREN3 3 Comércio 

16 Cosan CSAN3 2 Alimentos e Beb 56 Makro MAKR3 3 Comércio 

17 Guarani ACGU3 2 Alimentos e Beb 57 B2W Digital BTOW3 3 Comércio 

18 Sao Martinho SMTO3 2 Alimentos e Beb 58 Submarino SUBA3 3 Comércio 

19 Tereos TERI3 2 Alimentos e Beb 59 Ecisa ECIS3 4 Construção 

20 Usin C Pinto UCOP3 2 Alimentos e Beb 60 Agra Incorp AGIN3 4 Construção 

21 Bunge Brasil MSAN3 2 Alimentos e Beb 61 Brookfield BISA3 4 Construção 

22 Ambev S/A ABEV3 2 Alimentos e Beb 62 CC Des Imob CCIM3 4 Construção 

23 Antarct Nordeste IBAN3 2 Alimentos e Beb 63 Company CPNY3 4 Construção 

24 Fluminense Refr CFLU3 2 Alimentos e Beb 64 Const A Lind CALI3 4 Construção 

25 Leco LECO3 2 Alimentos e Beb 65 Cr2 CRDE3 4 Construção 

26 Vigor VGOR3 2 Alimentos e Beb 66 Cyrela Realt CYRE3 4 Construção 

27 Vigor Food VIGR3 2 Alimentos e Beb 67 Direcional DIRR3 4 Construção 

28 Bunge Alimentos CEVA3 2 Alimentos e Beb 68 Even EVEN3 4 Construção 

29 Cacique CIQU3 2 Alimentos e Beb 69 Eztec EZTC3 4 Construção 

30 Clarion CLAN3 2 Alimentos e Beb 70 Gafisa GFSA3 4 Construção 

31 Granoleo GRNL3 2 Alimentos e Beb 71 Helbor HBOR3 4 Construção 

32 Iguacu Cafe IGUA3 2 Alimentos e Beb 72 Joao Fortes JFEN3 4 Construção 

33 Josapar JOPA3 2 Alimentos e Beb 73 MRV MRVE3 4 Construção 

34 Excelsior BAUH3 2 Alimentos e Beb 74 PDG Realt PDGR3 4 Construção 

35 M.Diasbranco MDIA3 2 Alimentos e Beb 75 Rodobensimob RDNI3 4 Construção 

36 Natura NATU3 3 Comércio 76 Rossi Resid RSID3 4 Construção 

37 Profarma PFRM3 3 Comércio 77 Tecnisa TCSA3 4 Construção 

38 Battistella BTTL3 3 Comércio 78 Tenda TEND3 4 Construção 

39 Minasmaquinas MMAQ3 3 Comércio 79 Trisul TRIS3 4 Construção 

40 Wlm Ind Com SGAS3 3 Comércio 80 Viver VIVR3 4 Construção 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(continua) 
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ANEXO A – RELAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS POR SETOR DE ATIVIDADE 

COM DADOS INCLUSOS NOS TRABALHO – (continuação) 

Qtde Empresa Código Setor Setor|Econ Qtde Empresa Código Setor Setor|Econ 

81 Sultepa SULT3 4 Construção 123 Coelba CEEB3 6 Energia Elétrica 

82 Abyara ABYA3 4 Construção 124 Coelce COCE3 6 Energia Elétrica 

83 JHSF Part JHSF3 4 Construção 125 Copel CPLE3 6 Energia Elétrica 

84 Klabinsegall KSSA3 4 Construção 126 Cosern CSRN3 6 Energia Elétrica 

85 Metodo Engenh MTDO3 4 Construção 127 CPFL Energia CPFE3 6 Energia Elétrica 

86 Azevedo AZEV3 4 Construção 128 CPFL Geracao CPFG3 6 Energia Elétrica 

87 Const Beter COBE3B 4 Construção 129 CPFL Piratininga CPFP3 6 Energia Elétrica 

88 Lix da Cunha LIXC3 4 Construção 130 Desenvix DVIX3 6 Energia Elétrica 

89 Mendes Jr MEND3 4 Construção 131 Dinamica Ene DNEN3B 6 Energia Elétrica 

90 Sergen SGEN3 4 Construção 132 Elektro EKTR3 6 Energia Elétrica 

91 Itautec ITEC3 5 Eletroeletrônicos 133 Eletrobras ELET3 6 Energia Elétrica 

92 Positivo Inf POSI3 5 Eletroeletrônicos 134 Eletropaulo ELPL3 6 Energia Elétrica 

93 Bematech BEMA3 5 Eletroeletrônicos 135 Emae EMAE3 6 Energia Elétrica 

94 Springer SPRI3 5 Eletroeletrônicos 136 Energias BR ENBR3 6 Energia Elétrica 

95 Whirlpool WHRL3 5 Eletroeletrônicos 137 Enersul ENER3 6 Energia Elétrica 

96 IGB S/A IGBR3 5 Eletroeletrônicos 138 Eneva ENEV3 6 Energia Elétrica 

97 Semp SEMP3 5 Eletroeletrônicos 139 Equatorial EQTL3 6 Energia Elétrica 

98 Trafo TRFO3 5 Eletroeletrônicos 140 Escelsa ESCE3 6 Energia Elétrica 

99 Afluente T AFLT3 6 Energia Elétrica 141 F Cataguazes FLCL3 6 Energia Elétrica 

100 Ceee-D CEED3 6 Energia Elétrica 142 Ger Paranap GEPA3 6 Energia Elétrica 

101 Celgpar GPAR3 6 Energia Elétrica 143 Ienergia IENG3 6 Energia Elétrica 

102 CPFL Renovav CPRE3 6 Energia Elétrica 144 Light S/A LIGT3 6 Energia Elétrica 

103 Energisa ENGI3 6 Energia Elétrica 145 Neoenergia GNAN3B 6 Energia Elétrica 

104 Proman PRMN3B 6 Energia Elétrica 146 Paul F Luz PALF3 6 Energia Elétrica 

105 AES Elpa AELP3 6 Energia Elétrica 147 Rede Energia REDE3 6 Energia Elétrica 

106 AES Sul AESL3 6 Energia Elétrica 148 Renova RNEW3 6 Energia Elétrica 

107 AES Tiete GETI3 6 Energia Elétrica 149 Rio Gde Ener RGEG3 6 Energia Elétrica 

108 Afluente AFLU3 6 Energia Elétrica 150 Taesa TAEE3 6 Energia Elétrica 

109 Alupar ALUP3 6 Energia Elétrica 151 Tractebel TBLE3 6 Energia Elétrica 

110 Ampla Energ CBEE3 6 Energia Elétrica 152 Tran Paulist TRPL3 6 Energia Elétrica 

111 Ampla Invest AMPI3 6 Energia Elétrica 153 VBC Energia NCNE3 6 Energia Elétrica 

112 Bandeirante Ener EBEN3 6 Energia Elétrica 154 Embraco EBCO3 7 Máquinas Indust 

113 Ceb CEBR3 6 Energia Elétrica 155 Metalfrio FRIO3 7 Máquinas Indust 

114 Ceee-Gt EEEL3 6 Energia Elétrica 156 Bardella BDLL3 7 Máquinas Indust 

115 Celesc CLSC3 6 Energia Elétrica 157 Elevad Atlas ELAT3 7 Máquinas Indust 

116 Celg CGOS3 6 Energia Elétrica 158 Inds Romi ROMI3 7 Máquinas Indust 

117 Celpa CELP3 6 Energia Elétrica 159 Weg WEGE3 7 Máquinas Indust 

118 Celpe CEPE3 6 Energia Elétrica 160 Magnesita MAGS3 8 Mineração 

119 Cemar ENMA3B 6 Energia Elétrica 161 Magnesita SA MAGG3 8 Mineração 

120 Cemat CMGR3 6 Energia Elétrica 162 All Ore AORE3 8 Mineração 

121 Cemig CMIG3 6 Energia Elétrica 163 Caemi CMET3 8 Mineração 

122 Cesp CESP3 6 Energia Elétrica 164 MMX Miner MMXM3 8 Mineração 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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ANEXO A – RELAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS POR SETOR DE ATIVIDADE 

COM DADOS INCLUSOS NOS TRABALHO – (continuação) 

Qtde Empresa Código Setor Setor|Econ Qtde Empresa Código Setor Setor|Econ 

165 Vale VALE3 8 Mineração 207 Sanepar SAPR3 11 Outros - Serviços 

166 Cim Itau ICPI3 9 Minerais não Met 208 Time For Fun SHOW3 11 Outros - Serviços 

167 Eternit ETER3 9 Minerais não Met 209 BR Brokers BBRK3 11 Outros - Serviços 

168 Portobello PTBL3 9 Minerais não Met 210 Lopes Brasil LPSB3 11 Outros - Serviços 

169 Nadir Figuei NAFG3 9 Minerais não Met 211 Lark Maqs LARK3 11 Outros - Serviços 

170 Baumer BALM3 10 Outras indústrias 212 Sondotecnica SOND3 11 Outros - Serviços 

171 Celm CELM3 10 Outras indústrias 213 Tecnosolo TCNO3 11 Outros - Serviços 

172 Souza Cruz CRUZ3 10 Outras indústrias 214 Odontoprev ODPV3 11 Outros - Serviços 

173 Duratex DTEX3 10 Outras indústrias 215 Saraiva Livr SLED3 11 Outros - Serviços 

174 Unicasa UCAS3 10 Outras indústrias 216 Anima ANIM3 11 Outros - Serviços 

175 Bergamo BERG3 10 Outras indústrias 217 Kroton KROT3 11 Outros - Serviços 

176 Eucatex EUCA3 10 Outras indústrias 218 Seb SEBB3 11 Outros - Serviços 

177 Dixie Toga DXTG3 10 Outras indústrias 219 Ser Educa SEER3 11 Outros - Serviços 

178 Evora PTPA3 10 Outras indústrias 220 Anhanguera AEDU3 11 Outros - Serviços 

179 Sansuy SNSY3 10 Outras indústrias 221 Estacio Part ESTC3 11 Outros - Serviços 

180 Arthur Lange ARLA3 10 Outras indústrias 222 Blue Tree CTWR3 11 Outros - Serviços 

181 Duratex-Old DURA3 10 Outras indústrias 223 Eldorado ASSM3 11 Outros - Serviços 

182 Technos TECN3 10 Outras indústrias 224 Hoteis Othon HOOT3 11 Outros - Serviços 

183 Technos Rel TCHN3 10 Outras indústrias 225 Sauipe PSEG3 11 Outros - Serviços 

184 BHG BHGR3 10 Outras indústrias 226 Valid VLID3 11 Outros - Serviços 

185 D F Vasconc DFVA3 10 Outras indústrias 227 Dasa DASA3 11 Outros - Serviços 

186 Estrela ESTR3 10 Outras indústrias 228 Fleury FLRY3 11 Outros - Serviços 

187 Hypermarcas HYPE3 10 Outras indústrias 229 Localiza RENT3 11 Outros - Serviços 

188 Inepar INEP3 10 Outras indústrias 230 Locamerica LCAM3 11 Outros - Serviços 

189 Tectoy TOYB3 10 Outras indústrias 231 Aliansce ALSC3 11 Outros - Serviços 

190 V-Agro VAGR3 10 Outras indústrias 232 BR Malls Par BRML3 11 Outros - Serviços 

191 Agpart CANT3B 11 Outros - Serviços 233 BR Propert BRPR3 11 Outros - Serviços 

192 Allis Part SAGP3B 11 Outros - Serviços 234 Cyre Com-Ccp CCPR3 11 Outros - Serviços 

193 Brazilian Fr BFRE3 11 Outros - Serviços 235 Generalshopp GSHP3 11 Outros - Serviços 

194 Cor Ribeiro CORR3 11 Outros - Serviços 236 Iguatemi IGTA3 11 Outros - Serviços 

195 Docas DOCA3 11 Outros - Serviços 237 Multiplan MULT3 11 Outros - Serviços 

196 GPC Part GPCP3 11 Outros - Serviços 238 Sao Carlos SCAR3 11 Outros - Serviços 

197 Habitasul HBTS3 11 Outros - Serviços 239 Sierrabrasil SSBR3 11 Outros - Serviços 

198 Ideiasnet IDNT3 11 Outros - Serviços 240 Amil AMIL3 11 Outros - Serviços 

199 Jereissati MLFT3 11 Outros - Serviços 241 Qualicorp QUAL3 11 Outros - Serviços 

200 Par Al Bahia PEAB3 11 Outros - Serviços 242 Multiplus MPLU3 11 Outros - Serviços 

201 Prumo PRML3 11 Outros - Serviços 243 Smiles SMLE3 11 Outros - Serviços 

202 Suzano Hold NEMO3 11 Outros - Serviços 244 SPturis AHEB3 11 Outros - Serviços 

203 Cabambiental CABB3 11 Outros - Serviços 245 Tivit TVIT3 11 Outros - Serviços 

204 Casan CASN3 11 Outros - Serviços 246 Abril Educa ABRE11 11 Outros - Serviços 

205 Copasa CSMG3 11 Outros - Serviços 247 Dtcom Direct DTCY3 11 Outros - Serviços 

206 Sabesp SBSP3 11 Outros - Serviços 248 Pq Hopi Hari PQTM3 11 Outros - Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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ANEXO A – RELAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS POR SETOR DE ATIVIDADE 

COM DADOS INCLUSOS NOS TRABALHO – (continuação) 

Qtde Empresa Código Setor Setor|Econ Qtde Empresa Código Setor Setor|Econ 

249 Ban Armazens CBAG3 11 Outros - Serviços 291 Ultrapar UGPA3 14 Química 

250 Medial Saude MEDI3 11 Outros - Serviços 292 Unipar UNIP3 14 Química 

251 Tempo Part TEMP3 11 Outros - Serviços 293 Copesul CPSL3 14 Química 

252 Contax CTAX3 11 Outros - Serviços 294 Elekeiroz ELEK3 14 Química 

253 Csu Cardsyst CARD3 11 Outros - Serviços 295 Politeno PLTO3 14 Química 

254 Mills MILS3 11 Outros - Serviços 296 Providencia PRVI3 14 Química 

255 Net NETC3 11 Outros - Serviços 297 Gazola GAZO3 15 Siderur & Metalur 

256 Vivax VVAX3 11 Outros - Serviços 298 Lupatech LUPA3 15 Siderur & Metalur 

257 Aracruz ARCZ3 12 Papel e Celulose 299 Mangels Indl MGEL3 15 Siderur & Metalur 

258 Celul Irani RANI3 12 Papel e Celulose 300 Ferbasa FESA3 15 Siderur & Metalur 

259 Fibria FIBR3 12 Papel e Celulose 301 Kepler Weber KEPL3 15 Siderur & Metalur 

260 Klabin S/A KLBN3 12 Papel e Celulose 302 Mundial MNDL3 15 Siderur & Metalur 

261 Ripasa RPSA3 12 Papel e Celulose 303 Eluma ELUM3 15 Siderur & Metalur 

262 Suzano Papel SUZB3 12 Papel e Celulose 304 Aliperti APTI3 15 Siderur & Metalur 

263 Melhor SP MSPA3 12 Papel e Celulose 305 Met Duque DUQE3 15 Siderur & Metalur 

264 Melpaper MLPA3 12 Papel e Celulose 306 Fibam FBMC3 15 Siderur & Metalur 

265 Ipiranga Pet PTIP3 13 Petróleo e Gas 307 Micheletto LETO3 15 Siderur & Metalur 

266 Ceg CEGR3 13 Petróleo e Gas 308 Altus S/A ALTS3 15 Siderur & Metalur 

267 Comgas CGAS3 13 Petróleo e Gas 309 Rexam Bcsa LATS3 15 Siderur & Metalur 

268 Hrt Petroleo HRTP3 13 Petróleo e Gas 310 Caraiba Met CRBM3 15 Siderur & Metalur 

269 Petrobras PETR3 13 Petróleo e Gas 311 CBC Cartucho CCTU3 15 Siderur & Metalur 

270 Qgep Part QGEP3 13 Petróleo e Gas 312 Forja Taurus FJTA3 15 Siderur & Metalur 

271 Ipiranga Ref RIPI3 13 Petróleo e Gas 313 Metal Iguacu MTIG3 15 Siderur & Metalur 

272 Pet Manguinh RPMG3 13 Petróleo e Gas 314 Metisa MTSA3 15 Siderur & Metalur 

273 Ipiranga Dis DPPI3 13 Petróleo e Gas 315 Paranapanema PMAM3 15 Siderur & Metalur 

274 Bombril BOBR3 14 Química 316 Tekno TKNO3 15 Siderur & Metalur 

275 Fer Heringer FHER3 14 Química 317 Acos Vill AVIL3 15 Siderur & Metalur 

276 Fertibras FBRA3 14 Química 318 Am Inox BR ACES3 15 Siderur & Metalur 

277 Nutriplant NUTR3 14 Química 319 Arcelor BR ARCE3 15 Siderur & Metalur 

278 Valefert FFTL3 14 Química 320 Confab CNFB3 15 Siderur & Metalur 

279 Yara Brasil ILMD3 14 Química 321 Cosipa CSPC3 15 Siderur & Metalur 

280 Petroflex PEFX3 14 Química 322 Gerdau Met GOAU3 15 Siderur & Metalur 

281 Nortcquimica NRTQ3 14 Química 323 Panatlantica PATI3 15 Siderur & Metalur 

282 Braskem BRKM3 14 Química 324 Sid Nacional CSNA3 15 Siderur & Metalur 

283 M G Poliest RHDS3 14 Química 325 Sid Tubarao CSTB3 15 Siderur & Metalur 

284 Millennium TIBR3 14 Química 326 Usiminas USIM3 15 Siderur & Metalur 

285 Petroq Uniao PQUN3 14 Química 327 Amazonia Celular TMAC3B 16 Telecomunicações 

286 Petroquisa PTQS3 14 Química 328 Brasil T Par BRTP3 16 Telecomunicações 

287 Polialden PLDN3 14 Química 329 Crt Celular CRTP3 16 Telecomunicações 

288 Polipropileno POPR3 14 Química 330 Embratel Part EBTP3 16 Telecomunicações 

289 Pronor PNOR3 14 Química 331 Geodex AMRI3 16 Telecomunicações 

290 Quattor Petr SZPQ3 14 Química 332 GVT Holding GVTT3 16 Telecomunicações 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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ANEXO A – RELAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS POR SETOR DE ATIVIDADE 

COM DADOS INCLUSOS NOS TRABALHO – (continuação) 

Qtde Empresa Código Setor Setor|Econ Qtde Empresa Código Setor Setor|Econ 

333 La Fonte Tel LFFE3 16 Telecomunicações 375 Schlosser SCLO3 17 Textil 

334 Lfparticip MLPP3 16 Telecomunicações 376 Tecel S Jose SJOS3 17 Textil 

335 Oi OIBR3 16 Telecomunicações 377 Tex Renaux TXRX3 17 Textil 

336 Tele Centroeste TCOC3 16 Telecomunicações 378 Vicunha Text VINE3 17 Textil 

337 Tele Leste Celular TLCP3 16 Telecomunicações 379 Ecorodovias ECOR3 18 Transporte Serviç 

338 Tele Nordeste Cel TNEP3 16 Telecomunicações 380 Log-In LOGN3 18 Transporte Serviç 

339 Tele Nort Cl TNCP3 16 Telecomunicações 381 Tegma TGMA3 18 Transporte Serviç 

340 Tele Sudeste Cel TSEP3 16 Telecomunicações 382 Santos Bras STBR3 18 Transporte Serviç 

341 Telef Brasil VIVT3 16 Telecomunicações 383 Santos Brp STBP3 18 Transporte Serviç 

342 Telefon Data Hld TDBH3 16 Telecomunicações 384 AGconcessoes ANDG3B 18 Transporte Serviç 

343 Telemar TNLP3 16 Telecomunicações 385 Arteris ARTR3 18 Transporte Serviç 

344 Telemig Part TMCP3 16 Telecomunicações 386 CCR SA CCRO3 18 Transporte Serviç 

345 Telet TETE3 16 Telecomunicações 387 Conc Rio Ter CRTE3B 18 Transporte Serviç 

346 Tim Nordeste TPEC3B 16 Telecomunicações 388 Triunfo Part TPIS3 18 Transporte Serviç 

347 Tim Part S/A TIMP3 16 Telecomunicações 389 Menezes Cort MNZC3B 18 Transporte Serviç 

348 Tim Sul TPRC3 16 Telecomunicações 390 Gol GOLL3 18 Transporte Serviç 

349 Vivo VIVO3 16 Telecomunicações 391 Tam S/A TAMM3 18 Transporte Serviç 

350 Alpargatas ALPA3 17 Textil 392 Vasp VASP3 18 Transporte Serviç 

351 Arezzo Co ARZZ3 17 Textil 393 All Amer Lat ALLL3 18 Transporte Serviç 

352 Cambuci CAMB3 17 Textil 394 All Norte FRRN3B 18 Transporte Serviç 

353 Grendene GRND3 17 Textil 395 Mrs Logist MRSA3B 18 Transporte Serviç 

354 Vulcabras VULC3 17 Textil 396 JSL JSLG3 18 Transporte Serviç 

355 Cia Hering HGTX3 17 Textil 397 Cvc Brasil CVCB3 18 Transporte Serviç 

356 Marisol MRSL3 17 Textil 398 OSX Brasil OSXB3 19 Veiculos e peças 

357 Botucatu Tex STRP3 17 Textil 399 Albarus ALBA3 19 Veiculos e peças 

358 Buettner BUET3 17 Textil 400 Arteb ATBS3 19 Veiculos e peças 

359 Coteminas CTNM3 17 Textil 401 Fras-Le FRAS3 19 Veiculos e peças 

360 Dohler DOHL3 17 Textil 402 Iochp-Maxion MYPK3 19 Veiculos e peças 

361 Guararapes GUAR3 17 Textil 403 Metal Leve LEVE3 19 Veiculos e peças 

362 Karsten CTKA3 17 Textil 404 Plascar Part PLAS3 19 Veiculos e peças 

363 Springs SGPS3 17 Textil 405 Riosulense RSUL3 19 Veiculos e peças 

364 Teka TEKA3 17 Textil 406 Schulz SHUL3 19 Veiculos e peças 

365 Wembley WMBY3 17 Textil 407 Tupy TUPY3 19 Veiculos e peças 

366 Douat Textil ARPS3 17 Textil 408 Wetzel S/A MWET3 19 Veiculos e peças 

367 Cremer CREM3 17 Textil 409 Wiest WISA3 19 Veiculos e peças 

368 Cedro CEDO3 17 Textil 410 Marcopolo POMO3 19 Veiculos e peças 

369 Fab C Renaux FTRX3 17 Textil 411 Randon Part RAPT3 19 Veiculos e peças 

370 Ind Cataguas CATA3 17 Textil 412 Recrusul RCSL3 19 Veiculos e peças 

371 Le Lis Blanc LLIS3 17 Textil 413 Embraer EMBR3 19 Veiculos e peças 

372 Pettenati PTNT3 17 Textil 414 Autometal AUTM3 19 Veiculos e peças 

373 Santanense CTSA3 17 Textil 415 Bic Monark BMKS3 19 Veiculos e peças 

374 Santistextil ASTA3 17 Textil 
     Fonte: Elaborado pelo autor. 
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ANEXO B – TABELA COM AS MÉDIAS DE CADA VARIÁVEL INSERIDA NO 

ESTUDO POR TRIMESTRE.  

 
 

Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

 

 

 

 

   Total    .5361323  .6496146  .5439632  41.81312  47.38312  7.927161

                                                                      

      55    .5439418  .6569362  .5438343  42.91928  46.58911  8.111337

      54    .5413637  .6529317  .5405694  42.98434  46.62428  8.104012

      53    .5389173  .6543989  .5420181  42.75173  46.67314   8.10789

      52    .5315628  .6596035  .5357109  42.82892  46.32706  8.114132

      51    .5381004  .6607395   .539666  42.35261  46.40756   8.11478

      50    .5297552  .6550742  .5310435  42.28539  46.43938  8.111551

      49    .5250669  .6565628  .5269047  41.90381  46.23609  8.117914

      48    .5226738  .6474024   .521449  42.23004  45.80002  8.126114

      47     .521106   .645264  .5224005  41.97611  46.18214  8.124883

      46    .5164056  .6390198  .5161471   41.9769  46.08474  8.127031

      45    .5140894   .628777   .515202  41.79521  45.87571  8.119393

      44    .5169928  .6160055    .51494  43.11027  44.76313   8.11752

      43    .4984078  .6181829  .4970773   41.0767  43.86613  8.110083

      42    .4801111  .6137413  .4790117  40.76708  43.36058  8.099606

      41    .4764077  .6122578  .4753983  41.16606  43.23049  8.087712

      40    .4751239  .6141486  .4729726  41.46507  42.98879  8.080589

      39     .475634  .6153311  .4742634  41.10641  43.04747  8.066413

      38    .4732384  .6134587  .4663328  41.29344  42.36401  8.053771

      37    .4661121  .6310634  .4623931  40.87895  42.51107  8.034393

      36    .4753136  .6705844  .4754154  41.25755  42.83821  8.016966

      35    .5009467  .6895295  .4937952  41.00604  43.26864  8.006455

      34    .5395821  .6944807  .5353126  41.08966   44.6049  8.001918

      33    .5681023  .7033573  .5599012  41.40657  45.01599  8.006456

      32    .5334066  .6871102  .5264314  42.06713  44.38949  7.991815

      31    .4632395   .659731  .4599663   40.4466  42.82044  7.968713

      30    .4310788  .6475483  .4273324  40.47571  42.65761   7.94631

      29    .4207257  .6490738  .4163831  40.36235  42.47538  7.941936

      28    .4066918  .6405773  .4073934  40.70526  42.28074  7.936672

      27    .4103078  .6420697  .4056879  40.86852  42.95186  7.918646

      26    .4325408  .6545522  .4333609  40.56592  43.90993  7.900835

      25    .4677765  .6769523  .4657575   40.3979  45.19955  7.889382

      24    .4995288  .6806593  .4998347  40.79862  47.22195  7.872011

      23    .5194411  .6773173  .5181679  41.69865  49.42111  7.827186

      22    .5255883  .6789443  .5302687  42.12532  49.31762  7.807005

      21    .5376705  .6858515  .5477763  41.97134  49.53423  7.784381

      20    .5496253  .6785061  .5613678  41.54478   49.6474  7.781668

      19    .5513945  .6579511  .5737541  42.22648  51.16937  7.767908

      18    .5531888  .6639411  .5775442  42.49602  50.02189  7.761963

      17    .5569105   .682324  .5743497  41.72398  49.46341  7.765793

      16    .5673248  .6695615  .5870965  42.33101  49.99086  7.771678

      15    .5868126  .6623433  .6022723  42.19465  50.46341  7.765095

      14     .597497  .6660651  .6110206  42.60208  50.82457  7.762901

      13    .5957623  .6617313  .6098282  41.78934  51.54485  7.763743

      12    .6123624  .6593569     .6294   42.9212  51.80153  7.759368

      11    .6416281  .6576453   .655257  42.64848  52.04437   7.75222

      10    .6641283  .6657163  .6774303  43.16794   52.4877  7.752175

       9    .6719877  .6645839  .6817457  42.75661  53.10956  7.758785

       8    .6774689  .6599272  .6852502   43.1674  53.08688  7.774629

       7    .6684919  .6409806   .677173  43.40574  53.75386  7.779268

       6     .644411  .6209894  .6544807  41.79947  53.61946  7.763492

       5    .6374327   .611322  .6464181  41.57119  51.96151  7.763514

       4    .6505283  .6131045  .6582925  41.31574  51.22938  7.766085

       3    .6350337  .6005932  .6431153  41.53137  51.78879  7.756589

       2    .6069705  .5812904  .6184335  42.18291  52.37855  7.740653

       1    .6022194   .572381  .6136262  42.23357  52.40552  7.740502
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ANEXO B – TABELA COM AS MÉDIAS DE CADA VARIÁVEL INSERIDA NO 

ESTUDO POR TRIMESTRE – (continuação)  

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

 

                                                                      

   Total    3.245544  3.506042  41458.12  .0273254  1004.186  1.299105

                                                                      

      55       2.722      2.77   53642.5  .0357495  1289.071     .5722

      54      2.5131      2.95     51791  .0161673  1281.737    3.9739

      53      2.4053      2.96     50967 -.0185347  1232.748   -8.8864

      52      2.3194      2.74   51929.5  .0407235  1352.979    4.3297

      51      2.1474      2.58   49897.5 -.0386394  1296.829    -.8281

      50      1.8175      2.58     51903  -.115325  1307.658    7.5049

      49      1.6441      2.63     58669 -.0234935   1216.37   -5.9722

      48      1.7104      2.73   60080.5  .0584448  1293.627    4.3509

      47      1.9108      2.79     56763 -.0449567   1239.69   -1.9157

      46      2.0981      2.91     59435 -.0197906  1263.902    6.5213

      45      2.4609      2.91     60635   .111814  1186.526   -7.2169

      44      2.6498      2.91     54537 -.0492403  1278.817    2.7043

      43      2.9838      2.97   57361.5 -.1241984  1245.145   -1.1386

      42      2.7845      3.03     65496 -.0500805  1259.486    8.3148

      41      2.6267      2.98     68949 -.0061262  1162.801   -8.2837

      40      2.5273      2.91     69374  .0642388  1267.824    3.8945

      39         2.6      2.92   65186.5 -.0071358  1220.299    3.4029

      38        2.21      2.96     65655 -.0550654  1180.141    7.2874

      37        2.01      2.96     69481  .0680676   1099.98    -6.399

      36      2.0837      2.92     65053  .1515538   1175.18    7.2341

      35      2.1775      2.94   56491.5   .222998  1095.901    4.2254

      34      2.3727         3     46191  .1773207  1051.473    6.6215

      33      2.8738      3.13     39234 -.0989803   986.174     -8.98

      32        3.32      3.61     43544 -.2397779  1083.469    -.5842

      31      3.1905       3.5     57278 -.0907027  1089.835    2.7475

      30      2.7338      3.19   62991.5  .0090749  1060.693    7.0002

      29      2.5762      3.05     62425  .0040209     991.3   -3.4177

      28      2.6189         3     62175  .0826129  1026.378     3.688

      27      2.7702      3.03   57430.5  .1463059   989.871     .9024

      26      2.8785      3.09   50100.5  .1098792   981.019     6.288

      25      3.0075      3.13   45140.5  .1155994   922.982   -5.0595

      24      3.1027      3.29     40463  .1073769   972.169    5.2684

      23      3.4836      3.62   36539.5 -.0201392   923.515    4.0928

      22      3.5437      3.75   37290.5   .044347   887.203    5.7865

      21      3.9967      4.01     35707  .0979337   838.673   -6.5644

      20      4.2618      4.17     32522  .1485177   897.595     4.352

      19      4.6729      4.17   28316.5  .0962004    860.16      .749

      18      4.5002      4.25   25831.5 -.0216267   853.766    6.7457

      17      4.1303      4.18   26402.5  .0680839   799.813   -7.1151

      16       3.947      4.25   24719.5  .1135411    861.08    3.4319

      15      3.8318       4.2     22199  .0255001   832.509     .4497

      14      3.6396       4.2     21647 -.0243606   828.782    8.3181

      13      3.7311      4.37   22187.5  .1603431   765.137    -5.809

      12      4.3589       4.7   19121.5  .3197708   812.325    5.3897

      11       5.538      5.03   14488.5  .1949278   770.783     .9615

      10      5.6937      5.89     12125  .0742447   763.442    5.8042

       9      5.5787      6.33     11287  .1324939   721.561   -6.1896

       8      4.9292       6.1    9966.5  .0077351    769.17     .1131

       7      4.3601         .      9890 -.1891449   768.301   -2.1288

       6      4.2276         .     12197 -.0912004   785.012    8.1645

       5      4.1535         .     13421  .1083034   725.757    4.9453

       4      4.3218         .   12109.5  -.039386   691.558    3.6482

       3      4.4223         .     12606 -.1312198   667.216     .1988

       2      3.7965         .     14510  -.022336   665.893    4.2215

       1      3.5388         .   14841.5 -.0895344   638.921   -6.2651

                                                                      

    trim    txjurs~c  txjurb~s  ibovespa   ibovvar       pib    pibvar
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ANEXO B – TABELA COM AS MÉDIAS DE CADA VARIÁVEL INSERIDA NO 

ESTUDO POR TRIMESTRE – (continuação)  

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

                                                                      

   Total       1.586     1.652   .412199  2.136112  1.365443  .0176602

                                                                      

      55         .83        .8   .620123  2.119147  1.361456   .015732

      54        1.54      1.65   .625087  2.058985  1.368364  .0102567

      53        2.18       2.1  .6051614  2.120881  1.369366  .0110023

      52        2.04      1.88  .5893816  2.224815  1.405997  .0170784

      51         .62        .3  .5744337   2.25675  1.403767  .0156093

      50        1.18      1.22  .6247605  2.355632  1.425816  .0124876

      49        1.94      2.05  .7199657   2.35546  1.459582  .0153497

      48        1.99         2  .7018732   2.33649  1.460913  .0113783

      47        1.42      1.52  .6440405  2.232418  1.438074  .0167177

      46        1.08      1.46  .6123625   2.22475  1.436154  .0124694

      45        1.22      1.08  .5804872  2.214484  1.404659  .0159474

      44        1.46      1.41  .4386381  2.149488  1.349499  .0156833

      43        1.06       .87  .4849304   2.19559  1.415163  .0196545

      42         1.4      1.52  .5252063  2.265818  1.466303  .0178266

      41        2.44      2.16  .4799919    2.4456  1.487098  .0187065

      40        2.23      2.57  .4499012  2.566266  1.513021  .0202361

      39          .5        .4  .5567001  2.535983  1.501313  .0209971

      38           1      1.05  .6355955  2.529976  1.474252  .0189513

      37        2.06      2.31  .7684809  2.574838  1.522942  .0203804

      36        1.06       .85  .8860932  2.505862  1.534001  .0220506

      35         .63       .47  .9765169  2.196999  1.448907  .0185093

      34        1.32      1.58  .9001203  2.061521  1.330422  .0091505

      33        1.23      1.15  .7578826  1.884907  1.266815  .0122705

      32        1.09      1.17  .8827195  2.046896  1.316998  .0140067

      31        1.07       .94  .9584183   2.54653  1.513529  .0216507

      30        2.09      2.53  .9682376  2.884739  1.639711  .0192903

      29        1.52      1.69  1.000784  3.022322  1.703078  .0189322

      28        1.43      1.71  1.071839  3.422296  1.822013  .0170363

      27         .89      1.16  1.100324  3.339055  1.858453  .0170838

      26         .81       .83  1.083148  3.209026  1.804941  .0161798

      25        1.26      1.36  1.113824  3.048414  1.720197  .0143557

      24        1.12      1.48   1.16014  2.939911  1.612824  .0173517

      23         .45       .25  1.111731  2.376105  1.450125  .0199236

      22          .1       .18  1.049433  2.536831  1.450274   .012777

      21        1.44       .88  1.009504  2.573128  1.449386  .0179221

      20        1.67      1.53  .7198391  2.250441  1.387675   .011047

      19         .77       .18  .4825848  1.963674  1.329172  .0209371

      18        1.34       1.5  .4354075  2.064419  1.337243  .0215443

      17        1.79      1.75  .4631236   2.18137  1.348594  .0256655

      16           2      1.48  .3465252  1.974791  1.292876  .0238873

      15        1.94      1.41  .2221445  1.656166   1.20601  .0309552

      14         1.6      1.32  .1733192  1.558391  1.177356  .0272022

      13        1.85       1.8  .0964027   1.56772   1.16038  .0230654

      12        1.15      1.31  -.060003  1.440654  1.114549   .021223

      11        1.32      1.04 -.2915688  1.105735  1.047302  .0208034

      10        1.43      2.32 -.4233885  1.184293  1.015559  .0160884

       9        5.13      5.39 -.5656454  1.160509  1.007216  .0213507

       8        6.56      7.85 -.6550494  1.224563  .9839628  .0229383

       7        2.58      2.87 -.9173124  1.060589  .9666342  .0179401

       6        1.44      1.39  -.942123  1.259606  .9793654  .0109059

       5        1.49      2.01 -1.053759  1.174704   .982219  .0154856

       4        2.21         3 -1.205125  1.116695  .9673024  .0202905

       3        2.32      2.36 -1.175361  1.167847  .9740973  .0194895

       2        1.52      2.02 -1.004719  1.202987  1.001463  .0154988

       1        1.42      1.75 -1.049097  1.273098  1.004562  .0135559

                                                                      

    trim    inflipca  inflinpc  mtbmodif   mtborig  qdetobin  lucrebit
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ANEXO B – TABELA COM AS MÉDIAS DE CADA VARIÁVEL INSERIDA NO 

ESTUDO POR TRIMESTRE – (continuação).  

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

                                                                      

   Total    .0043279   1.86412 -.0024594 -.0025687  .0207837  .0204824

                                                                      

      55    .0038259  1.919756 -.0100644 -.0087404  .0222165  .0213256

      54    .0006529   1.94131 -.0122868  -.009854  .0217582  .0228651

      53    .0019299  1.998141 -.0115459 -.0108195   .023384  .0221347

      52    .0062667  2.064369 -.0037454 -.0053431  .0225542  .0243175

      51    .0054776  2.200618 -.0036611 -.0055376  .0234849  .0229623

      50    .0001723  2.127466 -.0109033 -.0089388  .0214654  .0186893

      49    .0061592  1.969212 -.0130644 -.0131535  .0206262  .0186696

      48    .0020545  1.980263  -.002459 -.0033991  .0274024   .023412

      47    .0080881   2.12082 -.0104253 -.0112083  .0185819   .018271

      46   -.0013269  1.919126 -.0099494 -.0085834  .0200737  .0191154

      45    .0061364  1.874848 -.0126997 -.0132046  .0208058  .0193288

      44    .0063517   1.90989 -.0044971 -.0045698  .0258852  .0243413

      43    .0056983  2.159586 -.0094574 -.0098262  .0197962  .0186426

      42    .0068431  2.097706 -.0093469 -.0099424  .0202158  .0210733

      41    .0085566  2.046261 -.0121896  -.010693  .0189484  .0162163

      40    .0116679  2.076754 -.0058402 -.0038552  .0209954  .0239032

      39    .0116923  2.128325 -.0072937 -.0101999  .0219514  .0194469

      38    .0074292  2.242315 -.0048742 -.0078348  .0238023  .0208168

      37    .0081707  2.282289  -.008032 -.0077969  .0195952  .0222645

      36    .0129084  1.980314  .0226868   .022592  .0426259  .0456716

      35    .0084741    2.0026  .0053139  .0052621  .0252638  .0245855

      34    .0029147  1.908212  .0046776  .0082889  .0271586  .0283513

      33    .0011913  1.792632 -.0075021 -.0062365  .0171776  .0157801

      32   -.0115013   1.82018  .0077529  .0175802  .0257221  .0328323

      31    .0005462   1.90814 -.0019437  .0007909  .0183763   .019651

      30    .0090835  1.956734 -.0006963 -.0015594  .0187205  .0172977

      29    .0070981  1.978059 -.0052555 -.0062223  .0161467  .0154127

      28    .0076902  2.010917 -.0031785 -.0029171  .0195432  .0173664

      27    .0081671     2.126 -.0018248 -.0020273  .0188969  .0172233

      26    .0055891  2.090209 -.0018682  -.002106  .0182632   .016658

      25    .0020076  2.097962   .001802 -.0000644  .0177033  .0160778

      24    .0026711  2.106505  .0071675  .0088944  .0233496  .0244694

      23    .0030002   2.20006  .0027366 -.0000465  .0178049  .0168459

      22   -.0014406  1.945881  .0022023  .0011967  .0208292  .0200014

      21    .0035159  1.691608   .000398 -.0017101  .0190711  .0166171

      20   -.0026372  1.721883   .007145  .0127537  .0227666  .0284071

      19    .0071583  1.786851 -.0011228 -.0039074  .0157533  .0144193

      18    .0080949  1.651045 -.0000866 -.0016907  .0162821  .0153928

      17    .0084203  1.536086   .000522  -.006075  .0179996  .0143856

      16    .0088009  1.565966  .0064461  .0025664  .0210826  .0176733

      15     .015857  1.606238  .0052107 -.0008925  .0221551  .0193942

      14     .005535  1.537958  .0018365 -.0025376  .0173813  .0157481

      13    .0063994  1.473466 -.0030352 -.0085648  .0148228  .0159048

      12    .0065581  1.435152  .0017236  .0010853  .0179689  .0183162

      11    .0028802  1.454419 -.0017459  -.005504   .016279  .0158097

      10    .0063829  1.410931 -.0021392 -.0023222  .0187648  .0181007

       9    .0057925  1.410466 -.0028573 -.0050752  .0186775  .0166093

       8    .0074958  1.435182  .0108402  .0113953  .0262937  .0250905

       7   -.0160482  1.532676  .0034576  .0144367  .0220468  .0300774

       6   -.0127815  1.607857 -.0028062  .0053019  .0197686  .0236066

       5    .0014797  1.557518 -.0111727 -.0125971  .0169441  .0177679

       4     .009334  1.579303   .001024  .0012693   .019266    .02001

       3    .0010592  1.639873 -.0005239 -.0011604  .0199991  .0190124

       2   -.0005431  1.634465 -.0051362 -.0071264  .0180581  .0180132

       1   -.0029814  1.609973 -.0088697 -.0086669  .0172948  .0172821

                                                                      

    trim      lucrll       liq  crescr~t  crescr~l  riscne~t  riscne~l
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ANEXO B – TABELA COM AS MÉDIAS DE CADA VARIÁVEL INSERIDA NO 

ESTUDO POR TRIMESTRE – (continuação)  

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

                                        

   Total    6.180642  1.039358  .3501411

                                        

      55    6.330947  1.034915  .2634527

      54    6.328085  1.012414  .2649105

      53    6.334084  1.001649  .2653361

      52    6.335591  1.026114  .2683461

      51    6.334459  1.013161  .2689085

      50    6.330126  1.020043  .2711564

      49    6.322163  1.004025   .277996

      48    6.342514  1.028918  .2863366

      47    6.339475  1.019099  .2904807

      46    6.342809  1.022389  .2902298

      45    6.339602  1.030793  .2880845

      44    6.327595  1.056239  .2872234

      43    6.315524  1.059749  .2912427

      42    6.309527   1.03894  .2931358

      41    6.293961  1.043773  .2950467

      40    6.288014  1.085345  .2997385

      39    6.266945  1.044683  .3113287

      38    6.259123  1.029901  .3131484

      37    6.239256  1.154282  .3295697

      36     6.20739  1.056018  .3516713

      35    6.189886  1.050698   .358917

      34    6.193869    .99565  .3607348

      33     6.21357  1.003539  .3579736

      32    6.188414  1.041125   .353428

      31     6.17732  1.055788  .3513437

      30    6.161146  1.058758  .3531801

      29    6.149896  1.027149   .354659

      28    6.147461  1.093847  .3545765

      27    6.117465  1.082511  .3517698

      26    6.090312  1.086047   .355369

      25    6.062038  1.051726  .3622332

      24    6.057262  1.104028  .3655532

      23    6.051194  1.063108  .3779895

      22    6.032755  1.046791  .3852866

      21     6.04102  1.029883  .3912201

      20    6.065017  1.027967  .3919503

      19    6.087451   1.02429  .3953112

      18    6.082227  1.035013  .3937434

      17    6.077274   1.01243  .3960986

      16    6.080579  1.022466  .3933237

      15    6.082051  1.032298  .3891253

      14    6.072305   1.03461  .3953943

      13    6.069182  1.031947  .4035209

      12     6.07198   1.02153  .4087447

      11    6.066557  1.043932  .4078579

      10    6.068194  .9995571  .4011713

       9    6.076112  1.003392  .4012949

       8    6.095677  1.024042  .4002775

       7    6.103508  1.088498  .4020671

       6    6.096873  1.024789  .4146145

       5    6.098075  1.006047   .422485

       4    6.107453  1.038332  .4208137

       3    6.096984  1.054974  .4237845

       2    6.091224   1.02804  .4293578

       1    6.090664  1.011368   .436849

                                        

    trim    tamlogat  tamvarat      tang
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ANEXO C: TABELA COM O RESULTADO DA REGRESSÃO POOLED UTILIZANDO 

ALAVANCAGEM A VALOR CONTÁBIL. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons     .2671551   .0431178     6.20   0.000     .1826367    .3516735

        tang    -.0702553   .0070426    -9.98   0.000    -.0840601   -.0564505

    tamvarat     .0361079    .007362     4.90   0.000     .0216772    .0505387

    tamlogat     .0152867   .0022325     6.85   0.000     .0109105    .0196628

   riscnegll     .3566998   .0823936     4.33   0.000      .195194    .5182056

 riscnegebit    -.4607272   .0778403    -5.92   0.000    -.6133076   -.3081467

 crescrentll    -.6452054    .081679    -7.90   0.000    -.8053104   -.4851004

crescrente~t     .3090312   .0792596     3.90   0.000     .1536686    .4643938

         liq    -.0372043   .0007354   -50.59   0.000    -.0386458   -.0357629

      lucrll    -1.760335   .0823481   -21.38   0.000    -1.921751   -1.598918

    lucrebit     1.114831   .0821759    13.57   0.000     .9537517     1.27591

    qdetobin    -.0742349   .0024277   -30.58   0.000    -.0789937   -.0694762

     mtborig     .0323432   .0006995    46.24   0.000      .030972    .0337144

    mtbmodif     .0045021   .0009777     4.60   0.000     .0025857    .0064185

    inflinpc     .0002998   .0056889     0.05   0.958    -.0108515     .011451

    inflipca     .0051217   .0067274     0.76   0.446    -.0080651    .0183086

      pibvar     .0005229   .0003253     1.61   0.108    -.0001148    .0011606

         pib    -.0000407   .0000187    -2.17   0.030    -.0000774   -3.92e-06

     ibovvar     .0256349   .0161603     1.59   0.113     -.006042    .0573119

    ibovespa     4.52e-07   2.13e-07     2.13   0.034     3.53e-08    8.69e-07

  txjurbndes    -.0198876   .0084641    -2.35   0.019    -.0364788   -.0032965

  txjurselic     .0064519   .0054943     1.17   0.240     -.004318    .0172218

 investsetor     .0146719   .0032691     4.49   0.000     .0082638    .0210799

 concsetorvm    -.0000644   .0001623    -0.40   0.692    -.0003826    .0002538

 concsetorrv     .0004926   .0002087     2.36   0.018     .0000835    .0009018

   alavsetor     .3884042   .0198859    19.53   0.000     .3494244    .4273841

                                                                              

    alavbook        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     436.40999 11374  .038369087           Root MSE      =  .15084

                                                       Adj R-squared =  0.4070

    Residual    258.223183 11349  .022752946           R-squared     =  0.4083

       Model    178.186807    25  7.12747227           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 25, 11349) =  313.25

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   11375



176 

 

 

ANEXO D: TABELA COM O RESULTADO COM A REGRESSÃO MODELO DE 

EFEITO ALEATÓRIO COM ALAVANCAGEM A VALOR CONTÁBIL. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

 

 

                                                                              

         rho    .69477432   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .08349936

     sigma_u    .12597793

                                                                              

       _cons    -.3278892   .0588428    -5.57   0.000    -.4432189   -.2125594

        tang    -.0040728   .0077903    -0.52   0.601    -.0193415    .0111958

    tamvarat      .018741    .004242     4.42   0.000     .0104269    .0270552

    tamlogat      .066728      .0052    12.83   0.000     .0565362    .0769199

   riscnegll     .1449204   .0521444     2.78   0.005     .0427191    .2471216

 riscnegebit    -.0066448   .0512861    -0.13   0.897    -.1071637    .0938742

 crescrentll    -.0357122   .0496361    -0.72   0.472    -.1329971    .0615727

crescrente~t    -.1821084   .0490493    -3.71   0.000    -.2782432   -.0859735

         liq    -.0179602   .0006104   -29.42   0.000    -.0191566   -.0167639

      lucrll    -.7304652   .0503478   -14.51   0.000     -.829145   -.6317854

    lucrebit     .4231946   .0509019     8.31   0.000     .3234286    .5229606

    qdetobin    -.0495261   .0019654   -25.20   0.000    -.0533782    -.045674

     mtborig     .0225222   .0005367    41.96   0.000     .0214703    .0235741

    mtbmodif     .0108291   .0007819    13.85   0.000     .0092966    .0123617

    inflinpc     .0009662   .0032108     0.30   0.763    -.0053269    .0072593

    inflipca     .0008102   .0037907     0.21   0.831    -.0066195    .0082398

      pibvar     -.000245   .0001874    -1.31   0.191    -.0006124    .0001223

         pib     .0000382   .0000127     3.00   0.003     .0000133    .0000632

     ibovvar     .0178154   .0091286     1.95   0.051    -.0000762    .0357071

    ibovespa    -3.95e-07   1.35e-07    -2.94   0.003    -6.59e-07   -1.32e-07

  txjurbndes     .0017281   .0048961     0.35   0.724    -.0078681    .0113242

  txjurselic    -.0057453   .0031251    -1.84   0.066    -.0118705    .0003799

 investsetor     .0468717   .0071438     6.56   0.000     .0328702    .0608733

 concsetorvm     .0009198   .0001848     4.98   0.000     .0005576     .001282

 concsetorrv     -.001591   .0002524    -6.30   0.000    -.0020856   -.0010963

   alavsetor      .255205   .0170484    14.97   0.000     .2217908    .2886192

                                                                              

    alavbook        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000

                                                Wald chi2(25)      =   5050.14

       overall = 0.2616                                        max =        48

       between = 0.2323                                        avg =      30.3

R-sq:  within  = 0.3116                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       376

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     11375
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ANEXO E: TABELA COM O TESTE DE CHOW PARA ALAVANCAGEM A VALOR 

CONTÁBIL. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

Pode-se negar que o melhor modelo seja o agrupado (pooled). 

 

F test that all u_i=0:     F(375, 10974) =    69.50          Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .81038135   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .08349936

     sigma_u    .17261849

                                                                              

       _cons    -.6296597   .0657492    -9.58   0.000    -.7585399   -.5007795

        tang    -.0058399   .0078927    -0.74   0.459    -.0213111    .0096313

    tamvarat     .0193693   .0041997     4.61   0.000     .0111371    .0276015

    tamlogat     .0901803    .006088    14.81   0.000     .0782467    .1021139

   riscnegll     .1356187   .0524174     2.59   0.010     .0328711    .2383664

 riscnegebit     .0053394   .0522902     0.10   0.919    -.0971588    .1078377

 crescrentll     .0010583   .0492955     0.02   0.983    -.0955697    .0976863

crescrente~t    -.1880399   .0492477    -3.82   0.000    -.2845742   -.0915056

         liq    -.0170642   .0006105   -27.95   0.000     -.018261   -.0158674

      lucrll      -.70301   .0500213   -14.05   0.000    -.8010608   -.6049592

    lucrebit     .4040057   .0504718     8.00   0.000     .3050719    .5029395

    qdetobin    -.0473438   .0019657   -24.08   0.000     -.051197   -.0434907

     mtborig     .0220432   .0005363    41.10   0.000      .020992    .0230945

    mtbmodif     .0111773   .0007796    14.34   0.000     .0096491    .0127054

    inflinpc     .0002731   .0031774     0.09   0.932    -.0059553    .0065014

    inflipca     .0015829   .0037509     0.42   0.673    -.0057695    .0089353

      pibvar    -.0001301   .0001861    -0.70   0.485    -.0004949    .0002348

         pib     .0000165   .0000129     1.28   0.200    -8.77e-06    .0000419

     ibovvar     .0178664   .0090334     1.98   0.048     .0001592    .0355735

    ibovespa    -4.42e-07   1.34e-07    -3.29   0.001    -7.06e-07   -1.79e-07

  txjurbndes     .0012845   .0048542     0.26   0.791    -.0082306    .0107995

  txjurselic    -.0053045   .0030942    -1.71   0.086    -.0113698    .0007607

 investsetor     .0682297   .0080297     8.50   0.000       .05249    .0839693

 concsetorvm     .0009465   .0001885     5.02   0.000      .000577     .001316

 concsetorrv    -.0014901   .0002632    -5.66   0.000    -.0020061   -.0009741

   alavsetor      .243014   .0174376    13.94   0.000     .2088332    .2771947

                                                                              

    alavbook        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.1794                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(25,10974)        =    200.68

       overall = 0.2051                                        max =        48

       between = 0.1558                                        avg =      30.3

R-sq:  within  = 0.3137                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       376

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     11375
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ANEXO F:  TABELA COM O TESTE DE BREUSCH-PAGAN PARA ALAVANCAGEM 

A VALOR CONTÁBIL. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

Pode-se negar Ho que o modelo de efeito fixo seja melhor do que o efeito aleatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) = 66449.05

        Test:   Var(u) = 0

                       u     .0158704       .1259779

                       e     .0069721       .0834994

                alavbook     .0383691       .1958803

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        alavbook[empr,t] = Xb + u[empr] + e[empr,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
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ANEXO G: TABELA COM O TESTE DE HAUSMAN PARA ALAVANCAGEM A 

VALOR CONTÁBIL. 

 

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

 

 

 

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =     1003.70

                 chi2(23) = (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

                                                                              

        tang     -.0058399    -.0040728       -.0017671        .0012677

    tamvarat      .0193693      .018741        .0006283               .

    tamlogat      .0901803      .066728        .0234522         .003166

   riscnegll      .1356187     .1449204       -.0093016        .0053427

 riscnegebit      .0053394    -.0066448        .0119842        .0101982

 crescrentll      .0010583    -.0357122        .0367705               .

crescrente~t     -.1880399    -.1821084       -.0059315         .004416

         liq     -.0170642    -.0179602         .000896        .0000133

      lucrll       -.70301    -.7304652        .0274552               .

    lucrebit      .4040057     .4231946       -.0191889               .

    qdetobin     -.0473438    -.0495261        .0021822        .0000349

     mtborig      .0220432     .0225222        -.000479               .

    mtbmodif      .0111773     .0108291        .0003481               .

    inflinpc      .0002731     .0009662       -.0006932               .

    inflipca      .0015829     .0008102        .0007727               .

      pibvar     -.0001301     -.000245        .0001149               .

         pib      .0000165     .0000382       -.0000217        2.17e-06

     ibovvar      .0178664     .0178154        .0000509               .

    ibovespa     -4.42e-07    -3.95e-07       -4.70e-08               .

  txjurbndes      .0012845     .0017281       -.0004436               .

  txjurselic     -.0053045    -.0057453        .0004408               .

 investsetor      .0682297     .0468717        .0213579        .0036664

 concsetorvm      .0009465     .0009198        .0000267        .0000373

 concsetorrv     -.0014901     -.001591        .0001008        .0000748

   alavsetor       .243014      .255205       -.0121911        .0036636

                                                                              

                     fe           re         Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     
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ANEXO H:  TABELA COM A REGRESSÃO COM MODELO DE EFEITO FIXO PARA 

ALAVANCAGEM A VALOR CONTÁBIL. 

 

.  
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12.  
 

F test that all u_i=0:     F(375, 10974) =    69.50          Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .81038135   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .08349936

     sigma_u    .17261849

                                                                              

       _cons    -.6296597   .0657492    -9.58   0.000    -.7585399   -.5007795

        tang    -.0058399   .0078927    -0.74   0.459    -.0213111    .0096313

    tamvarat     .0193693   .0041997     4.61   0.000     .0111371    .0276015

    tamlogat     .0901803    .006088    14.81   0.000     .0782467    .1021139

   riscnegll     .1356187   .0524174     2.59   0.010     .0328711    .2383664

 riscnegebit     .0053394   .0522902     0.10   0.919    -.0971588    .1078377

 crescrentll     .0010583   .0492955     0.02   0.983    -.0955697    .0976863

crescrente~t    -.1880399   .0492477    -3.82   0.000    -.2845742   -.0915056

         liq    -.0170642   .0006105   -27.95   0.000     -.018261   -.0158674

      lucrll      -.70301   .0500213   -14.05   0.000    -.8010608   -.6049592

    lucrebit     .4040057   .0504718     8.00   0.000     .3050719    .5029395

    qdetobin    -.0473438   .0019657   -24.08   0.000     -.051197   -.0434907

     mtborig     .0220432   .0005363    41.10   0.000      .020992    .0230945

    mtbmodif     .0111773   .0007796    14.34   0.000     .0096491    .0127054

    inflinpc     .0002731   .0031774     0.09   0.932    -.0059553    .0065014

    inflipca     .0015829   .0037509     0.42   0.673    -.0057695    .0089353

      pibvar    -.0001301   .0001861    -0.70   0.485    -.0004949    .0002348

         pib     .0000165   .0000129     1.28   0.200    -8.77e-06    .0000419

     ibovvar     .0178664   .0090334     1.98   0.048     .0001592    .0355735

    ibovespa    -4.42e-07   1.34e-07    -3.29   0.001    -7.06e-07   -1.79e-07

  txjurbndes     .0012845   .0048542     0.26   0.791    -.0082306    .0107995

  txjurselic    -.0053045   .0030942    -1.71   0.086    -.0113698    .0007607

 investsetor     .0682297   .0080297     8.50   0.000       .05249    .0839693

 concsetorvm     .0009465   .0001885     5.02   0.000      .000577     .001316

 concsetorrv    -.0014901   .0002632    -5.66   0.000    -.0020061   -.0009741

   alavsetor      .243014   .0174376    13.94   0.000     .2088332    .2771947

                                                                              

    alavbook        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.1794                        Prob > F           =    0.0000

                                                F(25,10974)        =    200.68

       overall = 0.2051                                        max =        48

       between = 0.1558                                        avg =      30.3

R-sq:  within  = 0.3137                         Obs per group: min =         1

Group variable: empr                            Number of groups   =       376

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     11375
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ANEXO I: TABELA COM A INSERÇÃO DE VARIÁVEIS DUMMIES POR SETOR E 

POR TEMPO NO MODELO DE EFEITO FIXO PARA ALAVANCAGEM A VALOR 

CONTÁBIL.  

 
Fonte: Planilha de cálculo do Stata 12. 

                                                                              

       _cons     .3013425   .0866714     3.48   0.001     .1314516    .4712333

          p1     .0153313   .0068768     2.23   0.026     .0018517    .0288109

         s19     .0297531   .0209652     1.42   0.156    -.0113424    .0708486

         s18     .0122641   .0224928     0.55   0.586    -.0318257     .056354

         s17    -.0730142   .0203872    -3.58   0.000    -.1129767   -.0330518

         s16    -.0745797   .0270225    -2.76   0.006    -.1275486   -.0216108

         s15    -.0162871   .0255419    -0.64   0.524    -.0663536    .0337795

         s14    -.0025188   .0225805    -0.11   0.911    -.0467806    .0417429

         s13     .0079592   .0345472     0.23   0.818    -.0597592    .0756776

         s12    -.0042532   .0231492    -0.18   0.854    -.0496297    .0411233

         s11    -.0497616    .024393    -2.04   0.041     -.097576   -.0019471

         s10    -.0469113   .0200363    -2.34   0.019    -.0861858   -.0076367

          s8    -.0191074   .0333091    -0.57   0.566    -.0843991    .0461843

          s7    -.0003128    .020001    -0.02   0.988    -.0395183    .0388927

          s6    -.0439402   .0301153    -1.46   0.145    -.1029714    .0150911

          s5    -.0665111   .0182224    -3.65   0.000    -.1022302   -.0307921

          s4    -.0296848   .0227872    -1.30   0.193    -.0743517    .0149821

          s3    -.0117599   .0211944    -0.55   0.579    -.0533046    .0297849

          s2    -.0333659   .0259289    -1.29   0.198    -.0841911    .0174592

          s1     -.015359   .0188695    -0.81   0.416    -.0523464    .0216284

        tang    -.0703475   .0079951    -8.80   0.000    -.0860194   -.0546756

    tamvarat     .0341974   .0073045     4.68   0.000     .0198793    .0485155

    tamlogat     .0154613    .002331     6.63   0.000      .010892    .0200305

   riscnegll     .4349567   .0821011     5.30   0.000     .2740243    .5958891

 riscnegebit    -.5089221   .0772226    -6.59   0.000    -.6602918   -.3575524

 crescrentll    -.7017994   .0810446    -8.66   0.000    -.8606608    -.542938

crescrente~t     .3597246   .0785966     4.58   0.000     .2056616    .5137877

         liq    -.0375131   .0007365   -50.94   0.000    -.0389566   -.0360695

      lucrll    -1.742236   .0818521   -21.29   0.000     -1.90268   -1.581792

    lucrebit     1.045123   .0819469    12.75   0.000     .8844933    1.205753

    qdetobin    -.0741993   .0024384   -30.43   0.000     -.078979   -.0694196

     mtborig     .0319468   .0007017    45.53   0.000     .0305714    .0333223

    mtbmodif     .0039927   .0009915     4.03   0.000     .0020491    .0059362

    inflinpc    -.0004261   .0056498    -0.08   0.940    -.0115006    .0106485

    inflipca      .004485   .0066648     0.67   0.501    -.0085792    .0175492

      pibvar     .0002524   .0003402     0.74   0.458    -.0004144    .0009193

         pib     9.77e-07   .0000246     0.04   0.968    -.0000473    .0000492

     ibovvar     .0151539   .0165911     0.91   0.361    -.0173675    .0476753

    ibovespa     5.31e-07   2.45e-07     2.17   0.030     5.13e-08    1.01e-06

  txjurbndes    -.0094312   .0091299    -1.03   0.302    -.0273275     .008465

  txjurselic     .0010289   .0057689     0.18   0.858    -.0102792    .0123371

 investsetor     .0125756   .0118023     1.07   0.287    -.0105588    .0357101

 concsetorvm     .0003253   .0003177     1.02   0.306    -.0002975    .0009481

 concsetorrv    -.0008168   .0004294    -1.90   0.057    -.0016584    .0000249

   alavsetor     .3531635   .0291441    12.12   0.000      .296036     .410291

                                                                              

    alavbook        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     436.40999 11374  .038369087           Root MSE      =  .14908

                                                       Adj R-squared =  0.4208

    Residual    251.800795 11330  .022224254           R-squared     =  0.4230

       Model    184.609195    44  4.19566352           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 44, 11330) =  188.79

      Source         SS       df       MS              Number of obs =   11375


