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RESUMO 

 

O presente estudo analisa a relação entre diversificação estratégica de negócios e 

endividamento de empresas brasileiras de capital aberto da B3 (Brasil Bolsa Balcão), no 

período de 2012 a 2016. Os endividamentos ou estrutura de capital foram mensurados através 

das demonstrações contábeis disponíveis na Economática e a diversificação estratégica de 

negócios foi classificada a partir do banco de dados da Bloomberg, nos Relatórios por 

Segmentos, cujo faturamento das empresas é apresentado em moeda corrente do país e 

percentual de faturamento por produtos e/ou serviços. Com o faturamento em percentuais de 

produtos e serviços houve a possibilidade de classificar as empresas em negócios únicos ou 

pouco diversificados, negócios dominantes ou moderadamente diversificados e negócios 

relacionados-não relacionados ou muito diversificados. A amostra inicialmente é composta de 

237 empresas brasileiras classificáveis de diversos setores, excluídos os setores financeiros e 

de fundos. Fundamentalmente a pesquisa utiliza abordagem quantitativa conduzida pelas 

técnicas de regressão com dados em painel (modelos pooled, efeitos fixos e efeitos 

aleatórios). As utilizações das técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e explicativa 

também compõem a metodologia. Houve a constatação de que a variável estratégica de 

negócio dominante está mais relacionado com as dívidas, confirmando a hipótese de uma 

relação negativa com as dívidas. Em seguida, as empresas de negócio único. Quanto às 

variáveis financeiras os resultados em pooled são: a) a variável estratégica  de empresas mais 

diversificadas apresentaram uma relação negativa com as dívidas, contrariando a teoria; b) a 

variável tamanho, risco, benefícios fiscais e market to book também apresentaram uma 

relação negativa com as dívidas contrariaram algumas teorias. Já com resultados em efeitos 

fixos, estes menos presentes por este meio, apresentaram variáveis como risco, benefícios 

fiscais, tangibilidade adversos à teoria em relação as dívidas em empresas brasileiras no 

período analisado. 

 

Palavras-chave: Estruturas de capital. Níveis de endividamento. Diversificação estratégica de 

negócios. Categorias de diversificação de negócios. Regressão com dados em painel. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study analyzes the relationship between strategic business diversification and 

debts of Brazilian publicly traded companies of B3 (Brasil Bolsa Balcão) in the period from 

2012 to 2016. The debts or capital structure was measured through the financial statements 

available in Economática and the strategic business diversification was classified from the 

Bloomberg database in the Relatório de Segmentos, whose company gross sales revenue is 

presented in the country's currency and the percentage of gross sales revenue for products 

and/or services. With the gross sales revenue in percentage of products and services, it was 

possible to classify the companies in single or small diversified businesses, dominant or 

moderately diversified businesses and related businesses-unrelated or very diversified. The 

sample is initially composed of 237 Brazilian companies classifiable from different sectors, 

excluding the financial and fund sectors. Fundamentally the research uses a quantitative 

approach conducted by regression techniques with panel data (pooled models, fixed effects 

and random effects). The uses of bibliographic, documentary and explanatory research 

techniques also make up the methodology. It was found that the dominant strategic business 

variable is more related to debts, confirming the hypothesis of a negative relation with the 

debts. Then the unique business enterprises. Regarding the financial variables, the results in 

pooled are: a) the strategic variable of more diversified companies presented a negative 

relation with the debts, contrary to the theory; b) the variable size, risk, tax benefits and 

market to book also presented a negative relation with the debts contradicted some theories. 

With results in fixed effects, these less present by this means, presented variables such as risk, 

tax benefits, adverse tangibility to the theory in relation to the debts in Brazilian companies in 

the analyzed period. 

 

Key words: Capital structures. Levels of debt. Strategic business diversification. Categories of 

business diversification. Regression with panel data. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde 1950, o estudo pela área das Finanças Corporativas tornou-se relevante devido 

à sua incontestável importância e complexidade para as organizações e seus usuários da 

informação contábil-financeira, criando teorias e diversas aplicações empíricas, em especial, 

ao nível de endividamento das empresas. 

Teorias seminais como de Durand (1952) e de Modigliani e Miller (1958) que 

estudaram a composição do endividamento para o valor da empresa fortaleceram os estudos 

ligados à estrutura de capital das empresas, ou seja, o nível de endividamento das empresas. 

Isto devido à falta de consenso entre os pesquisadores sobre uma única teoria a ser aplicada 

como estrutura de capital ótima. 

Entre estes estudos destacaram-se: Jensen e Meckling (1976) estudaram sobre o 

conflito de interesses entre acionistas, gestores e credores sobre o desempenho das empresas, 

estabelecendo e criando a Teoria da Agência; Myers (1984) pesquisou sobre a elevação do 

risco de dificuldades financeiras relacionadas ao aumento de dívidas como fator limitante à 

estrutura de capital, conhecida mais tarde como a Teoria de Trade-off; a Teoria de Pecking 

Order nasceu do estudo de Myers e Majluf (1984) que propuseram a existência da assimetria 

de informações entre os gestores das empresas e o mercado de capitais, à medida que os 

administradores sejam mais bem informados do que os investidores, e que a estrutura de 

capital era resultante de uma hierarquia de fontes de captação. 

Os gestores optam por uma dessas alternativas de endividamento como estratégia de 

financiamento e, por outro lado, devem se preocupar em como alocar os recursos monetários 

em ativos para proporcionar maiores benefícios econômicos futuros. 

À luz da competitividade e da geração de benefícios econômicos futuros, surgem 

estudos sobre estratégias e, nesta o assunto diversificação de negócios das empresas. Essa 

diversificação consiste na entrada de novos produtos ou mercados, que podem estar ou não 

relacionados de alguma maneira com os negócios da empresa, possuindo um papel importante 

no comportamento estratégico das empresas.  

A diversificação é vista como uma estratégia de desenvolvimento empresarial, na 

qual a empresa decide operacionalizar suas atividades em diferentes linhas de produtos, 

atividades, serviços e/ou mercados (região geográfica), assim acontecendo a diversificação de 

negócios. 
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Com isso, a diversificação acaba sendo uma estratégia de negócios e de riscos da 

empresa a ponto de expandir mercados, maximizar suas vendas na tentativa de obter maior 

lucratividade, além de aumentar a capacidade de endividamento. (HALL JR, 1995; SINGH et 

al., 2001). 

A diversificação de negócios estimulou estudos que pode explorar diversos temas e 

reaplicá-la em estudos anteriores, uma vez que conceitos e medidas de diversificação se 

renovam com o passar do tempo. (RAMANUJAM, VARADARAJAN, 1989). 

Por meio do cenário apresentado, percebe-se que a capacidade de a empresa tomar 

empréstimos está intimamente ligada à habilidade para esquematizar uma estratégia de 

negócio. 

A motivação para esta proposta de pesquisa foi por meio dos seguintes estudos:  

a) trabalho sobre estrutura de capital de Titman e Wessels (1998) que testam o poder 

explicativo de algumas teorias da estrutura de capital e aplicando algumas medidas de 

endividamento (de curto e longo prazos e, de dívidas conversíveis ao invés de aplicá-las de 

modo agregada do total da dívida);  

b) os estudos de Rumelt (1974, 1982), Barton e Gordon (1988), Pandya e Rao (1988) 

e Grzebieluckas, Marcon e Alberton (2013) utilizaram uma maneira de classificar empresas 

por meio de seus faturamentos brutos. Os dois primeiros estudos, por exemplo, foi além, 

conhecer se os níveis de endividamento de cada categoria de negócios tendem a ser diferentes. 

 

1.1 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

A contribuição empírica deste estudo é ligada a gestores empresariais, em especial, a 

profissionais de Finanças e Controladoria, promovendo mais uma reflexão sobre que tipos de 

estratégia de negócios empresas brasileiras vem adotando nos últimos anos, ou seja, essas 

empresas são mais ou menos diversificadas quando se trata de faturamento de seus produtos e 

serviços. Além disso, abre-se a oportunidade de conhecer qual o comportamento da estrutura 

de capital de empresas mais ou menos diversificadas no mercado brasileiro. 

Como contribuição acadêmica, a ideia é apresentar uma pesquisa diferenciada no 

Brasil utilizando-se de uma métrica de classificação estratégica de negócio em conjunto com 

o assunto fortemente estudado como a estrutura de capital. Poucos são os estudos na qual 

ligam os dois assuntos. Com isso, estuda-los e conhecer a realidade brasileira estimula, 
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comparando, na medida do possível, com outras realidades, havendo a possibilidade de 

avançar no universo da pesquisa acadêmica. 

A justificativa relevante para realização deste estudo é movida por não haver estudos 

com empresas brasileiras que tenham utilizado a técnica de classificação estratégica de 

negócios, iniciada por Wrigley (1970) e culminada em estudos de Rumelt (1974, 1982), por 

exemplo, que separa empresas com características de diversificação por meio de seus 

faturamentos brutos. Esta técnica será mais bem explicada no capítulo de Procedimentos 

metodológicos. 

Além disso, esta pesquisa tratou de utilizar as diversificações de negócios das 

empresas brasileiras como dummies, ou seja, uma maneira de verificar como cada estratégia 

de negócio se comporta junto às variáveis financeiras e, vice-versa. Esta prática não foi 

utilizada nos principais estudos que serviram de base e, tampouco, encontrado estudos que 

tenham realizado desta maneira. Os estudos de Wrigley (1970) e Rumelt (1974, 1978, 1982) 

realizaram regressões para cada estratégia de negócio. 

Outra relevância a ser abordada é quanto a utilização de alguns tipos de estrutura de 

capital, incluindo endividamentos a valor de mercado, a valor contábil e de passivo oneroso, 

nos dois tipos de informações: contábil e a mercado. 

Portanto, o presente trabalho pretende preencher as seguintes lacunas: a) nunca 

houve estudos brasileiros que tratassem de estratégia de negócios como a de Wrigley (1970) 

com estrutura de capital; b) os trabalhos seminais verificam o comportamento de variáveis 

financeiras e fazem um comparativo entre as estratégias de negócios de modo separado, não 

utilizando dummies como este estudo realiza. 

 

1.2 PROBLEMA E OBJETIVOS PROPOSTOS 

 

O trabalho de Barton e Gordon (1998) somado aos trabalhos de Wrigley (1970) e de 

Rumelt (1974, 1978, 1984) foram propulsores para o questionamento desta pesquisa. 

Estudaram o comportamento das estruturas de capital quando há separação de 

empresas por meio da diversificação de negócios como estratégia, utilizando como variáveis 

de controle algumas variáveis contábil-financeiras mais comumente utilizadas como tamanho, 

crescimento, lucratividade, entre outras. 

A partir destes estudos foi elaborada a seguinte questão-problema: quais 

diversificações de negócios – únicos (menos diversificados), dominantes (diversificados 
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moderadamente), relacionados ou não relacionados (mais diversificados) – são 

relacionadas com os níveis de endividamento de empresas brasileiras de capital aberto, 

no período de 2012 a 2016? 

Assim sendo, o objetivo principal deste estudo é verificar quais diversificações de 

negócios são relacionadas com os níveis de endividamento de empresas brasileiras no período 

avaliado. 

Por meio desse objetivo, o interesse é: 

a) conhecer se há diferenças entre as classificações diversificadas de negócios em 

relação aos níveis de endividamento das empresas; 

b) verificar se as variáveis contábil-financeiras dos modelos econométricos propostos 

estão de acordo com a literatura. 

 

1.3 HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

Na estrutura de uma pesquisa acadêmica dois detalhes são essenciais: a consistência 

e a harmonização que a questão-problema tem para com as hipóteses elaboradas como 

respostas provisórias na busca de uma confirmação verdadeira e passíveis de serem testadas, 

cujo intuito é de orientar o pesquisador, colocando-o na direção da possível causa do 

problema. (CERVO; BERVIAN, 2002; LAKATOS; MARCONI, 2003, SILVA, 2008). 

Portanto, as hipóteses serão construídas a partir de pesquisas realizadas para assim 

nortear o referido estudo.  

Rumelt (1974, 1977, 1982) avançou quanto à diversificação estratégica de negócios 

elaborada por Wrigley (1970), encontrando relações significativamente diferentes para níveis 

de endividamento de empresas americanas. Rumelt, em 1974, constatou que empresas que ele 

classificou como “negócios únicos”, ou seja, menos diversificadas, são avessas a risco 

esperando uma relação menos positiva ao endividamento. Barton e Gordon (1988) também 

encontram baixo endividamento em empresas classificadas como “negócios únicos”, 

significativamente menor do que todas as outras categorias estratégicas de diversificação de 

empresas.  

Portanto, espera-se como hipótese 1.1, que 

 

H1.1: as empresas diversificadas com estratégia de “negócios únicos” têm relação 

negativa com os níveis de endividamento. 
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Rumelt (1974) verificou que empresas classificadas como “negócio dominante” 

procuram não correr riscos e que possuem uma relação menos positiva ao endividamento. Já 

Barton e Gordon (1988), encontraram uma média de endividamento somente maior que às 

empresas classificadas como “negócio único”.  

Assim sendo, espera-se como hipótese 1.2, que 

 

H1.2: as empresas diversificadas com estratégia de “negócios dominantes” têm relação 

negativa com os níveis de endividamento.  

 

Para Rumelt (1974) as empresas classificadas como “negócio relacionado” são mais 

conservadoras, preferindo um risco médio de endividamento, cuja relação destas empresas 

com o endividamento seja menos positiva. Já para Barton e Gordon (1988) as empresas com 

esta classificação foram significativamente menores do que as empresas classificadas como 

“não relacionadas”. 

Além disso, Barton e Gordon (1988) e Rumelt (1974) afirmam que as empresas de 

“negócio não relacionado” teriam a maior relação positiva com o endividamento e 

significativamente mais elevadas do que as empresas de categoria “negócio único” e “negócio 

relacionado”. Neste caso, as empresas de “negócio não relacionadas” foram provavelmente os 

menos avessos ao risco. 

Montgomery e Singh (1984) mencionam que empresas diversificadas aumentam o 

seu tamanho diminuindo o risco de falirem e, como consequência disso, obtém melhor acesso 

ao mercado de capitais viabilizando a diminuição do custo com financiamentos.  

Berger e Ofek (1995) e Singh et al. (2001) descobriram que empresas que 

diversificam seus negócios possuem alto endividamento em relação às empresas que menos 

diversificam seus negócios. 

Com isso, espera-se como hipótese 1.3, que 

 

H1.3: as empresas diversificadas com estratégia de “negócio relacionado e não 

relacionado” têm uma relação positiva com os níveis de endividamento. 

 

Portanto, é compreensível que as empresas classificadas como “negócio relacionado  

e não relacionados” são mais dispostos ao risco, endividando-se mais que os outros grupos de 
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empresas; em segundo lugar, as empresas de “negócio dominante” possuem disposição 

moderada ao endividamento, enquanto as empresas de “negócio único” são avessas ao risco, 

ou seja, possuem um menor endividamento que as demais empresas. 

Estas classificações representam fundamentalmente diferentes abordagens 

estratégicas para a diversificação de negócio e, mais importantes, resultaram em diferentes 

níveis de endividamento por Rumelt (1974). 

Tanto Rumelt (1974) como Barton e Gordon (1988) utilizaram variáveis financeiras 

contextuais, pois, elas podem efetuar grau de risco para a empresa. 

Foi utilizada a classificação que Wrigley (1970), precursor da categorização 

estratégica de negócios para verificar se há diferentes níveis de endividamento para cada 

classificação. Foi escolhida esta técnica de classificação de empresas por possuir quatro 

categorias, tornando-se mais próximo da realidade da amostra das empresas brasileiras de 

capital aberto, haja vista um número reduzido de empresas a serem analisadas. Para a 

realidade de empresas brasileiras houve a necessidade de adaptar estas classificações de 

diversificação de negócio devido ao baixo número de empresas de “negócio relacionada e não 

relacionada”, aglutinando-as em um grupo. Detalhes são apresentados na seção 

Procedimentos metodológicos direcionadores desta de pesquisa. 

Com a apresentação das hipóteses ligadas à classificação categórica de diversificação 

de negócio, a seguir, serão exibidas as hipóteses de natureza contábil-financeiras. 

A lucratividade é o primeiro assunto a ser discutido como variável financeira. Bettis 

(1981) utilizou como medida de lucratividade o lucro antes do resultado financeiro e tributos 

sobre lucro sobre o ativo total para não ser confundindo com a alavancagem da empresa. 

Outro motivo é de que esta variável é utilizada amplamente utilizada em pesquisas. 

A partir deste cenário, a hipótese 2 é que 

 

H2: a lucratividade da empresa terá uma relação negativa aos níveis de endividamento. 

 

O tamanho da empresa é uma variável muito utilizada como um potencial 

determinante das decisões da estrutura de capital (TITMAN; WESSELS, 1988; RAJAN; 

ZINGALES, 1995). Martin et al. . (2005), Perobelli e Famá (2001) e Forte, Barros e 

Nakamura (2013) são exemplos de estudos com empresas brasileiras que utilizaram a variável 

tamanho. 
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Quando se trata de empresas recorrerem a financiamentos externos, as mesmas 

dependerão de seu tamanho, nas quais, empresas menores sempre terão custos de transações 

mais altos do que as empresas maiores (TITMAN; WESSELS, 1988). 

A relação esperada entre tamanho e alavancagem total é, portanto, claramente 

positiva. Curiosamente, alguns estudos de PMEs também relatam uma relação negativa entre 

tamanho e passivos de curto prazo (Fluck, Holtz-Eakin e Rosen, 2000; Michaelas, Chittenden 

e Poutziouris, 1999), sugerindo que as PMEs relativamente maiores aumentaram o acesso e 

preferiram financiamento a longo prazo. 

A hipótese 3 configura-se da seguinte maneira: 

 

H3: o tamanho da empresa terá uma relação positiva aos níveis de endividamento. 

 

O crescimento também é outra variável bastante utilizada aos estudos vinculados à 

estrutura de capital.  

Nakamura et al. (2007) utilizaram o crescimento das vendas como proxy de 

crescimento da empresa cuja expectativa é de encontrar uma relação positiva entre o 

crescimento da empresa com os níveis de endividamento. 

A partir deste cenário, espera-se pela seguinte hipótese 4 que 

 

H4: o crescimento da empresa terá uma relação positiva com os níveis de 

endividamento. 

 

Barton e Gordon (1988) utilizaram a variação do lucro para determinarem o risco 

com ganhos na expectativa negativa com os níveis de endividamento. 

Forte, Barros e Nakamura (2013) encontraram relação negativa entre risco e 

endividamento, assim como Nakamura e Jucá (2005) e Bastos e Nakamura (2009). O primeiro 

estudo foi realizado para encontrar determinantes de estrutura de capital em dezenove mil 

pequenas e médias empresas brasileiras. Já a segunda pesquisa utilizou-se de estudos 

primários por meio de questionários aplicados em 80 pequenas e médias empresas. Para o 

terceiro estudo, esta variável obteve variação de sinais entre Brasil, México e Chile, inclusive 

não sendo significante. 

Correa, Basso e Nakamura (2013) corroboram com a relação negativa entre risco e 

endividamento das empresas partindo da hipótese de que empresas com maior risco do 
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negócio apresentam menos níveis de endividamento, embora encontraram uma relação 

positiva entre estas variáveis, ao qual utilizaram como proxy a variabilidade dos lucros. 

Portanto, para a variável risco, propõe-se a seguinte hipótese 5: 

 

H5: o risco da empresa terá relação negativa aos níveis de endividamento. 

 

Barton e Gordon (1988) acreditam que com os ativos fixos líquidos, ou seja, um 

maior investimento em ativos não correntes e propulsores de elevar os benefícios econômicos 

futuros de uma organização, o pensamento é de quanto maior for os ganhos, maior também 

pode ser as perdas, implicando num possível risco de falência, inclusive no não pagamento 

aos credores. Os pesquisadores creem que a média é o melhor indicador na utilização do 

cálculo de ativos fixos líquidos que qualquer medida de período único. 

Ferri e Jones (1979) consideraram a mensuração de ativos fixos líquidos como a 

discriminação mais confiável e significativa entre os diferentes grupos de endividamento em 

comparação com outras medidas de alavancagem operacional. 

Portanto, o aumento de investimento em ativos fixos poderá implicar no aumento de 

risco de geração de benefícios econômicos futuros, em especial, ganhos futuros aos acionistas. 

Lumby (1991), Thies e Klock (1992) e Rajan e Zingales (1995) apostam que as 

empresas com maior volume de ativos tangíveis possam usá-los como garantia e diminuírem 

o custo da dívida, ou seja, as empresas poderiam endividar-se mais. com isso, existiria uma 

relação positiva entre o nível de endividamento e de ativos tangíveis. 

A partir deste cenário, espera-se pela seguinte hipótese 6 que 

 

H6: a tangibilidade de uma empresa terá uma relação positiva com os níveis de 

endividamento. 

 

Kayo et al (2004) utilizou como benefícios fiscais não relacionados a dívidas a 

divisão da conta depreciação pelo ativo total, cujo intuito foi de conhecer qual era a relação 

entre este indicador e o endividamento empresarial.  

De Angelo e Masulis (1980) propuseram uma relação negativa entre as variáveis 

benefício fiscal não relacionado à divida e o endividamento devido concluírem que empresas 

que possuem maiores benefícios fiscais, por meio da depreciação, neste caso, poderiam 

possuir menores endividamentos. 
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Para este estudo a ideia foi aceita utilizando-se a seguinte hipótese para verificação: 

 

H7: ao benefício fiscal não relacionado com a dívida terá relação negativa com os níveis 

de endividamentos. 

 

Bastos e Nakamura (2009) encontraram sinais positivos entre a variável market to 

book (valor de mercado do patrimônio líquido sobre o valor contábil deste mesmo 

patrimônio) em países como Brasil, México e o Chile para endividamentos considerados 

contábeis. O sinal inverso aconteceria quando a perspectiva era de ordem de endividamento 

total ao valor de mercado e a passivos onerosos de curto e longo prazos. 

Na literatura, a variável market to book é considerada possuir relação negativa com o 

endividamento da empresa. Portanto, mantem-se esta proposta para a hipótese 8 apresentada a 

seguir: 

 

H8: o market to book da empresa terá relação negativa com os níveis de endividamento. 

 

Na próxima subseção serão apresentadas as delimitações da pesquisa. 

 

1.4 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

O estudo envolve empresas brasileiras que participam da B3 – Brasil Bolsa Balcão, 

no período compreendido entre 2012 e 2016.  

Pesquisas com empresas brasileiras vêm apresentando uma considerável produção 

acadêmica, despertando interesses de realizar pesquisas com estas empresas em comparação 

com empresas de outros países, em especial, de países da América Latina, destacando-se as 

seguintes pesquisas: Correa, Basso e Nakamura (2013), Grzebieluckas, Marcon e Alberton 

(2013), Gatti e Nakamura (2013), Forte, Barros e Nakamura (2013), Bastos, Martelanc e 

Nakamura (2012), Nakamura, Jucá e Bastos (2011), Bastos, Nakamura e Basso (2009), 

Bastos e Nakamura (2009), Nakamura et al. (2007). 

Outro ponto a considerar é a diversificação estratégica de negócios baseada na 

classificação de empresas por meio das maiores participações percentuais de faturamento 

bruto, conforme estudos de Wrigley (1970), Rumelt (1974, 1978) e Pandya e Rao (1998). O 



21 
 

 
 

assunto é muito difundido na literatura internacional e raramente aplicada em pesquisas cuja 

amostra seja de empresas brasileiras, como por exemplo, o estudo de Grzebieluckas, Marcon 

e Alberton (2013), embora com foco em performance (lucratividade). 

Este estudo não leva em consideração situação econômica da localidade, época e/ou 

de empresas analisadas que naturalmente possam influir na análise mais ampla do 

endividamento das empresas. 

A pesquisa promove discussões relacionadas ao comportamento dos níveis de 

endividamento quanto às diversificações estratégicas de negócios utilizadas pelas empresas 

brasileiras. 

 

1.5  ESTRUTURA DA TESE 

 

A proposta de pesquisa desta tese será estruturada em cinco capítulos, apresentados a 

seguir: 

No primeiro capítulo serão tratados assuntos relativos ao projeto de estudo, tais como 

a apresentação da situação-problema da pesquisa, a definição da questão-problema, a 

definição dos objetivos específicos e principal, propondo as hipóteses de discussão da 

pesquisa, apresentação das justificativas e contribuições, bem como as delimitações da 

pesquisa e a descrição da estrutura da pesquisa. Este capítulo foi chamado de “Introdução”. 

O “Referencial teórico”, segundo capítulo desta proposta de estudo será elaborado a 

sustentação literária da pesquisa, abordando os temas estrutura de capital, especificidade de 

ativos e diversificação de empresas no que diz respeito a conceitos, classificações e teorias 

pertinentes. O objetivo deste capítulo é proporcionar uma visão ampla do estudo da arte dos 

temas propostos no estudo. 

Com o nome de “Procedimentos metodológicos”, o terceiro capítulo apresenta a 

abordagem e os tipos de pesquisa a serem utilizados, a maneira que será classificada as 

empresas, as variáveis dependentes e independentes que farão parte de modelos 

econométricos e a ferramenta de mensuração estatística para futura análise dos resultados, nos 

quais auxiliarão a responder o problema de pesquisa e averiguar cada hipótese e objetivos 

propostos. 

Para o quarto capítulo foi reservado à apresentação dos resultados encontrados e 

explanação dos mesmos, confrontando com resultados anteriores. Este capítulo será chamado 

de “Análise e discussões dos resultados”. 
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Finalmente, o quinto capítulo é destinado para as conclusões gerais deste estudo e 

será chamado de “Considerações finais”. Por ser o fechamento deste estudo serão recuperadas 

as intenções iniciais do trabalho, as interações com a teoria e resultados obtidos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O propósito deste capítulo é apresentar os temas estrutura de capital, especificidade 

de ativos e diversificação estratégica de empresas no que diz respeito aos conceitos, 

classificações, estudos e teorias a eles pertinentes, servindo de alicerce para a pesquisa a ser 

desenvolvida. 

 

2.1 AS TEORIAS E ESTUDOS SOBRE ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Uma decisão de investimento no mundo empresarial deverá sempre levar em conta 

quem a financia. Neste caso, direciona-se olhares para a estrutura de capital que compreende 

os valores financiados por terceiros, mais comumente chamado de capital de terceiros e os 

valores provenientes dos acionistas da empresa, conhecido tecnicamente como capital 

próprio. 

Realizar endividamento por meio dos acionistas, distribuições de resultados e/ou 

geração de mais obrigações junto a terceiros são propagados na literatura como custos de 

financiamento e sua importância gera a preocupação em encontrar uma combinação ótima de 

endividamento que viesse a mitigar tais custos em prol da maximização do valor da empresa. 

Harris e Haviv (1991) reforçaram afirmando que com uma combinação adequada dos 

recursos de financiamento as empresas podem definir um valor mínimo para seu custo total de 

capital, maximizando a riqueza a ser gerada aos acionistas. 

Dentro deste contexto, a partir da década de 1950, dois estudos pioneiros sobre 

estrutura de capital se contrapuseram promovendo assim contribuições valorosas para o 

entendimento do assunto: Durand (1952, 1959) e Modigliani e Miller (1958, 1959, 1963). 

Modigliani e Miller (1958) apresentaram que em um mercado de capitais perfeito as 

decisões sobre a estrutura de capital nas empresas são irrelevantes. O cenário de mercado de 

capitais perfeito que consideraram foi sem tributos, custos de transação, assimetria 

informacional, conflitos de agência, com acesso ilimitado ao crédito e com taxa de juros livre 

de risco. Sugeriram ali um cenário em condições muito simplificadas e nada comum na 

prática. 

A proposta de Modigliani e Miller (1958) era de um cenário perfeito, no qual caberia 

a análise de irrelevância sobre a estrutura de capital, pois se as empresas tivessem níveis 
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baixos ou altos de investimento, o valor da empresa sempre seria gerado sobre as mesmas 

decisões de investimento. 

A combinação entre os recursos próprios e de terceiros poderia determinar uma 

estrutura de capital ótima, desde que maximizasse a riqueza dos acionistas. (DURAND, 

1959). 

A relevância dos tributos sobre a estrutura de capital foi levantada por Modigliani e 

Miller (1963), na qual apresentaram que as empresas que possuem elevados níveis de 

endividamento obtêm benefícios fiscais (diminuição de despesas com juros nos tributos sobre 

os resultados da empresa) maximizando, assim, o valor da empresa para os acionistas 

utilizando-se de capital de terceiros. 

Por outro lado, Jensen (1986), Brito e Lima (2005) e Medeiros e Maher (2008) 

afirmaram que o quociente de endividamento não é considerado alto em empresas americanas 

e brasileiras. Isso se caracteriza pelo aumento de risco financeiro no aumento das dívidas, 

levando-se em conta os custos de falência, ou seja, se os custos da dívida se elevar, os 

credores das empresas aumentarão os valores por seus empréstimos. 

Quanto à mensuração da estrutura de capital, percebeu-se que os estudos variam 

estas mensurações, abrindo um leque de pesquisas a serem realizadas. Essas variações 

partiram de informações financeiras extraídas de maneira direta das demonstrações contábil-

financeiras publicadas pelas empresas, apresentando indicadores de endividamento contábil e 

de mercado, conforme apresentado no Apêndice I. 

Nas seguintes subseções, serão apresentadas as teorias da estrutura ótima de capital 

que ao longo dos anos vem evoluindo desde o início da década de 1950.  

 

2.1.1 Teorias de estrutura de capital 

 

Com os estudos de Durand (1959) e Modigliani e Miller (1958, 1963) dando início à 

busca da estrutura de capital ótima foram surgindo outras teorias. Com os estudos destes 

pesquisadores foram estabelecidos os pressupostos para as teorias de Trade-off, de Pecking 

Order e de Market Timing, que serão discutidas em seções a seguir. 
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2.1.1.1 Estudos sobre a Teoria de Trade-off 

 

A Teoria de Trade-off estabeleceu que existe um nível ótimo de capitais de terceiros 

e próprio, considerando certo nível de endividamento, benefício fiscal e custos de falência 

(MYERS, 1984). 

Jensen e Meckling (1976) e DeAngelo e Masulis (1980) apresentaram a ideia de que 

existe uma comparação entre os benefícios fiscais (depreciação, amortização, créditos 

tributários) e os custos da dívida, fazendo com que as empresas escolham o seu nível de 

endividamento e quantidade de ações ótimas. 

Bradley, Jarrell e Kim (1984) e DeAngelo e Masulis (1980) foram além, apontando a 

possibilidade de os benefícios fiscais não serem relacionados com as dívidas quando 

identificaram uma relação direta com o endividamento. 

Damodaran (2004) encontrou mais um benefício em busca do nível ótimo de 

endividamento, apresentando a ideia de policiamento aos gestores no aceite de novos projetos 

ou da continuidade dos mesmos, tendendo a aceitarem projetos viáveis na condução dos 

interesses da empresa. 

Miller (1977) afirmou que os tributos (corporativos, dos acionistas e credores) e os 

custos de falência são principais determinantes da meta de endividamento. O primeiro 

entendimento disso corre por conta de quanto maior for as dívidas das empresas, maior será a 

dedutibilidade tributária, gerando assim, o benefício. O segundo entendimento já está 

relacionado aos custos de falência, na qual quanto maior for a dívida maior o risco de 

falência, incidindo custos e impactando no seu valor. 

Para Kraus e Litzenberger (1973), as empresas procuram equilibrar os benefícios 

provenientes dos tributos que diminuem o custo do endividamento com os custos 

proporcionados pelas dificuldades financeiras. Brealey, Myers e Allen (2008) enfatizaram que 

os custos com dificuldades financeiras são divididos em dois tipos: (a) custos diretos que são 

relacionados à falência e gastos com contadores, reestruturações da empresa, advogados e 

com credores; (b) custos indiretos são voltados para a diminuição de participação de mercado, 

desmotivação de seus colaboradores, perdas de funcionários e clientes. 

Weiss (1990) e Andrade e Kaplan (1998) chegaram a conclusão que os custos com 

dificuldades financeiras podem alcançar próximos de 20% do valor de mercado do patrimônio 

líquido da empresa. 
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Os custos associados ao risco de falência foram os achados de Galai e Masulis 

(1976) e um comportamento desfavorável da estrutura de capital das empresas é colocado 

como preocupação por Graham (2000) apontando o peso de variáveis como tamanho, 

liquidez, lucratividade nas decisões sobre estrutura de capital. 

Na visão de Hovakimian, Hovakimian e Tehranian (2004), empresas pequenas com 

baixa tangibilidade e/ou menor acesso ao mercado de capitais possuem estruturas de capital 

com alto risco (alto custo de falência), acreditando que sejam mais sensíveis à qualquer 

oscilação de mercado. 

Empresas com baixa qualidade de crédito recorrem mais às dívidas financeiras de 

natureza bancária na ótica de Hackbarth et al. (2007). Com isso, as pequenas ou novas 

empresas procuram mais os bancos para se endividarem, enquanto as grandes empresas ou 

mais antigas, com custos de falências menores, diversificam o endividamento. 

A Teoria do Trade-off proposta em dois cenários: 

 

Quadro 01 – Cenários da Teoria do Trade-off 

 
 

CENÁRIOS DO 

TRADE-OFF 
EXPLICAÇÃO 

1 Estático 

Alavancagem financeira é determinada em um 

único período de escolha entre os benefícios 

provenientes dos tributos e os custos de 

dificuldades financeiras. 

Não considera a noção de 

ajustamentos em direção à 

estrutura de capital alvo - SOA. 

2 Dinâmico 

Alavancagem financeira é determinada em 

múltiplos períodos de escolha entre os 

benefícios provenientes dos tributos e os custos 

de dificuldades financeiras. 

Manter constante o nível ou faixa 

ótima de estrutura de capital, 

embora seja custoso. 

 

Fonte: Adaptado de Bessler, Drobetz e Kazemieh (2011). 

 

 

Com relação ao Trade-off Dinâmico, Kane et al. (1984) e Brennan e Schwartz (1984) 

concluíram que este procedimento é custoso e que o nível de endividamento das empresas 

oscilam, ajustando (custos de ajustamentos igual a basicamente custos de transação) a 

estrutura de capital para um nível considerado ótimo conforme períodos. 

Portanto, a mola-mestra da Teoria de Trade-off é o equilíbrio entre benefícios e 

custos do endividamento, pois, se houver um excesso de dívidas poderá ocorrer dificuldades 

financeiras à empresa e custos mais elevados na manutenção dessas dívidas, causando 

insegurança aos stakeholders da empresa, como acionistas, clientes, fornecedores, bancos, 

governo, entre outros. 

Outra teoria estudada é a de Pecking Order que será explanada na seção seguinte. 
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2.1.1.2 Teoria de Pecking Order 

 

A Teoria de Pecking Order ou Teoria da Hierarquia das Fontes foi sugerida por 

Donaldson (1961) que em seu estudo percebeu que na gestão de grandes empresas a 

preferência de recursos gerados internamente para depois financiar suas atividades com 

recursos externos. Indo ao encontro das ideias de Donaldson (1961), formalmente, Myers 

(1984) e Myers e Majluf (1984) apresentaram esta hierarquia de preferências, apontadas no 

Quadro 02: 

 
Quadro 02 – Ordem de preferência na utilização dos recursos 

 
PREFERÊNCIA DESCRIÇÃO 

Primeira Utilizar recursos financeiros gerados internamente (lucros retidos). 

Segunda Captar recursos de terceiros (empréstimos, financiamentos, emissão de debêntures) e 

ajustar políticas de dividendos. 

Terceira Emissão de novas ações. 

 

Fonte: Adaptado de Myers (1984) e de Myers e Majluf (1984). 

 

Outra posição que reforça as conclusões de Myers (1984) e Myers e Majluf (1984) é 

de que empresas que se endividam muito podem diminuir seus espaços no mercado, inclusive 

até de sair do mesmo. Assim sendo, estas empresas aumentariam a qualidade das decisões de 

financiamentos (NARAYANAN, 1988). 

Myers e Majluf (1984) aprofundaram dizendo que a assimetria de informação entre 

gestores e agentes externos pode ocasionar um problema de seleção (seleção adversa), ou seja, 

os agentes externos conseguirem induzir a escolha dos gestores às suas propostas por falta de 

informação da empresa, tornando-se mais adequadas não à empresa e sim às suas intenções 

(teoria de sinalização). 

Ross (1977) e Leland e Pyle (1977) apresentaram a teoria de sinalização em focos 

diferentes: o primeiro estudo é realizado junto a gestores e investidores; o segundo, com 

empreendedores. Na primeira pesquisa encontrou-se a assimetria de informação entre gestores 

e investidores que pode sinalizar algo ao mercado, principalmente quando são alteradas as 

políticas de dividendos e a estrutura de capital. Neste último caso, apresenta sinal de futuro 

otimista. Já a segunda pesquisa, na percepção dos autores, os empreendedores possuem 

melhores informações do que os gestores sobre o negócio, inclusive do que os agentes 

externos. Mas, nem por isso propagar as ideias dos empreendedores e convencer o mercado 

que seu negócio é sólido e lucrativo, é uma tarefa fácil. Conquistando o mercado e abrindo o 



28 
 

 
 

capital, o empreendedor terá a maior parte das ações e, aí sim, poderá contrair endividamento 

sinalizando positivamente para o mercado. 

Em relação à seleção adversa, Krasker (1986) constatou que os investidores 

interpretam a emissão de ações de maneira desfavorável, abrindo a preferência por recursos 

interno para mitigar a assimetria de informação entre gestores e investidores. 

Como em qualquer pesquisa, os resultados podem ser diferentes para cada teoria. 

Isso foi observado por Chirinko e Singha (2000) quando apontaram que o método 

econométrico poderá levar a conclusões ambíguas. 

Um exemplo disso foi o estudo de Shyam-Sunder e Myers (1999) ao concluírem que 

a Teoria de Pecking Order descreve melhor o comportamento das decisões de financiamento 

para grandes empresas e que elas planejam cobrir déficits de caixa com dívidas. Seus testes 

foram com modelos que utilizaram a SOA parcial (Speed of Adjustment parcial ou Velocidade 

de Ajuste parcial) e variáveis específicas que determinam a estrutura de capital, em especial 

clássicas da teoria de Pecking Order. 

Outro exemplo está retratado na pesquisa de Helwege e Liang (1996) mostrando que 

o mercado de capitais não segue a hierarquia de preferência de captação de recursos proposta 

pela Teoria de Pecking Order. Além disso, apontaram que empresas que abriram seu capital 

na década de 1980, não utilizam dívidas para cobrirem os déficits de caixa. 

Frank e Goyal (2003) encontraram a predominância de emissão de ações em especial 

na década de 1990, diferentemente dos resultados apontados nas décadas anteriores, 1980 e 

1970. Os autores confirmaram com o estudo de Helwege e Liang (1996) quanto aos déficits 

de caixa. 

Fama e French (2002) e De Jong Verbeek e Verwijmeren (2011) dedicaram esforços 

para conhecer melhor as teorias de Trade-off e Pecking Order verificaram ambiguidades: (a) 

enfraquecimento da primeira teoria devido à predominância de emissão de ações, de acordo 

com Frank e Goyal (2003); (b) ajuste lento em direção ao nível ótimo de endividamento 

(Trade-off) também encontraram variações de curto prazo em investimentos e lucros 

motivadas pelas dívidas (Pecking Order); (c) empresas alavancadas (endividadas) aumentam 

suas dívidas como principal fonte de financiamento (Pecking Order); (d) empresas 

subalavancadas (menor endividamento) recompram ações para equilibrar a estrutura de 

capital, perseguindo o nível ótimo dessa estrutura (Trade-off). 

Dittmar e Thakor (2007), Lemmon e Zender (2010) e Denis e McKeon (2012) 

encontraram reforço para manterem a ideia da Teoria de Pecking Order. Existe a preferência 
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das dívidas ao invés da emissão de ações. Esta última, só é emitida quando preferem manter a 

capacidade de endividamento elevada. Também é configura tal prática em empresas pequenas 

e com altas oportunidades de crescimento. 

Fama e French (2005) defenderam que a emissão de ações deveria ser o último tipo 

de recurso como captação financeira e que a recompra de ações deveria ser excepcionalidade, 

pois, possuem alto custo de transação. Sendo assim, a Teoria de Pecking Order não se 

mantém. 

Baker e Wurgler (2002) adicionam mais uma teoria a ser testada a partir de sua 

criação e que será explicada na seção seguinte: Market Timing. 

 

2.1.1.3 Teoria de Market Timing 

 

Junto com as teorias de Trade-off e Pecking Order, a Teoria de Market Timing 

(Teoria de Momento de Mercado) ou Equity Market Timing vem ganhando espaço nestes duas 

últimas décadas, tornando-se uma das principais teorias sobre a estrutura de capital. É uma 

teoria que apresenta mais um ingrediente: as variáveis de mercado de capitais (BAKER, 

WURGLER, 2002; ALTI, 2006). 

A Teoria de Market Timing, na concepção de Baker e Wurgler (2002), quatro 

diferentes tipos de estudos, conforme apresentado no Quadro 03: 

 

Quadro 03 – Estudos da Teoria de Market Timing 

 

 Tipos de Pesquisa 

1 Tendência das empresas emitirem ações ao invés de dívidas quando o valor de mercado está alto em 

relação ao valor contábil e seu valor de mercado anterior; 

As empresas recompram ações quando o valor de mercado está em baixa. 

2 Empresas emitem ações quando o custo de capital próprio é baixo; 

As empresas recompram ações quando o seu custo é relativamente alto; 

Obs.: aplicações de longo prazo seguem tendências de empresas que evidenciam a Teoria de Market 

Timing no mercado. 

3 Emissão de ações no mercado quando os investidores estão otimistas e entusiasmados em previsões de 

ganhos futuros. 

4 Possibilidade de gestores aproveitarem a Teoria de Market Timing. 

 

Fonte: Adaptado de Baker e Wurgler (2002). 

 

A Teoria de Market Timing tornou-se uma teoria de fato por não contemplar nem a 

estrutura de capital alvo e tão pouco não seguir uma ordem hierárquica de preferência para 

captação financeira, conforme retratada por Hennesy e Whited (2005). 
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Com esta apresentação, Baker e Wurgler (2002) não somente fundamentaram a 

Teoria de Market Timing como tentaram esclarecer pontos não explanados pelas Teorias de 

Trade-off e Pecking Order, em especial, como a emissão de ações em momentos oportunos e 

com um custo de capital relativamente baixo comparado a outras origens de capital. 

Corroborando o quarto tipo de pesquisas dessa nova teoria, Graham e Harvey (2001) 

apontaram que dois terços de gerentes contábil-financeiros avaliam os preços das ações com o 

intuito de emitir novas ações ao mercado. 

Alti (2006) constatou que o Market Timing afeta a quantidade de ações emitidas ao 

mercado, sendo um impacto de curto prazo (dois anos), contrariamente ao estudo de Baker e 

Wurgler (2002). 

O estudo realizado por Rossi e Marota (2010) em empresas brasileiras confirmaram 

os achados de Baker e Wurgler (2002) quando se trata do comportamento das empesas em 

emitir um volume maior de ações em um bom momento no mercado (hot-market) e no estudo 

de Alti (2006) ao encontrar que o efeito da Teoria de Market Timing se limita a curto prazo. 

Dittmar e Thakor (2007) além de confirmarem que as empresas emitem ações 

quando seus preços estão elevados, complementaram dizendo que os gestores aplicam os 

valores recebidos das ações em novos projetos, desde que tenham visão de otimismo junto a 

projetos futuristas. Não havendo este otimismo, conferem o financiamento por meio do 

endividamento. 

Leary e Roberts (2005), Alti (2006) e Kayhan e Titman (2007) creditaram que a 

Teoria de Market Timing molda a estrutura de capital das empresas no curto prazo para uma 

estrutura de capital alvo, aliando-se à Teoria de Trade-off dinâmica, em estudos cujo prazo 

seja curto.  

Bessler, Drobetz e Kazemieh (2011) também contribuíram com a ideia da Teoria de 

Market Timing quando utiliza o capital próprio com o índice de market-to-book alto, 

mostrando que as empresas com grandes oportunidades de crescimento possuem um 

endividamento pequeno. 

Embora Hovakimian, Hovakimian e Tehranian (2004) e Hovakimian (2006) 

refutaram evidências encontradas por Baker e Wurgler (2002) quanto a existência do efeito do 

índice de market-to-book na alavancagem financeira não é devido ao passado da Teoria de 

Market Timing, sua persistência é de curto prazo sobre a estrutura de capital, voltando à ideia 

de Baker e Wurgler (2002). 
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Nos estudos realizados por pesquisadores de Finanças uma certeza é unanime entre 

eles: existência de variáveis que determinam a estrutura de capital das empresas, apresentadas 

discussões na próxima seção. 

 

2.1.2 Determinantes de estrutura de capital  

 

Com a concorrência das teorias de Trade-off e Pecking Order, Titman e Wessels 

(1988), Harris e Raviv (1991) e Rajan e Zingales (1995) sentiram a necessidade de realizar 

pesquisas para conhecer se existiam fatores que pudessem influenciar a determinação da 

estrutura de capital das empresas. 

Titman e Wessels (1988) apresentaram um trabalho relevante ao mercado americano 

a respeito dessa discussão revelando que empresas que apresentam maior grau de 

singularidade e as mais lucrativas apresentaram menor propensão ao endividamento a curto e 

a longo prazo, mostrando ainda que empresas menores exibiram uma maior tendência ao 

endividamento de curto prazo do que as empresas maiores. 

Titman e Wessels (1988) afirmaram que as seis variáveis que iniciaram seus estudos 

poderiam até serem combinadas ou aglutinadas para extrair um atributo (constructo) de 

variável dependente da dívida, mas, apoiaram-se nas teorias às quais apresentam implicações 

diferentes quanto aos tipos de endividamento, como por exemplo, curto e longo prazos, 

contábil e de mercado, motivo pelos quais foram motivados a trabalharem com as 

mensurações de tipos de endividamento separadamente. 

Quando é mencionado determinante da estrutura de capital, os pesquisadores 

sugerem, a partir de suas constatações empíricas, quais são as variáveis que possam 

determinar o tipo de comportamento vinculado ao endividamento. 

Nesta ocasião, nas próximas subseções serão apresentadas algumas variáveis 

utilizadas como determinantes da estrutura de capital. 

 

2.1.2.1 Lucratividade 

 

Uma variável muito utilizada como determinante da estrutura de capital vinculada à 

lucratividade é o Return on Assets (ROA). Para este estudo, acredita-se que com o 

crescimento de receitas geradas pela empresa os níveis de endividamento poderiam ser 
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baixos. Myers (1984) apontou uma relação positiva entre rentabilidade e aos níveis de 

endividamento.  

Myers (1984) corroborou com a informação de Bettis (1981), pois em seu estudo a 

variável ROA foi a medida de lucro que mais relaciona com outras medidas de retorno, além 

de ser utilizada por outros pesquisadores. 

O ROA foi utilizada como medida de lucratividade também por Barton e Gordon 

(1988) porque não consideraram o resultado financeiro (receitas e despesas financeiras) e tão 

pouco os tributos sobre o lucro (no Brasil, operações como imposto de renda, contribuição 

social e juros sobre capital próprio, semelhantes aos utilizados em outros países). A intenção 

era a de não confundir com informações referentes a alavancagem da empresa, ou seja, 

endividamento. 

Titman e Wessels (1988) citaram Myers (1984), Donaldson (1961) e Brealey e 

Myers (1984) que evidenciaram a preferência das empresas quando desejam levantar capital, 

apresentadas no Quadro 3: primeiramente sobre os lucros acumulados; em segundo momento, 

a partir do capital de terceiros; e em última instância emitem novas ações. Neste caso, eles 

acreditaram que este comportamento preferencial de levantamento de capital para a empresa 

seja proveniente dos custos de emissão de novas ações, estudados por Myers e Majluf (1984), 

cujas causas do aumento dos custos nesta emissão podem ser devido à assimetria de 

informações ou até mesmo por custos de transação. 

Por este motivo, Titman e Wessels (1984) optaram por utilizar lucratividade sobre as 

vendas e a lucratividade sobre investimentos como indicadores de rentabilidade, utilizando 

como contas, o lucro operacional sobre as vendas e sobre o ativo total, respectivamente, por 

acreditarem que são importantes determinantes de estrutura de capital nas empresas.  

 

2.1.2.2 Tamanho 

 

Outra variável utilizada como determinante de estrutura de capital que vários autores 

têm sugerido é o tamanho da empresa.  

Weston e Brigham (1981) acreditaram que grandes empresas possam optar por um 

financiamento de capital desde que a venda de ações tenham pouca influência no controle, 

cuja posição vai ao encontro da preferência da administração em flexibilizar ao máximo suas 

tomadas de decisões. 
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Titman e Wessels (1988) e Smith (1977) concordaram que os custos na emissão de 

títulos e de capital estejam relacionados com o tamanho da empresa, porque as pequenas 

empresas pagam muito mais do que as grandes empresas e, ainda mais, para emitir dívidas de 

longo prazo. Isso pode indicar que as pequenas empresas possam ser mais endividadas do que 

as grandes empresas, interferindo na preferência de empréstimos bancários a curto prazo, por 

possuírem custos fixos mais baratos. 

Ferri e Jones (1979) afirmaram que a medida de tamanho a partir da média das 

vendas totais ao longo do período da pesquisa é a melhor em se tratando de outras medidas de 

tamanho testadas. 

O logaritmo natural de vendas foi o indicador que Titman e Wessels (1988) 

utilizaram em sua pesquisa, embora, também fora utilizada o logaritmo natural do total de 

ativos, este último descartado. Os pesquisadores acreditaram que o indicador que escolheram 

reflete o efeito de tamanho, se ele existe, em especial, nas pequenas empresas. 

 

2.1.2.3 Crescimento da empresa 

 

A velocidade de absorção do endividamento de uma empresa será determinada pela 

meta de crescimento que a empresa conseguir imprimir, desde que o crescimento da empresa 

não diminua o retorno de seus acionistas. (GUPTA, 1969). 

Outra posição assumida é de que os credores tendem a financiar a empresa com base 

em perspectivas de futuro. O financiamento interno realizado pelos acionistas pode exigir um 

retorno maior e aumento das dívidas em troca de crescimento da empresa (BARTON; 

GORDON, 1988). 

Titman e Wessels (1988) afirmaram que os custos de agência são prováveis que 

sejam mais elevados para as indústrias de crescimento, às quais possuem mais flexibilidade na 

escolha de seus futuros investimentos. Com isso, o crescimento esperado deve ser 

negativamente relacionado aos níveis de endividamento de longo prazo. 

Myers (1984), afirmou que o problema de agência é mitigado se as empresas em 

crescimento substituir financiamento de curto prazo para o financiamento de longo prazo, 

apontando indicadores de endividamento de curto prazo a uma relação positiva com as taxas 

de crescimento da empresa. 

Jensen e Meckling (1976), Smith e Warner (1979) e Green (1984) apontaram que os 

custos de agência serão reduzidos se as empresas emitir dívida conversível. Neste caso, o 



34 
 

 
 

indicador de dívida conversível pode apresentar relação positiva com as oportunidades de 

crescimento. 

Titman e Wessels (1988) utilizaram como indicadores de crescimento: a) gastos com 

imobilizados sobre ativos totais; b) crescimento dos ativos totais medidos pela variação 

percentual no total de ativos; c) gastos com pesquisa e desenvolvimento sobre vendas; d) 

preço sobre lucro, este último não utilizado por estar sujeito a viés devido à causalidade 

reversa.  

Banerjee, Dasgupta e Kim (2008) utilizaram o indicador crescimento de vendas para 

mensurar a evolução do crescimento da empresa, resultante da divisão entre as vendas 

líquidas e os ativos totais, encontrando, assim, uma relação positiva com os níveis de 

endividamento. 

Rumelt (1974) não utilizou a média aritmética simples das taxas de crescimento 

anuais como medida de crescimento das vendas por produzir viés de alta consistência. 

Ferri e Jones (1979) e Barton e Gordon (1988) optaram por mensurar a despesa de 

capital a partir da razão da média do imobilizado líquido ao longo do período da pesquisa. Já 

Banerjee, Dasgupta e Kim (2008) e Titman e Wessels (1988) mensuraram os ativos fixos 

líquidos por meio do total do ativo fixo líquido sobre o ativo total. 

 

2.1.2.4 Benefícios fiscais não relacionados à dívida 

 

De Angelo e Masulis (1980) apresentaram um modelo de estrutura ótima de capital 

que incorpora o impacto dos tributos corporativos, pessoais e escudos fiscais corporativos não 

relacionados à dívida. Os autores defenderam que os benefícios fiscais são provenientes das 

deduções fiscais para os créditos de depreciação e fiscais agindo como substitutos dos 

benefícios fiscais de financiamento da dívida. Perceberam em seus estudos que as empresas 

com grandes benefícios fiscais não relacionados à dívidas possuem baixa indicador de 

endividamento. 

Titman e Wessels (1988) utilizaram os seguintes indicadores: a) investimento de 

créditos tributários sobre ativos totais; b) depreciação acumulada sobre os ativos totais; c) 

estimativa direta de tributos não relacionados à dívida sobre os ativos totais, este último difícil 

de mensurar. 
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2.1.2.5 Tangibilidade ou imobilização líquida 

 

Para Barton e Gordon (1988) os ativos fixos líquidos são considerados que quanto 

maior forem os ganhos com estes investimentos, maiores também podem ser as perdas, 

implicando num possível risco de falência, inclusive no não pagamento aos credores. 

Ferri e Jones (1979) consideraram a mensuração de ativos fixos líquidos como a 

discriminação mais confiável e significativa entre os diferentes grupos de endividamento em 

comparação com outras medidas de alavancagem operacional. 

Portanto, o aumento de investimento em ativos fixos poderá implicar no aumento de 

risco de geração de benefícios econômicos futuros, em especial, ganhos futuros aos acionistas. 

Com isso, acredita-se que indicador de ativos fixos líquidos possa ter uma relação negativa 

com os níveis de endividamento. 

Barton e Gordon (1988) acreditaram que a média é o melhor indicador na utilização 

do cálculo de ativos fixos líquidos que qualquer medida de período único. Já Banerjee, 

Dasgupta e Kim (2008) e Titman e Wessels (1988) mensuraram os ativos fixos líquidos por 

intermédio do total do ativo fixo líquido sobre o ativo total. 

 

2.1.2.6 Risco 

 

O risco é sugerido como determinante da estrutura de capital das organizações por 

meio das teorias de falências e dos custos de agência. tais sugestões são pautadas porque 

quanto maior for o risco do negócio de uma empresa, maior será a probabilidade de não 

possuir dinheiro suficiente para liquidar com suas obrigações. (HARRIS; RAVIV, 1991).  

Correa, Basso e Nakamura (2013) afirmam que empresas com maior risco de seu 

negócio na busca de resultados apresentam menores níveis de endividamento. 

 

2.1.2.7 Market to book value 

 

O valor de mercado é um indicador bem utilizado na literatura de estrutura de capital 

considerando o Q de Tobin (valor de mercado dividido pelo ativo total). Futema, Basso e 

Kayo (2009) afirmam é interessante utilizar este indicador devido a incluir oportunidades de 

crescimento e a lucratividade corrente, sendo um índice utilizado pelos analistas de mercado. 

Positivo 
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Nakamura et al (2007) utilizaram o market to book como oportunidade de 

crescimento analisada como geradas e interpretadas pelo mercado. A mensuração utilizada foi 

a divisão entre o valor de mercado dos ativos com o valor contábil dos ativos. Nesta pesquisa, 

o indicador obteve como resultado a relação negativa entre ele e o endividamento. 

 

2.2 DIVERSIFICAÇÃO DE EMPRESAS 

 

As mensurações de diversificação são mais estudadas na área de econômica 

industrial e na atualidade são ferramentas utilizadas na área de Finanças. 

Embora existam críticas a respeito de medidas contínuas de diversificação percebe-se 

que os códigos da Standard Industrial Classification (SIC) americano e no Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), este último por meio da Classificação Nacional de 

Atividade Econômica (CNAE), vem sendo utilizadas com certa frequência. 

Estas classificações são conhecidas como medidas contínuas ou índices 

quantitativos, os quais apresentam uma posição escalar que indica seu relativo grau de 

diversificação. 

 

2.2.1 Conceitos e maneiras de diversificação 

 

Rumelt (1978) conceituou diversificar como uma tomada de decisão estratégica, no 

qual haverá a possibilidade de modificar a natureza de uma empresa e, porque não, de 

redirecionar esforços e recursos da empresa. Já para Varadarajan (1986), a diversificação está 

na alteração estrutural-administrativa, sistemas e processos administrativos. 

A diversificação para Ansoff (1971) é uma interrupção da razão histórica do 

desenvolvimento da empresa, no qual envolve novas competências, técnicas e instalações que 

ratifica Varadarajan (1986) quando se trata de mudança na estrutura organizacional, no qual 

pode gerar riscos para a empresa. Dois exemplos podem configurar a chamada diversificação: 

1) inclusão de nova missão à empresa e/ou elaboração de novos produtos e 2) afastamento de 

áreas próximas, geograficamente analisando, em que a empresa tem atuado, seja de mercado 

ou de produtos. 

Gort (1962) nomeou a diversificação como heterogeneidade da saída, pois se baseia 

na quantidade de mercados atendidos e que seus produtos atinjam outros mercados, este 
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último, caso a demanda seja baixa e que os recursos empregados a estes produtos não 

puderem ser realocados. 

A melhor maneira de aplicar os recursos (em ativos permanentes, instalações, 

pessoal) com o propósito de lucratividade é a teoria defendida por Ansoff (1957), Penrose 

(1995) e Chandler (1998), na qual, havendo disponibilidades mais flexíveis como recursos 

excedentes, as empresas poderão ampliar o leque de escolhas em suas atividades 

organizacionais (administrativas, produtivas, de distribuição, de manutenção, entre outras). 

A partir deste cenário, percebe-se que as empresas procuram a diversificação quando: 

 

Quadro 04 – Procura pela diversificação estratégica 

 
MOTIVO DA PROCURA EM DIVERSIFICAÇÃO PESQUISADORES 

a) Não alcançam seus objetivos com a carteira de negócios que tem em posse. 

Ansoff (1990) 
b) Existem disponibilidades sobrando para ser aplicados. 

c) Oportunidades com a diversificação sejam maiores que as projetadas inicialmente. 

d) Empresas concorrentes obtêm melhores resultados que os da própria empresa. 

e) Empresas multinacionais necessitam de modificações em sua estrutura 

organizacional, manutenção e geográfica. 

Geringer, Beamish e 

Costa (1989) 

f) A empresa busca crescimento, redução dos riscos e aumento de lucratividade. Grant (2002) 

g) Se esgota todas as possibilidades de expansão; h) declínio dos negócios básicos da 

empresa. 
Leontiades (1980) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De modo geral, a diversificação de empresas é proveniente da natureza e da evolução 

de suas competências, no qual envolve o conhecimento de novas habilidades por intermédio 

de forças endógenas e exógenas que se formam em prol do processo de aprendizagem (DOSI, 

TEECE, WINTER, 1992). Porter (1986) reforçou que a diversificação de empresas é 

impulsionada por um conjunto de forças externas (tendências sociais, políticas, econômicas, 

de demanda, clientela, inovações, etc.) incontroláveis e influenciáveis às decisões 

empresariais. 

Montgomery (1994) classificou a diversificação nas seguintes abordagens, conforme 

Quadro 05: 

Quadro 05 – Abordagens de diversificação 

 
 ABORDAGENS ENTENDIMENTO 

1 Poder de Mercado Grandes empresas utilizam para atingir benefícios à custa de clientes e concorrentes. 

2 Agência Decisões tomadas pela política da alta gestão da empresa. 

3 Recursos Utilizam o excedente de produção para auferir maiores resultados. 

 

Fonte: Adaptado de Montgomery (1994). 
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As alterações de direcionamento do mundo empresarial são percepções que a 

empresa possui sobre o nível de maturidade de seus produtos, ao qual passam a criar novos 

produtos e mercados, na visão de Luffman e Reed (1986). A avaliação de produtos e 

mercados deve ser constante e rápida na busca de novas oportunidades. (ANSOFF, 1957). 

Ansoff (1957, 1958) apresenta quatro maneiras básicas de uma empresa obter 

crescimento, no Quadro 06: 

 

Quadro 06 – Maneiras básicas de CRESCimento de uma empresa 

 
 MANEIRAS ENTENDIMENTO 

1 Penetração no 

mercado 
Aumentando sua carteira de clientes de seu mercado com os mesmos produtos. 

2 Desenvolvimento 

de novos produtos 
Elaborando e comercializando novos produtos. 

3 Desenvolvimento 

de novos mercados 
Comercializando os mesmos produtos em outros mercados. 

4 
Diversificação 

Comercialização de novos produtos e abertura de novos mercados, 

concomitantemente. 

 

Fonte: Adaptado de Ansoff (1957, 1958). 

 

Ansoff (1971) apresentou quatro formas de diversificação descritas no Quadro 07, a 

seguir: 

 

Quadro 07 – Formas de diversificações 

 
 FORMAS DEFINIÇÃO 

1 Diversificação 

horizontal 

Novos produtos ou serviços que fundamentalmente não estejam relacionados, atendendo 

os mesmos clientes com perfis parecidos aos existentes. 

2 Integração 

vertical 
Novos produtos ou serviços da mesma cadeia produtiva. 

3 Diversificação 

concêntrica 

Produtos ou serviços semelhantes aos existentes ou que aproveitem a tecnologia ou 

conhecimento da empresa. 

4 Conglomerados Diversificação não relacionada atuando em novos mercados, produtos e serviços. 

 

Fonte: Adaptado de Ansoff (1971). 

 

Quando os custos inerentes à diversificação tornam-se comparativamente menores 

que os custos de realizar a mesma operação no mercado ou menores que os custos das outras 

empresas, os acionistas das empresas acreditam que se beneficiam dessa diversificação 

(COASE, 1937). 

Besanko et al. (2006) apontaram alguns motivos para as empresas utilizarem a 

diversificação como estratégia como eficiência: a) economia de escala e escopo; b) economia 
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dos custos de transição; c) mercados de capital interno; d) redução de riscos; e, e) 

identificação de empresas subvalorizadas. 

Coase (1937), Ansoff (1958), Gort (1962), estudaram a diversificação de empresas 

no âmbito da conceituação e de como as empresas atuavam em suas décadas. Com isso, 

questionaram o seguinte: se houvesse alguma mudança estratégica na empresa o que poderia 

auxiliar em seus objetivos fins como empresa e, se, a partir destas mudanças, que sucesso as 

empresas poderiam alcançar? 

Com isso, os estudos sobre diversificação estavam relacionados a resultados: Gort 

(1962); Wrigley (1970); Rumelt (1974, 1978, 1982). O primeiro não encontrou relação entre 

diversificação das empresas e respectivos desempenhos. Já o segundo, foi o primeiro a 

relacionar a diversificação de empresas como estratégia com desempenhos econômicos, com 

grande sucesso. O terceiro pesquisador, aproveitando do sucesso do estudo de Wrigley 

(1970), iniciou uma série de estudos elaborando classificações categóricas para separar a 

diversificação de empresas, haja vista que Wrigley (1970) havia separado em quatro 

categorias. 

Mintzberg (2006) propõe quatro estágios como grau de diversificação das empresas 

apresentado no Quadro 08: 

 

Quadro 08 – Grau de diversificação de Mintzberg (2006) 

 
 

ESTÁGIOS DEFINIÇÃO 

1 
Forma integrada pura ou 

funcional 
Constituído por uma cadeia de operações integrada. 

2 
Forma de subprodutos ou 

integração vertical 

Existe a tendência de integração vertical com pequenas modificações na 

cadeia, na qual a empresa introduz subprodutos ou produtos intermediários 

com base na matéria-prima no mercado. 

3 

Forma de produto-

mercado relacionado ou 

diversificação relacionada 

Promove modificações significativas na cadeia de operações, onde o novo 

produto-mercado possui relacionamento com outras atividades originais 

possuindo poucas características entre si. 

4 

Forma conglomerada ou 

diversificação pura não-

relacionada 

As empresas expandem para novos mercados e/ou adquirem empresas com 

produtos que possuem pouco ou nenhum relacionamento às habilidades da 

empresa, formando grupos fortes que atuam em mercados próprios com 

produtos geralmente não relacionados entre si. 

 

Fonte: Adaptado de Mintzberg (2006). 

 

Na visão de Perry (1998) os negócios das empresas são relacionados quando: a) 

servem mercados e usam sistemas de distribuição semelhantes; b) trabalham com tecnologias 

de produção parecidas; c) exploram tecnologias análogas e pesquisa. Para o referido 

pesquisador, a empresa diversificada limitada quando possuem atividades relacionadas a uma 
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ou outra por intermédio de ativos e habilidades; quando cada atividade está relacionada a 

menor parcela de uma outra atividade, mas, não a todas, é caracterizada como empresa 

diversificada vinculada. 

Para Hitt, Irleand e Hoskisson (2008), o negócio classificado como vertical tem a 

característica de a empresa produzir seus próprios insumos e/ou possuir sua própria maneira 

de distribuição de produtos e/ou serviços. 

 

2.2.2 Diversificação categórica de Barney (1996) 

 

Barney (1996) apresentou (Quadro 09) uma classificação que as empresas podem 

utilizar como estratégia de diversificação. 

 

Quadro 09 – Classificação de diversificação de Barney (1996) 

 

DIVERSIFICAÇÃO NÍVEL NEGÓCIOS 

1 Limitada  

Mais de 95% do faturamento é gerado por um único 

negócio. 
1 Único 

Entre 70% e 95% do faturamento é gerado por um único 

negócio. 
2 Dominante 

2 Relacionada  

Menos de 70% do faturamento é gerado por um único 

negócio, além de diferentes negócios compartilharem 

numerosas ligações e atributos comuns. 

3 
Relacionamento 

por restrição 

Menos de 70% do faturamento é gerado por um único 

negócio, além de diferentes negócios compartilham poucas 

ou diferentes ligações e atributos comuns. 

4 
Relacionamento 

por ligação 

3 Não-Relacionada 

Menos de 70% do faturamento é gerado por um único 

negócio e há poucas ou nenhumas ligações ou atributos 

comuns entre os negócios. 

5 Não-Relacionada 

 

Fonte: Adaptado de Barney (1996). 

 

Barney (1996) preferiu apresentar três tipos de diversificação, conforme apresentado 

no Quadro 09, diferenciando em conceitos de ligação entre os negócios e atributos comuns. 

As ligações entre os negócios se referem à utilização comum de atividades na cadeia de valor 

por diferentes negócios. Já os atributos comuns estão relacionados às competências essenciais. 

Dessa maneira, Barney (1996) ainda ramificou essa classificação de três tipos de 

diversificação em mais cinco tipos de negócios, conforme o faturamento da empresa, seus 

negócios e atributos. 
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2.2.3 Diversificação categórica de Rumelt (1974) 

 

A classificação de empresas por meio do faturamento bruto foi elaborada desde 

Wrigley (1970) e alguns pesquisadores adaptaram seus conceitos e critérios de mensuração. 

Rumelt (1974, 1978, 1982) avançou o que Wrigley (1970) elaborou. Em seus 

estudos, Rumelt (1982) estendeu as classificações categóricas de apenas quatro para sete e, 

por fim, nove. 

Os conceitos e critério que Wrigley (1970) e Rumelt (1974, 1978, 1982) utilizaram 

nunca foram unânimes na academia, como a maioria das inovações que mesmo consolidadas 

ainda existe alguma contestação. 

 

Quadro 10 – Diversificação estratégica de Wrigley (1970) e Rumelt (1982) 

 
 

NEGÓCIOS 
Especificação por índices 

IE IV IR Descrição 

1 Único (W) IE > 95%   
Empresas com basicamente uma área de 

negócio ou predominante. 

2 
Dominante 

(W)  
95% > IE > 70% 

IV < 70%  

Empresas com algum tipo de 

diversificação, mas, obtendo uma maior 

receita de uma área de negócio. 

3 
Dominante 

Vertical (R) 
IV < 70%  

Mais de 70% das vendas estão 

verticalmente relacionadas. 

4 
Dominante 

Limitado (R) 
95% < IE < 70%   

A maioria dos outros negócios 

relacionados da empresa relaciona-se a 

algum outro tipo de ativo ou habilidade. 

5 

Dominante 

Vinculado 

(R) 

95% < IE< 70%   

A maioria dos outros negócios 

relacionados da empresa relaciona-se a de 

qualquer maneira a algum outro tipo 

dentro da empresa. 

6 
Relacionado 

(W) 
IE < 70% IV > 70% IR > 70% 

Empresas diversificadas, na qual mais de 

70% dessa diversificação com suas 

atividades iniciais (negócios antigos) estão 

relacionadas com novas habilidades (novos 

negócios) a empresa adquiriu. 

7 
Relacionado 

Limitado (R) 
IE < 70%   

70% ou mais dos negócios estão 

relacionados um ao outro. 

8 

Relacionado 

Vinculado 

(R) 

IE < 70%  IR > 70% 

70% ou mais dos negócios estão 

associados aos negócios originais da 

empresa. 

9 

Não 

Relacionado 

(W) 

IE < 70%  IR < 70% 

Empresas diversificadas com menos de 

70% da diversificação é relacionada com 

as atividades e/ou habilidades que empresa 

possuía inicialmente (negócios antigos). 

 

Fonte: Adaptado de Wrigley (1970); Rumelt (1982); Montgomery (1982); Montgomery e Singh (1984); Grant e 

Jamine (1988); Hall e John (1994); Riveros, Almodóvar e López (2004). 

Obs.(1): IE é índice de especialização; IV é índice vertical; IR é índice de relação. 

Obs.(2): (R) refere-se a Rumelt; (W) refere-se a Wrigley. 
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Embora Wrigley (1970) tenha sido o percursor, Rumelt (1974, 1978, 1982) ampliou 

e disseminou ao mundo acadêmico tais teorias de diversificação estratégica de negócios de 

empresas, tornando-se, na opinião de alguns pesquisadores da área, uma das literaturas mais 

citadas. 

No Quadro 10 é apresentado como Rumelt (1974, 1982) chegou a expandir as 

classificações, critérios e definições da diversificação estratégica de negócios para separar 

empresas em grupos conforme faturamento bruto de seus negócios (produtos, serviços e/ou 

mercadorias). 

Os itens 1, 2, 6 e 9 apresentaram os Índices de Especialização e de Relação que 

foram construídos pela primeira vez por Wrigley (1970), a qual caberá uma subseção para 

melhor explicar a operacionalidade desta diversificação estratégica. Já os itens 3, 4, 5, 7 e 8 

foram acrescidos por Rumelt (1974, 1982), aumentando mais o índice Vertical e todos 

utilizados em diversos de seus estudos. 

O Índice de Especialização (IE) ou Specialization Ratio (SR) trata da especialização 

produtiva, é o reconhecimento da maior receita entre todas as atividades da empresa, na qual é 

calculado pelo percentual das receitas da empresa que corresponde à atividade principal, ou 

seja, o percentual de maior receita entre os produtos e serviços que a empresa realiza em um 

determinado período (RUMELT, 1974; SUÁREZ-GONZÁLEZ, 1994; GRZEBIELUCKAS, 

BANDEIRA-DE-MELLO, ALBERTON, 2007). 

Para calcular o Índice de Relação (IR) ou Related Ratio (RR) é mensurar a proporção 

do total de vendas de uma empresa em relação ao total de vendas das outras empresas do 

mesmo nicho de negócio. Dada esta relação, o IR ou RR é o valor percentual da receita total 

de uma empresa em relação ao total de receitas da mesma categoria de negócios. Este índice 

procura encontrar qual o percentual da receita principal da empresa em relação às receitas 

principais de cada empresa da mesma categoria de negócios (RUMELT, 1974; GRANT, 

JAMINE, 1988; HALL JR, JOHN, 1994; RIVEROS, ALMODÓVAR, LÓPEZ, 2004; 

GRZEBIELUCKAS, BANDEIRA-DE-MELLO, ALBERTON, 2007). 

No caso do Índice Vertical (IV) ou Related Vertical (RV) é o percentual da receita de 

cada atividade da empresa (produtos e/ou serviços) em relação à soma de todas as receitas da 

empresa atribuíveis ao maior grupo de produtos associados à mesma matéria-prima 

(RUMELT, 1974; GRANT, JAMINE, 1988; HALL JR, JOHN, 1994; RIVEROS, 

ALMODÓVAR, LÓPEZ, 2004; GRZEBIELUCKAS, BANDEIRA-DE-MELLO, 

ALBERTON, 2007). 
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2.2.4 Diversificação categórica de Pandya e Rao (1998) 

 

Pandya e Rao (1998) também classificaram as empresas em três grupos como níveis 

de diversificação, conforme Quadro 11: 

 

Quadro 11 – Classificação diversificada de Pandya e Rao (1998) 

 
 

NEGÓCIO DESCRIÇÃO 

1 Único Quando um único produto representa mais de 95% do total das vendas da empresa. 

2 
Moderadamente 

Diversificado 
Quando um único produto representa entre 50% e 95% do total das vendas. 

3 
Altamente 

Diversificado 
Quando um único produto representa menos de 50% do total das vendas da empresa. 

 

Fonte: Adaptado de Pandya e Rao (1998). 

 

Esta maneira de classificar as empresas por meio de diversificação de negócios que 

Pandya e Rao (1998) criaram é proveniente da categorização que Rumelt (1974, 1978, 1982) 

elaborou em seus estudos avançando a ideia do precursor, Wrigley (1970), esta última a ser 

mais bem explanada nas próximas seções. 

Mesmo assim, Pandya e Rao (1998) consideraram que o método de diversificação de 

empresas por meio de negócios de Rumelt (1974) foi mais utilizado na literatura, afirmando 

ser de fácil entendimento e maneira de calcular a categorização de empresas. 

Por outro lado, Rumelt (1974, 1982) consideraram não existir definição ou medida 

de diversificação de empresas aceita de modo unânime. O fato de não haver uma 

padronização e definição objetiva sobre o assunto, o torna frágil às críticas, mas, cria 

oportunidade para pesquisadores desenvolverem conceitos e medidas próprias de 

diversificação, adaptando-os de acordo os interesses e procedimentos de cada estudo. Parada 

(2002) ainda corroborou com a praticidade do modelo proposto por Rumelt (1974), no que diz 

respeito a ser uma medida de fácil manuseio principalmente devido a sua disponibilidade, 

comparabilidade e relativa subjetividade (GRZEBIELUCKAS, BANDEIRA-DE-MELLO, 

ALBERTON, 2007). 

Esta fragilidade foi exposta por Pitts e Hopkins (1982) e Varadarajan e Ramanujam 

(1987) apontando grande subjetividade nos conceitos propostos por Rumelt (1974). 
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2.2.5 Diversificação categórica de Wrigley (1970) 

 

A diversificação categórica de empresas por meio de negócios utilizando as receitas 

da demonstração de resultado foi iniciada por Leonard Wrigley em 1970. 

Essa classificação de empresa tornou-se popular em estudos realizados por Rumelt 

(1974, 1978, 1982) e que foi inspirador para outros trabalhos adaptando as ideias de Wrigley 

(1970), como Pandya e Rao (1998) e Montgomery (1982). Ela é demonstrada no Quadro 12, 

como segue: 

 

Quadro 12 – Classificação diversificada de Wrigley (1970) 

 

 
NEGÓCIOS 

Especificação por índices 

IE IR Descrição 

1 Único IE > 95%  
Empresas com basicamente uma área de negócio ou 

predominante. 

2 Dominante  95% > IE > 70%  
Empresas com algum tipo de diversificação, mas, 

obtendo uma maior receita de uma área de negócio. 

3 Relacionado IE < 70% IR > 70% 

Empresas diversificadas, na qual mais de 70% dessa 

diversificação com suas atividades iniciais (negócios 

antigos) estão relacionadas com novas habilidades 

(novos negócios) a empresa adquiriu. 

4 
Não 

Relacionado 
IE < 70% IR < 70% 

Empresas diversificadas com menos de 70% da 

diversificação é relacionada com as atividades e/ou 

habilidades que empresa possuía inicialmente 

(negócios antigos). 

 

Fonte: Adaptado de Wrigley (1970). 

 

Reforça-se a explanação sobre o Índice de Especialização (IE) e Índice de Relação 

(IR) que propôs Wrigley (1970).  O IE é calculado pelo percentual da receita de vendas por 

produtos, serviços ou região geográfica que a empresa realizou no período e na sequência 

destacada a maior receita de vendas para poder classificar a empresa em estudo. O objetivo do 

IE é encontrar em que tipo de atividade (produtos, serviços ou região geográfica) a empresa se 

especializa para representar suas receitas de vendas. Já para o IR, deverá ser calculada a 

proporção das receitas de vendas totais de uma empresa em relação do total de vendas de 

todas as empresas do mesmo tipo de negócio, expressa em percentagem. A ideia do IR é 

conhecer o grau de relação de sua atividade para outras empresas do mesmo tipo de negócio 

(RUMELT,1974; GRANT, JAMINE, 1988; HALL JR, JOHN, 1994; RIVEROS, 

ALMODÓVAR, LÓPEZ, 2004; GRZEBIELUCKAS, BANDEIRA-DE-MELLO, 

ALBERTON, 2007). 
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2.3 DIVERSIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Até os dias atuais muitos estudos contemplam a mistura de diversificações de 

negócios com desempenho das empresas, nas quais este desempenho sempre ligados a 

indicadores de lucratividade, por exemplo, o estudo de Grzebieluckas, Bandeira-de-mello, 

Alberton (2007). 

Os estudos com a diversificação estratégica de negócios e a estrutura de capital 

avaliadas em conjunto chegaram ao auge com os trabalhos de Rumelt (1974, 1978, 1982) 

onde o pesquisador abriu algumas categorias estratégicas para avaliar empresas americanas 

por meio de seus endividamentos. 

Um pouco mais recente, merece destaque: Pandya e Rao (1988). Estes pesquisadores 

apropriaram-se da ideia de classificação de empresas por meio de faturamento bruto e 

elaboraram sua própria classificação. Enquanto Rumelt (1974, 1978, 1982) abria o leque 

proporcionando mais classificações (Quadro 10) a partir do estudo de Wrigley (1970), 

exibidas no Quadro 12, Pandya e Rao (1988) realizaram seus estudos em cima de três 

categorias, apresentadas no Quadro 11. 

O trabalho Barton e Gordon (1988) também veio apoiar as ideias de seus 

antecessores avaliando empresas americanas e respaldando-se na classificação categórica 

inicialmente proposta por Wrigley (1970), na qual apresenta quatro classificações estratégicas 

de negócios: único; dominante; relacionado; e, não relacionado. 

Esse estudo separou as empresas por meio do faturamento bruto anualmente, 

utilizando o mesmo critério de Wrigley (1970) e parcialmente de Rumelt (1982), 

promovendo, para sua pesquisa, somente as quatro classificações estratégicas de negócio 

(Quadro 12). 

Em resumo, os resultados desse trabalho são apresentados a seguir, trazendo cada 

uma das variáveis utilizadas, as hipóteses e os resultados propriamente ditos de cada variável: 
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Quadro 13 – Resultados de Barton e Gordon (1988) 

 

VARIAVEIS HIPÓTESES RESULTADOS 

E
st

ra
té

g
ic

as
 

Negócio 

Único 

Baixa relação positiva 

com o endividamento 

Dívida média mais baixa de todas as categorias. 

Significativamente menor do que todas as outras categorias de 

estratégia, mas não pode avaliar diretamente a hipótese 

devido à interação significativa com variáveis financeiras. 

Negócio 

Dominante 

Média relação positiva 

com o endividamento 

Média não significativamente maior do que qualquer outro 

grupo que não seja uma única empresa. Interação impede a 

avaliação direta. 

Negócio 

Relacionado 

Baixa relação positiva 

com o endividamento 

Dívida média abaixo de toda a média da empresa e 

significativamente menor que a categoria não relacionada. 

Interação impede a avaliação direta. 

Negócio Não 

Relacionado 

Alta relação positiva 

com o endividamento 

Níveis médios de dívida mais altos de todas as categorias e 

significativamente maiores do que as empresas de categoria 

única e relacionada. Interação impede a avaliação direta. 

F
in

an
ce

ir
as

 

Lucratividade 
Inversamente 

relacionado à dívida 
Hipótese fortemente apoiada apesar da interação significativa. 

Tamanho 
Inversamente 

relacionado à dívida 

Nenhum efeito significativo ou consistente impede a 

avaliação direta. Efeito muito fraco, se houver. 

Crescimento 
Diretamente 

relacionado à dívida 

Suporte parcial para hipótese. Para as categorias de estratégia 

em que os coeficientes de crescimento foram significativos, o 

efeito foi positivamente correlacionado com a dívida. 

Imobilização 

(capital 

intensivo) 

Inversamente 

relacionado à dívida 

Hipótese não suportada. No entanto, efeito global e 

diferencial muito fraco. 

Risco 
Inversamente 

relacionado à dívida 
Interação impede a avaliação direta. 

 

Fonte: adaptador de Barton e Gordon  (1988) 

 

Este estudo auxiliou na condução desta pesquisa, além dos estudos anteriores na área 

de diversificação estratégica de negócios e outros trabalhos, em especial, brasileiros, quando 

se trata de variáveis financeiras. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos devem ser descritos de maneira minuciosa para 

auxiliar na possível continuidade e adaptações em pesquisas empíricas futuras. 

Baseado nestas condições, o presente trabalho empírico realizou, como traços 

metodológicos, os seguintes passos apresentados como subseções: período de análise e dados 

contábil-financeiros; método, abordagem, natureza e estratégias de pesquisa; e ferramenta de 

análise, variáveis e modelos econométricos propostos. 

 

3.1 PERÍODO DE ANÁLISE E DADOS CONTÁBIL-FINANCEIROS 

 

A escolha por relatórios contábil-financeiros anuais foi devido à sazonalidade de 

algumas empresas. Outro motivo relaciona-se com os relatórios de segmentos que a 

Bloomberg divulga, na qual são disponibilizadas as receitas líquidas separadas por produtos, 

atividades e/ou regiões geográficas, fator preponderante para a classificação das empresas por 

meio da estratégia de negócios escolhida. Outro limitador, este temporal, se refere ao período 

máximo de até sete anos de divulgação dos relatórios de segmentos, não havendo dados para 

caracterizar estrategicamente as empresas conforme proposta por Wrigley (1970). 

A proposta de pesquisa compreende ao período de 2012 a 2016 extraídos do banco 

de dados contábil-financeiro, em especial, de Balanços Patrimoniais e de Demonstrações dos 

Resultados dos Exercícios, ambos da Economática e do Relatório de Segmentos da 

Bloomberg, sobre empresas de capital aberto listadas na B3 – Brasil Bolsa Balcão.  

Foram consideradas as demonstrações contábil-financeiras anuais encerradas no mês 

de dezembro de cada período. A classificação das empresas em setores foi extraída do banco 

de dados Economática. 

Após extração dos dados nos referidos relatórios contábil-financeiros, estes dados 

foram explorados com a utilização do software MS-Excel para se calcular as variáveis 

dependentes e independentes, além de calcular e classificar as empresas conforme a 

categorização de diversificação de negócio. O software também serviu para os tratamentos 

estatísticos preliminares como, por exemplo, tratamento dos outliers, cujas observações foram 

excluídas a partir de três desvios-padrões absolutos, para cima e para baixo. 
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Na sequência, a partir da organização de todas as observações, as mesmas foram 

operacionalizadas em software econométrico STATA, versão 12, para geração de relatórios 

estatísticos, a partir dos modelos propostos nesta seção. 

O banco de dados iniciou com 237 empresas apresenta Bloomberg disponibilizou no 

Relatório de Segmentos o faturamento por “medida” onde apresenta o faturamento líquido de 

empresas em moeda corrente e o percentual correspondente aos produtos e/ou serviços 

informados por cada empresa. 

Avaliado todos os dados, de segmento e contábil-financeiro, foi possível observar 

que havia a necessidade de formar três bancos de dados para análise, cujos critérios foram os 

seguintes: 

a) diminuir ao máximo a quantidade de missing values (valores perdidos por algum 

motivo), por empresa (na planilha de modo horizontal) e por variáveis, em especial, as 

dependentes (muitos missings values em variáveis de endividamento financeiro e de 

mercado); 

b) exclusão de empresas que estivessem acima e abaixo do tratamento para 

diminuição de outlier. Adotada a fórmula “subtração do valor da variável com a média e do 

resultado a divisão pelo valor do desvio padrão da população”. Foram excluídas as empresas 

com valores acima de três pontos positivos e abaixo de três pontos negativos, chamado de 

score acima de três pontos absolutos, utilizados para amostras para “n” igual ou inferior a 80. 

(CORRAR. PAULO, DIAS FILHO, 2014; MARTINS, DOMINGUES, 2014). 

Adotados com muito esmero cada procedimento anteriormente mencionado e para 

não haver muitas perdas de informações contábil-financeiras e de segmentos das empresas 

foram formados os três bancos de dados para estas exclusões (apêndices II ao IV), 

apresentados a seguir: 

a) as variáveis dependentes a valor contábil “ELPC”, “ETC” e “POAC” foram 

avaliadas e separadas das demais variáveis dependentes devido a conter maior quantidade de 

informações por empresas, tudo feito em conjunto com as variáveis independentes e variáveis 

independentes dummies de diversificação de negócios, mantendo 236 empresas (99,5% da 

população inicial); 

b) as variáveis dependentes a valor de mercado “ELPM”, “ETM” e “POAM” foram 

avaliadas da mesma maneira, mantendo 212 empresas (89,5% da população inicial); 
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c) as variáveis dependentes que representam passivos onerosos “POCPC”, “POLPC”, 

“POCPM” e “POLPM” receberam o mesmo tratamento, mantendo 161 empresas (67,9% da 

população inicial). 

Estas empresas separadas dessa maneira para não haver maiores prejuízos de 

exclusão do banco de dados inicial receberão os devidos tratamentos econométricos. 

 

3.2 DESENHO METODOLÓGICO 

 

O desenho metodológico desta pesquisa assume as seguintes descrições: 

a) Método;  

b) Abordagem metodológica; 

c) Natureza de Pesquisa; 

d) Estratégias de Pesquisa. 

O método a ser desenvolvido para esta proposta de pesquisa é o hipotético-dedutivo, 

pois, Theóphilo e Martins (2009) afirmaram que toda pesquisa tem seu início com um 

problema e, em seguida, promove uma solução possível, colocada como hipóteses ou sob 

forma de proposições. Por sua vez, esta hipótese norteia a pesquisa na qual será submetida a 

testes empíricos para verificar se realmente será ou não a solução do problema de pesquisa.  

A ideia foi promovida por Popper, em seu livro Lógica da Pesquisa, de 1934, cuja 

repercussão foi a partir da década de 1960, quando foi traduzida para o inglês. Popper resumiu 

a ideia do método hipotético-dedutivo em três fases: problema, conjectura e tentativa de 

falseamento (POPPER, 1975). Para esta proposta de pesquisa, as duas primeiras fases estão 

descritas no capítulo conhecido como Introdução; já a terceira fase, foi aplicada e comentada 

no capítulo de apresentação dos resultados dos modelos propostos. 

A abordagem metodológica foi a positivista. Ela promove a ideia de Comte e Popper 

na qual há a necessidade de explicar os fenômenos a partir da identificação de suas relações, a 

exaltação à observação, rejeição da compreensão subjetiva dos fenômenos e o princípio da 

verificação. (HEGENBERG, 1976; POPPER, 1975; THEÓPHILO, MARTINS, 2009). 

A natureza metodológica é de uma avaliação quantitativa, na qual os dados e as 

evidências coletadas possam ser mensuradas. Neste caso, os dados são coletados, organizados 

e tabulados para serem submetidos a técnicas e/ou testes econométricos. A análise e 

interpretação dos resultados dos dados submetidos às situações econométricas são orientados 

por meio do entendimento e conceituação de técnicas e métodos estatísticos, além de uma boa 
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revisão literária sobre os assuntos da pesquisa (THEÓPHILO, MARTINS, 2009). A partir 

deste cenário, a avaliação quantitativa trilha pelas seguintes orientações: 

a) Sua efetivação se dará com toda informação numérica resultante da 

investigação que será apresentada a partir de quadros e tabelas (SABINO, 1966); 

b) Utilização de modelos estatísticos para explicar os dados (BAUER, 

GASKELL, 2003); 

c) Simplificação da vida social limitada aos fenômenos enunciados, sacrificando a 

compreensão do significado e trocando-o pelo rigor matemático 

(GOLDEMBERG, 2002); e 

d) A amostragem é utilizada a partir de técnicas do arcabouço teórico, 

sintetizando os dados de maneira numérica e organizada (MARCONI, 

LAKATOS, 2011). 

Outro fato relevante da metodologia utilizada são as estratégias de pesquisa que 

delineiam o estudo no sentido de planejamento, previsão de coleta e análise de informações, 

dados e evidências, ou seja, diversas maneiras de abordar e analisar os dados empíricos 

(THEÓPHILO, MARTINS, 2009). 

Para esta proposta, foram elencadas algumas estratégias de pesquisa apresentadas no 

Quadro 13, a seguir: 

 

Quadro 14 – Estratégias de pesquisa 

 

Utilizadas 

1) Bibliográfica 

Pesquisar o estado da arte por meio de artigos eletrônicos e impressos de âmbito 

nacionais e, em especial, internacionais; leitura de teses, dissertações e livros 

clássicos (VERGARA, 2003). 

2) Documental 

Apropriar-se dos dados referentes ao quadro de empresas listadas na B3 – Brasil 

Bolsa Balcão aos Balanços Patrimoniais, Demonstrações dos Resultados dos 

Exercícios e Relatórios por Segmentos. As duas primeiras demonstrações 

contábil-financeiras foram extraídas do banco de dados da Economática; já o 

último documento foi extraído da Bloomberg. Trata-se de fonte escrita, 

secundária e contemporânea de busca de dados, haja vista que os dados foram 

extraídos dos bancos de dados mencionados, conforme Marconi e Lakatos 

(2010). 

3) Explicativa 
O intuito é aprofundar o conhecimento da realidade, ou seja, dos achados, pois, 

há a descrição dos achados e das possíveis razões dos mesmos. (SILVA, 2008; 

VERGARA, 2003). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apresentado o desenho metodológico utilizado pela pesquisa, a próxima subseção 

explicará as variáveis, a ferramenta e os modelos econométricos utilizados. 
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3.3 FERRAMENTA DE ANÁLISE, DIVERSIFICAÇÃO E VARIÁVEIS 

 

Nesta seção será apresentada a ferramenta de análise proposta na pesquisa, as 

variáveis dependentes e independentes, além do modelo econométrico a ser utilizado. 

 

3.3.1 Ferramenta de análise 

 

A presente pesquisa utilizará como ferramenta econométrica a regressão de dados em 

painel. Conforme Wooldridge (2006), a utilização da técnica de regressão de dados em painel 

permite acompanhar um indivíduo ou grupos de indivíduos ao longo do tempo, ou seja, no 

caso de uma empresa é possível acompanhar a variação de determinadas variáveis em 

diferentes períodos de tempo realizando assim a análise que combina séries temporais e dados 

de corte com certa relevância. (TERRA, 2002). 

Hsiao (2005) argumentou que alguns fatores contribuem para o crescimento na 

utilização da técnica de regressão de dados em painel: 

a) Disponibilidade de dados; 

b) Modelagem de dados diferentes à complexidade do comportamento humano; 

c) Uma metodologia desafiadora. 

Em seu estudo, Bowman (1980) percebeu uma diferença muito grande de má 

especificação quando trabalhou com correlação transversal entre dados contábeis e de 

mercado, acreditando que com os dados contábeis essa má especificação seja muito menor. 

Com isso, Nakamura et al. (2007) e Terra (2002) reforçaram mais um item de 

contribuição metodológico na utilização desta técnica: evita problemas de especificação 

(elimina efeitos de variáveis omitidas mesmo que não tenham sido observadas) do modelo 

econométrico. 

A estimação de dados em painel permite maior quantidade de informações, 

variabilidade dos dados, graus de liberdade, eficiência nas estimações, além de evitar os 

problemas de colinearidade entre as variáveis. Como os testes efetuados apresentaram 

resultados assintóticos, não há necessidade de distribuição normal das variáveis em grandes 

amostras. Mesmos que os resíduos não sejam normais, a distribuição dos coeficientes será 

próxima da normal (MARQUES, 2000). 
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A regressão de dados em painel é classificada entre balanceado (cada unidade cross 

section possui o mesmo número de observações temporais) e não balanceado (cada unidade 

cross section possui diferentes números de observações temporais). 

A técnica também pode ser com painéis dinâmicos ou painéis estáticos. A primeira 

técnica é utilizada quando as variáveis são defasadas. Isso se explica da seguinte maneira: se 

for utilizada uma variável dependente pode-se utilizar a variável de períodos anteriores como 

variável independente. Neste tipo de painel não se pode estimar os parâmetros pelos modelos 

de efeitos fixos ou aleatórios, utilizando outros métodos. Quanto à segunda técnica sua 

utilização é quando não há variáveis defasadas, explicadas anteriormente, podendo estimar os 

painéis pelos modelos de efeitos fixos e/ou aleatórios. (GUJARATI, 2006). Portanto, o 

tratamento econométrico deste estudo foi de painéis estáticos e utilização dos modelos de 

efeitos fixos e aleatórios. 

Também se utilizou a regressão linear múltipla (ou somente cross section) 

Por fim, pretende na seção de “Resultados e discussões” apresentar os resultados e 

discuti-los trazendo uma análise descritiva dos dados, validação de alguns pressupostos dos 

modelos de regressão linear e dos modelos com dados em painel (multicolinearidade, 

autocorrelação, heteroscedasticidade). 

Para tanto, haverá a apresentação de como será realizada a classificação das 

empresas listadas na B3 – Brasil Bolsa Balcão por meio da diversificação estratégica de 

negócios elaborada por Wrigley (1970), as variáveis dependentes e independentes e, os 

modelos econométricos a serem utilizados. 

 

3.3.2 Técnica de diversificação de negócios aplicada à pesquisa 

 

Quanto à separação das empresas será utilizada a classificação categórica de Wrigley 

(1970), que tratada sobre diversificação de empresas, apresentada no Quadro 14. 
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Quadro 15– Classificação categórica de Wrigley (1970) de diversificação de negócios 

 
 

NEGÓCIOS 
Especificação por índices 

IE IR Descrição 

1 Único IE > 95%  
Empresas com basicamente uma área de negócio ou 

predominante. 

2 Dominante  95% > IE > 70%  
Empresas com algum tipo de diversificação, mas, 

obtendo uma maior receita de uma área de negócio. 

3 Relacionado IE < 70% IR > 70% 

Empresas diversificadas, na qual mais de 70% dessa 

diversificação com suas atividades iniciais (negócios 

antigos) estão relacionadas com novas habilidades 

(novos negócios) a empresa adquiriu. 

4 
Não 

Relacionado 
IE < 70% IR < 70% 

Empresas diversificadas com menos de 70% da 

diversificação é relacionada com as atividades e/ou 

habilidades que empresa possuía inicialmente 

(negócios antigos). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para se conseguir classificar as empresas, foram adotados os seguintes passos: 

1º passo: transcrever dos Relatórios por Segmentos de cada empresa que divulga as Receitas 

Brutas por segmentos, em uma planilha separada para classificar cada empresa. Esta planilha 

apresenta como a empresa informou suas Receitas Brutas por produtos, atividades e/ou região 

geográfica.  

2º Passo: Diante dessas informações, é necessário identificar qual a Receita Bruta foi 

predominante, destacando-a e classificando a empresa, conforme apresentado na Tabela 1. 

Isso será realizado em todas as empresas que farão parte da pesquisa. 

 

Tabela 1 – Exemplo de empresa classificada como Negócio Único 

 

 
 

Fonte: Bloomberg (2016), elaborado pelo autor. 

 

Como foi observado na Tabela 3, verifica-se que a empresa Lojas Hering possui 

somente um tipo de Receita Bruta perfazendo 100% de vendas provenientes de seu único 

negócio, sendo classificada como Negócio Único. Com isso, encontramos o Índice de 

Especialização (IE) que tem o intuito de apresentar a especialização produtiva, ou seja, o 

percentual de maior receita entre todos os produtos, atividades e/ou região geográfica que a 

empresa realizou em um determinado período.  

Lojas Hering SA (LHER3 BZ)

Em Milhares de BRL exceto Por ação FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015

Término de 12 meses 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Receita 2.284,0 100,0% 2.486,0 100,0% 2.667,0 100,0% 2.814,0 100,0% 3.042,0 100,0%

  Apparel Stores 2.284,0 100,0% 2.486,0 100,0% 2.667,0 100,0% 2.814,0 100,0% 3.042,0 100,0%
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Este caso não se configura, por exemplo, com a empresa Ambev S/A, no qual seus 

dados estão representados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Exemplo de empresa classificada como Negócio Dominante 

 

 
 

Fonte: Bloomberg (2016), elaborado pelo autor. 

 

Percebeu-se que a empresa Ambev S/A, no período de 2011 a 2015, foi classificada 

como Negócio Dominante por apresentar em sua maioria, Receita Bruta principal entre 70% e 

95%, ou seja, no período houve o predomínio deste tipo de negócio. Levando em 

consideração os últimos anos da análise, constatou-se que a empresa obteve o seu Índice de 

Especialização (IE) na média 84%, caracterizando sua classificação como Negócio 

Dominante. 

Outro caso diferente aconteceu com a empresa Klabin, ao se examinar a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Exemplo de empresa classificada como Negócio Relacionado ou Não-Relacionado 

 

 
 

Fonte: Bloomberg (2016), elaborado pelo autor. 

 

Para a empresa Klabin, não será possível, de maneira direta como foi realizada nas 

análises das Receitas Brutas das empresas Lojas Hering e Natura Cosméticos classificá-la, 

pois o percentual da Receita Bruta principal das atividades a ela vinculadas não foram 

superiores a 70% e tampouco acima de 95%. Ao analisar a Tabela 03, a empresa apresentou 

um Índice de Especialização (IE) entre 48,6% e 53,3%. 

Neste caso, houve a necessidade de verificar qual o setor esta empresa pertence e 

aplicar o Índice de Relação (IR), cuja mensuração será dada por intermédio da participação 

Ambev SA (ABEV3 BZ) - Por medida

Em Milhares de BRL exceto Por ação FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015

Término de 12 meses 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Receita 27,126,728.0 100.0% 32,231,027.0 100.0% 35,079,107.0 100.0% 38,079,786.0 100.0% 46,720,141.0 100.0%

  Beer 22,712,228.0 83.7% 26,859,217.0 83.3% 29,196,885.0 83.2% 32,083,556.0 84.3% 39,862,704.0 85.3%

  Soft Drinks 4,414,500.0 16.3% 5,371,810.0 16.7% 5,882,222.0 16.8% 5,996,230.0 15.7% 6,857,437.0 14.7%

Klabin SA (KLBN3 BZ)

Em Milhares de BRL exceto Por ação FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015

Término de 12 meses 12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015

Receita 3.889.151,0 100,0% 4.163.670,0 100,0% 4.599.337,0 100,0% 4.893.882,0 100,0% 5.687.589,0 100,0%

  Paper 1.890.409,0 48,6% 2.068.094,0 49,7% 2.263.110,0 49,2% 2.367.030,0 48,4% 3.032.566,0 53,3%

  Conversion 1.716.187,0 44,1% 1.788.723,0 43,0% 2.025.870,0 44,0% 2.194.438,0 44,9% 2.290.629,0 40,3%

  Forest 281.874,0 7,2% 306.498,0 7,4% 311.526,0 6,8% 330.899,0 6,8% 364.095,0 6,4%

  Corporate/Eliminations 681,0 355,0 -1.169,0 1.515,0 299,0
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total das vendas desta empresa em relação ao total de vendas do setor que ela se encontra. 

Assim, encontrar-se-á o percentual de suas vendas em relação ao total.  

 

Tabela 4 – Cálculo para reconhecer Negócio Relacionado ou Negócio Não-Relacionado 

 

 

Fonte: Bloomberg (2016), elaborado pelo autor. 

 

 

Se este percentual for maior que 70%, a empresa será classificada como Negócio 

Relacionado; caso o percentual encontrado seja inferior a 70%, a empresa será classificada 

como Negócio Não-Relacionado. 

Neste caso, a empresa Klabin foi classificada como “negócio não relacionado” por 

não possuir um produto e/ou serviço com faturamento superior a 70% (IE = Índice de 

Especialização) e sua participação em seu mercado (aqui foi considerado o mercado na B3) 

inferior a 70% (Índice de Relação). 

 

3.3.3 Variáveis dependentes e independentes 

 

Todas as variáveis, dependentes e independentes, que serão utilizadas na realização 

de testes econométricos foram definidas a partir do referencial teórico.  

Foram utilizadas variáveis a valor contábil e a valor de mercado. As variáveis a valor 

contábil são aquelas extraídas diretamente das Demonstrações Contábil-Financeiras das 

empresas, ou seja, aquelas informações expostas na publicação desses relatórios, representada 

pela divisão pelo Ativo Total. Já as variáveis a valor de mercado são aquelas produzidas a 

partir da divisão com o Patrimônio Líquido a valor de mercado, ou seja, quanto o Patrimônio 

Líquido é calculado através do produto entre a quantidade de ações que a empresa possui na 

Papel e Celulose

Celul Irani Klabin S/A Suzano Papel Fat.Total Setor

2012 462,443 4,038,936 4,985,459 9,486,838

2013 575,365 4,489,717 5,557,858 10,622,940

2014 666,347 4,837,835 7,075,999 12,580,181

2015 747,123 5,619,567 10,089,705 16,456,395

2016 769,805 7,009,262 9,134,718 16,913,785

Negócio 

(Classificação)

2012 4.87% 42.57% 52.55% Não Relacionado

2013 5.42% 42.26% 52.32% Não Relacionado

2014 5.30% 38.46% 56.25% Não Relacionado

2015 4.54% 34.15% 61.31% Não Relacionado

2016 4.55% 41.44% 54.01% Não Relacionado

Participação no mercado
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Bolsa de Valores com o valor de cada ação no último dia de cada exercício financeiro, mais 

precisamente, ano civil.  

As variáveis dependentes representam a estrutura de capital conforme Titman e 

Wessels (1988), Banerjee, Dasgutpa e Kim (2008), Gatti (2013) e Gatti e Nakamura (2013), 

base desta proposta de pesquisa e algumas estruturas de capitais para testes, apresentadas no 

Quadro 15, a seguir: 

 

Quadro 16 – Variáveis dependentes 

 

 INDICADORES SIGLAS FÓRMULAS ESTUDOS 

1 

Endividamento a 

Longo Prazo 

contábil 

ELPC 
Passivo Não Circulante / Ativo 

Total 

Gatti e Nakamura (2013); Forte, 

Barros e Nakamura (2013); 

Banerjee, Dasgupta e Kim (2008) 

2 
Endividamento 

Total contábil 
ETC 

(Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante) / Ativo Total 

Bastos, Nakamura e Basso 

(2009); Rajan e Zingales (1995); 

Gracia e Sogorb-Mira (2008); 

Gatti e Nakamura (2013); Forte, 

Barros e Nakamura (2013) 

3 

Passivo Oneroso 

Adaptado contábil 

POAC (Empréstimos + Financiamentos 

+ Debêntures + Tributos a Pagar 

+ Fornecedores_CP) / Ativo Total 

Titman e Wessels (1988) 

4 

Passivo Onerosos 

de Curto Prazo 

contábil 

POCPC (Empréstimos + Financiamentos 

+ Debêntures_CP) / Ativo Total Titman e Wessels (1988) 

5 

Passivo Onerosos 

de Longo Prazo 

contábil 

POLPC (Empréstimos + Financiamentos 

+ Debêntures_LP) / Ativo Total Titman e Wessels (1988) 

6 

Endividamento a 

Longo Prazo a 

valor de mercado 

ELPM 

Passivo Não Circulante / 

Patrimônio Líquido a valor de 

mercado 

Gatti (2013) 

7 

Endividamento 

Total a valor de 

mercado 

ETM 

(Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante) / Patrimônio 

Líquido a valor de mercado 

Titman e Wessels (1988) 

8 

Passivo Oneroso 

Adaptado a valor 

de mercado 

POAM (Empréstimos + Financiamentos 

+ Debêntures + Tributos a Pagar 

+ Fornecedores_CP) / Patrimônio 

Líquido a valor de mercado 

Titman e Wessels (1988) 

9 

Passivo Onerosos 

de Curto Prazo a 

valor de mercado 

POCPM (Empréstimos + Financiamentos 

+ Debêntures_CP) / Patrimônio 

Líquido a valor de mercado 

Titman e Wessels (1988) 

10 

Passivo Onerosos 

de Longo Prazo a 

valor de mercado 

POLPM (Empréstimos + Financiamentos 

+ Debêntures_LP) / Patrimônio 

Líquido a valor de mercado 

Titman e Wessels (1988) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

As variáveis independentes representam os determinantes da estrutura de capital 

contempladas nos estudos de Titman e Wessels (1988), Banerjee, Dasgutpa e Kim (2008) e 
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Barton e Gordon (1988), base desta proposta de pesquisa, apresentadas no Quadro 16, a 

seguir: 

 

Quadro 17 – Variáveis independentes 

 
VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

Siglas 
Variáveis Indicadores Autores 

Determinantes 

da Estrutura 

de Capital 

Lucratividade LUCR Lucratividade Ebit / Ativo Total 

Titman e Wessels 

(1988); Correa, 

Basso e Nakamura 

(2013) 

Tamanho TAM Tamanho 

Logaritmo 

neperiano do Ativo 

Total 

Titman e Wessels 

(1988); Forte, Barros 

e Nakamura (2013); 

Crescimento CRESC Crescimento 

((Ativo Totalt /  

Ativo Totalt-1) -

1)*100 

Titman e Wessels 

(1988) 

Risco do 

negócio 
RISCO Risco 

((LUCRo Líquidot /  

LUCRo Líquidot-1) 

-1)*100 

Barton e Gordon 

(1988) 

Tangibilidade TANG Tangibilidade 

Estoque + 

Imobilizado 

Líquido / Ativo 

Total 

Titman e Wessels 

(1988); Perobelli e 

Famá (2002); Kayo, 

Teh e Basso (2006); 

Bastos e Nakamura 

(2009) 

Economia Fiscal 

não relacionado 

à Dívida 

EFND 
Economia 

Fiscal 

Depreciação + 

Amortização + 

Exaustão  

/ Ativos Totais 

Titman e Wessels 

(1988); Kayo et al 

(2004); Kayo, Teh e 

Basso (2006); 

Nakamura et al 

(2007); Forte, Barros 

e Nakamura (2013); 

 
Valor de 

Mercado 
MTB 

Market to 

book 

Patrimônio Líquido 

a valor de mercado 

/ Patrimônio 

Líquido a valor 

contábil 

Bastos e Nakamura 

(2009) 

Diversificação 

de negócios 

Negócio menos 

diversificado 
UNI 

Dummy 

negócio único 

0 = empresas 

menos 

diversificadas 

1 = outras empresas 

Ideia adaptada de 

Rumelt (1974) 

Negócio 

moderadamente 

diversificado 

DOM 

Dummy 

negócio 

dominante 

0 = empresas 

moderadamente 

diversificadas 

1 = outras empresas 

Ideia adaptada de 

Rumelt (1974) 

Negócio muito 

diversificado 
RNR 

Dummy 

negócio 

relacionado e 

não 

relacionado 

0 = empresas muito 

diversificadas 

1 = outras empresas 

Ideia adaptada de 

Rumelt (1974) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Definidas as maneiras de classificação categórica de negócios das empresas e das 

variáveis independentes que serão utilizadas em modelos econométricos, na seção seguinte 

serão apresentados estes modelos. 

 

3.3.4 Modelos econométricos 

 

Os modelos matemáticos e estatísticos são instrumentos importantes colocados à 

disposição dos pesquisadores para análise de dados complexos e grandes, cujo objetivo é 

buscar compreendê-los. (HAIR JR et al., 2005). 

Wooldridge (2006) afirma que o método econométrico é a maneira de estimar 

relações econômicas e testar teorias por meio de uma metodologia estatística. 

Gujarati (2006) assegura que os dados em painel, método econométrico a ser 

utilizado para este estudo e também conhecido como dados combinados, são utilizados para 

um estudo ao longo do tempo de uma variável ou de grupo de variáveis. 

O presente estudo tem a característica dos dados em painel, pois acompanha o 

desempenho de diversos indicadores econômico-financeiros de várias empresas ao longo de 

um período de tempo de cinco anos. 

Na visão de Pindyck e Rubinfeld (2004), as vantagens em utilizar dados em painel 

são as seguintes:  

a) é possível estudar tanto as alterações em um ou mais aspectos de um único 

indivíduo ao longo do tempo quanto às alterações ocorridas em muitos indivíduos 

em um dado momento;  

b) oferecem um maior número de pontos de amostragem, gerando dessa maneira 

graus de liberdade adicionais;  

c) lhe dá a condição de incorporar dados tanto em corte transversal quanto em 

séries temporais, diminuindo consideravelmente as dificuldades que surgem 

quando há variáveis omitidas. 

As abordagens de dados em painel a serem utilizadas nesta proposta de tese, 

conforme Fávero et al. (2015) e Gujarati (2006) afirmam serão: 

a) POLS (pooled ordinary least squares ou mínimos quadrados ordinários 

empilhados): é uma regressão mais convencional, onde o intercepto β0 e os 

parâmetros βk das variáveis Xi são apresentados para todas as observações ao 
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longo de todo o período em análise. É a modalidade de regressão que 

desconsidera as dimensões de tempo e espaço dos dados combinados e estima 

uma habitual regressão de mínimos quadrados ordinários (MQO), cujo propósito 

é encontrar um modo de levar em conta a natureza específica dos indivíduos da 

amostra. 

b) De Efeitos Fixos: esta abordagem busca mensurar a individualidade dos diversos 

membros da amostra, depende das premissas que são feitas a respeito do 

intercepto, dos coeficientes angulares e do termo de erro: i) coeficientes 

constantes, mas, com variação do intercepto entre os indivíduos (é a maneira de 

levar em conta a individualidade de cada indivíduo ou cada unidade de corte 

transversal); ii) coeficientes constantes, mas variando o intercepto tanto com os 

indivíduos como com o tempo (busca um maior grau de assertividade do modelo, 

ao considerar p efeito dos indivíduos e do tempo simultaneamente); iii) todos os 

coeficientes e intercepto variando entre indivíduos (todos os coeficientes e 

intercepto são diferentes para todas as unidades individuais ou de corte 

transversal). 

c) De Efeitos Aleatórios (modelo de componente dos erros): minimiza alguns 

problemas que os efeitos fixos podem ocasionar ao modelo, nos quais se 

destacam: i) heteroscedasticidade na variância do erro; ii) autocorrelação ao 

longo do tempo em cada indivíduo; iii) a correlação dos termos de erro entre os 

indivíduos. 

Gujarati (2006) ainda alerta: a) no modelo de efeitos fixos cada unidade de corte 

transversal tem seu próprio valor de intercepto, em todos os N valores para N unidades de 

corte transversal; b) já no modelo de efeitos aleatórios, o intercepto representa o valor médio 

de todos os interceptos do corte transversal e o elemento de erro representa o desvio do 

intercepto individual de seu valor médio. Neste caso, o termo de erro não é diretamente 

observável, passando a ser uma variável não observável ou latente. 

A partir destas abordagens, o trabalho deverá definir o modelo mais adequado de 

dados em painel a ser aplicado ao banco de dados coletados e tabulados utilizando-se dos 

seguintes testes de especificação: 

a) Ausência de multicolinearidade: a ausência de relação linear entre os regressores 

de um modelo significa que nenhum dos regressores pode ser expresso como 

uma combinação linear exata dos demais regressores utilizados no conjunto de 
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dados do modelo, condição importante para que os resultados das regressões 

sejam considerados consistentes. Neste caso, será utilizado o teste de inflação da 

variância (FIV). O resultado a ser observado é de que para não exista a 

multicolinearidade o FIV deverá ser abaixo de 10; 

b) Teste de heteroscedasticidade de Wald Modificado: verifica se os termos de erro 

da função de regressão devem ser homoscedásticos (os termos de erro devem ter 

todos a mesma variância), baseado no estudo dos resíduos do modelo. Neste caso 

se o resultado for inferior a 5% é considerado que os termos de erro sejam 

homocedásticos; 

c) Teste F de Chow ou teste de estabilidade estrutural (dos parâmetros nos modelos 

de regressão): para escolher entre o modelo POLS e efeitos fixos, o qual 

representa um teste F que pode ser utilizado para determinar se os parâmetros de 

duas funções de regressão múltipla diferem entre si (testa se as observações 

adicionais pertencem a um mesmo regressor). Se o resultado for abaixo de 5% 

opta-se por efeito fixo, se acima desse indicador, opta-se por pooled; 

d) Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan ou teste de 

homoscedasticidade: avalia a adequação do modelo de efeitos aleatórios com 

base na análise dos resíduos do modelo estimado por POLS. Avalia-se o 

resultado da seguinte maneira: se for até 5% opta-se por efeitos aleatórios, caso 

contrário, por pooled; 

e) Teste de especificação de Hausman: para escolher entre o modelo de efeitos fixos 

e o de efeitos aleatórios. O resultado desse teste é analisado da seguinte maneira: 

se for acima de 5% aceita-se a hipótese de efeitos aleatórios, caso contrário, 

abaixo do percentual anotado, aceita-se a hipótese de efeitos fixos; 

 

A aplicação dos modelos econométricos será realizada a partir da seguinte equação 

geral: 

 

ETit = β0 + β1i D_it + β2it LUCRit + β3it TAMit + β4it CRESCit + β5it RISCOit + β6it TANGit + β7it ENFDIt + 

β8it MTBit +µit           Equação( 1) 

 

onde, cada variável de estudo é representada pelas respectivas siglas: 
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ETi  : representa as variáveis dependentes que trata de endividamento das empresas 

D_it  : representa as variáveis independentes sobre diversificação de negócio 

LUCRit  : representa a variável independente lucratividade 

TAMit  : representa a variável independente tamanho 

CRESCit : representa a variável independente crescimento 

RISCOit : representa a variável independente risco do Negócio 

TANGit  : representa a variável independente tangibilidade 

ENFDit : representa a variável independente economia fiscal 

MTBit  : representa a variável independente market to book 

it   : representa que as variáveis serão utilizadas para todos os modelos propostos 

de regressão múltipla linear de dados em painel: POLS, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios. 

t  : representa tempo 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PESQUISA 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados econométricos propostos no capítulo 

“Procedimentos metodológicos” nas quais foram utilizadas regressões com dados em painel  

para pooled, efeito fixo e efeito aleatório. 

A descrição dos resultados contemplam os modelos válidos por meio das regressões 

com dados em painel, cujo intuito é conhecer as estratégias de diversificação de negócios de 

empresas brasileiras em relação às estruturas de capital selecionadas, no período de 2012 a 

2016. 

Foram rodados cento e vinte modelos dos quais onze modelos apresentaram 

resultados para serem avaliados, seis modelos com resultados em pooled e cinco com modelo 

de efeito fixo, descritos nos itens de 4.2.1 ao 4.2.6 num primeiro momento e, em segundo 

momento, dos itens 4.2.7 ao 4.2.9. 

No primeiro momento, os modelos avaliados obtiveram como resultados o modelo 

de regressão pooled, a seguir: 

- quatro modelos com variáveis dependentes a valor contábil, sendo dois com 

passivos onerosos (1 mod. ETC, 2 mod. ETC, 3 mod. POAC e 4 mod. POCPC). 

- dois modelos com variáveis dependentes a valor de mercado (5 mod. ELPM e 6 

mod. ETM). 

No segundo momento, os modelos avaliados obtiveram como resultados regressões 

de modelos de efeitos fixos: 

- cinco modelos com variáveis dependentes a valor de mercado (do 7º mod. ao 10º 

POAM e o mod. 11 POCPM). 

Para análise da significância do p-value ou resultado significante foi aceito até 10%. 

Na subseção seguinte serão apresentados os resultados . 

 

4.1 Especificação dos modelos  

 

Os modelos de 1 ao 3 tem suas estruturas em painel não balanceado. Já os modelos 

de 4 a 6 são balanceados. 

Os dados em painel avalia, neste estudo, as empresas e o tempo dos dados. Permitem 

também analisar a evolução ao longo do tempo, promovendo uma inferência mais precisa 
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devido a trabalhar com um grande número de observações, diferentemente de estudos que 

tratam puramente da análise somente das empresas ou temporais. 

O próximo passo realizado foi conhecer qual tipo de estimação será realizada. Como 

apresentados anteriormente, os testes foram para conhecer quais modelos seriam utilizados 

para a análise das variáveis independentes: pooled, efeitos fixos ou efeitos aleatórios. 

Foram realizados os seguintes testes:  

- Teste F para conhecer se o modelo é pooled ou efeito fixo; 

- LM de Breusch-Pagan para conhecer se o modelo é pooled ou efeito 

aleatório; 

- Hausman para conhecer se o modelo é efeito fixo ou efeito aleatório. 

Para finalizar os testes, foram observados os seguintes pressupostos: 

- Wald Modificado para saber se as variáveis independentes são 

heteroscedásticas; 

- Wooldridge para conhecer se existe autocorrelação; 

- VIF (variance inflation factor) para conhecer se há multicolinearidade. 

Percebe-se que os modelos avaliados são de regressão utilizando pooled, pois os 

resultados advindos para conhecer se são de efeitos fixos ou aleatórios não foram 

satisfatórios.  

Aos modelos que permaneceram para serem melhor avaliados, percebe-se o seguinte: 

 

Tabela 5 – Resumo dos resultados dos testes dos modelos para análise (1º momento - pooled) 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

- no caso do teste de VIF, para mensurar a existência de multicolinearidade, os 

resultados são satisfatórios, entre 1,0 e 1,5. Isso significa que a multicolinearidade inexiste. 

- quanto à heteroscedasticidade, cujo teste foi realizado por meio do Wald 

Modificado, todos os modelos apresentaram homocedasticidade; 

- já para o teste de Wooldridge, que mensura a existência de autocorrelação entre as 

variáveis, os resultados apresentaram autocorrelação. 

Obs = 923 = 923 = 906 = 683 = 892 = 891

R
2
 Ajustado = 0.263 = 0.265 = 0.123 = 0.136 = 0.044 = 0.082

Prob>F = 0.000 = 0.000 = 0.000 = 0.000 = 0.000 = 0.000

VIF = 1.210 = 1.250 = 1.240 = 1.280 = 1.410 = 1.430

LM_BP = 0.000 = 0.000 = 0.000 = 0.000 = 0.000 = 0.000

Wooldridge = 0.000 = 0.000 = 0.016 = 0.000 = 0.005 = 0.000

Wald modificado = 0.000 = 0.000 = 0.000 = 0.000 = 0.000 = 0.000

1 mod. ETC 2 mod. ETC 3 mod. POAC 4 mod. POCPC 5 mod. ELPM 6 mod. ETM
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Pelas condições apresentadas dos testes quanto aos pressupostos na análise de 

regressão, considera-se os resultados válidos. 

Para os modelos de 7 a 11 têm suas estruturas em painel fortemente balanceado. 

 

Tabela 6 – Resumo dos resultados dos testes dos modelos para análise (2º momento – efeito fixo) 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

- o teste de Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan é um teste que leva o 

pesquisador optar pelo modelo de efeitos aleatórios ou pooled. Neste caso, percebe-se que 

todos os modelos da Tabela 6 (entre o 7º e o 11º) foi decidido pelo modelo de aleatório; 

- o teste de Hausman considera aos modelos apresentados na Tabela 6 que todos são 

modelos de regressão por efeitos fixos. Embora apresentado como 0,000 para este teste, todos 

eles possuem valor diferente de zero a partir da quarta e quinta casas decimais.  

- no caso do teste de VIF, para mensurar a existência de multicolinearidade, os 

resultados são satisfatórios, entre 1,0 e 1,5. Isso significa que a inexistência de 

multicolinearidade, haja vista que não deve ser maior do que 10,0. 

- quanto à heterocedasticidade, cujo teste foi realizado por meio do Wald 

Modificado, todos os modelos apresentaram homocedasticidade. Apesar dos resultados 

estarem respresentados por 0,000 para este teste, todos eles possuem valores diferentes de 

zero a partir da quarta e quinta casas decimais; 

- já para o teste de Wooldridge, que mensura a existência de autocorrelação entre as 

variáveis, os resultados apresentaram existência de autocorrelação. 

Apresentadas os resultados dos testes como pressupostos de análise de regressão, 

considera-se os resultados válidos para a continuidade da avaliação dos modelos. 

 

 

 

 

 

Obs = 895 = 895 = 895 = 895 = 685

Teste de Hausman = 0.000 = 0.000 = 0.000 = 0.000 = 0.017

Modelo de Efeito = FIXO = FIXO = FIXO = FIXO = FIXO

VIF = 1.390 1.430 1.440 1.390 1.290

Wooldridge = 0.075 0.070 0.070 0.069 0.820

Wald modificado = 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

LM_BP = 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

7 mod. POAM 8 mod. POAM 9 mod. POAM 10 mod. POAM 11 mod. POCPM
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4.2 Análise dos resultados das variáveis independentes 

 

4.2.1 Modelo 1 - ETC 

 

O primeiro modelo que obteve resultado para comentários foi aquele constituído pela 

ETC como variável dependente, DOM como variável de estratégia e as demais variáveis 

independentes contábil-financeiras (LUCR, TAM, CRESC, RISCO, TANG, EFND e MTB). 

A tabela 7 apresentam os resultados obtidos com a análise descritiva, a correlação de 

Pearson e dos coeficientes da regressão de dados em painel com modelo pooled. 

 

Tabela 7 – Resultado do primeiro modelo para ETC 

 
Nota: As designações *, ** e *** indicam respectivamente 1%, 5% e 10% de nível de significância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Conforme apresentado na Tabela 5, este modelo consegue explicar em torno de 26% 

(R
2
 ajustado) das variações que ocorrem no endividamento total a valor contábil através das 

variações das variáveis de estratégia e financeiras proposta neste modelo. 

Quanto às observações, houve uma variação entre 1051 a 1180, conforme cada 

variável analisada, no período de 2012 a 2016. 

A Tabela 7 demonstra que as empresas de negócio dominante são muito grandes e na 

qual possuem 22%, aproximadamente, de tangibilidade, ambos em média. 

Pode-se deduzir que as alterações ocorridas com a lucratividade, benefício fiscal e 

tangibilidade são responsáveis pela explicação mais relevante das variações esperadas pelo 

endividamento em questão. Os coeficientes crescimento, risco e market to book não auxiliam 

na explicação da variável endividamento, mesmo possuindo baixas correlações com a variável 

a ser explicada. 

N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Coefic. P>|t|

ETC 1177 ,001 11,996 ,655 ,953

DOM 1180 ,000 1,000 ,232 ,422 -0,061 0,099 *** -,042

LUCR 1172 -2,035 2,196 ,032 ,206 -1,112 0,000 * -0,389 **

TAM 1175 9,224 19,538 14,329 1,754 -0,026 0,011 ** -0,262 **

CRESC 1169 -95,274 224,274 -2,901 22,657 0,001 0,463 0,134 **

RISCO 1162 -27960,000 3589,364 -43,519 924,175 0,000 0,877 ,015

TANG 1127 ,000 ,915 ,220 ,235 0,567 0,000 * 0,189 **

EFND 1051 ,000 ,112 ,019 ,019 1,797 0,073 *** 0,158 **

MTB 1061 -16,072 18,620 1,606 2,477 0,003 0,643 -0,109 **

Análise descritiva Coeficientes - pooled Correlação 

de 

Pearson
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Ao avaliar a Correlação de Pearson dos resultados apontados pela Tabela 7, percebe-

se que todas as variáveis, entre estratégica e financeiras, possuem uma baixa correlação com o 

endividamento do modelo (ETC). Martins Domingues (2014) afirmam que baixa correlação 

situa-se entre 0,0 e 0,4 de correlação, interpretadas como zero a quarenta por cento de 

correlação. Nenhuma delas ultrapassam os 40% de correlação. A variável que mais se 

aproxima é a de lucratividade na qual ilustra os aproximados 38% negativos, ao encontro do 

que se esperava, atingindo 5% de significância estatística. Outras variáveis significativas a 5% 

são: tamanho; crescimento; tangibilidade; benefício fiscal e market to book.  

Analisando os coeficientes em relação às hipóteses, verifica-se que o resultado para a 

variável dependente de diversificação de “negócio dominante” (DOM) está coerente com a 

hipótese 2, ao qual esperava-se uma relação negativa com o endividamento. 

A variável lucratividade (LUCR) correspondeu com as expectativas da hipótese 2 

proposto neste estudo, configurando em uma relação negativa com o endividamento. 

Já a variável tamanho (TAM) não foi ao encontro de sua hipótese (H3), na qual a 

expectativa era de uma relação positiva com o endividamento. 

A hipótese H4 foi confirmada para este modelo, na qual a expectativa era de se 

encontrar uma relação positiva entre crescimento (CRESC) e o endividamento. 

No caso da variável risco (RISCO) o mesmo não se confirmou. Para este modelo, a 

relação encontrada foi negativa entre este indicador e o endividamento em estudo. 

O resultado com a tangibilidade (TANG) foi ao encontro da hipótese H6, cuja 

expectativa era de se encontrar uma relação positiva entre este indicador com o 

endividamento. 

As expectativas entre as variáveis economia fiscal não vinculada à dívida (EFND) e 

Market to Book (MTB) não foram atendidas, pois os resultados levaram a uma relação 

positiva com o endividamento deste modelo. 

 

4.2.2 Modelo 2 - ETC 

 

O primeiro modelo que obteve resultado para comentários foi aquele que possui ETC 

como variável dependente, DOM como variável de estratégia e as demais variáveis 

independentes contábil-financeiras (LUCR, TAM, CRESC, RISCO, TANG, EFND e MTB). 

A tabela 8 apresenta os resultados obtidos com a análise descritiva, correlação de 

Pearson e da regressão de dados em painel com modelo pooled. 
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Tabela 8 – Resultado do segundo modelo para ETC – pooled 

 

Nota: As designações *, ** e *** indicam respectivamente 1%, 5% e 10% de nível de significância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ao observar a Tabela 5, percebe-se que este modelo tem o poder de explicação em 

torno de 26% (R
2
 ajustado) das variações que ocorrem no endividamento total a valor contábil 

através das variações das variáveis de estratégia e financeiras proposta neste modelo. 

Quanto às observações, houve uma variação entre 1051 a 1180, conforme cada 

variável analisada, no período de 2012 a 2016. 

A Tabela 8 apresenta que as empresas de negócio dominante e de negócio 

relacionado e não relacionado possuem fatia semelhantes (em média, 23%). Além disso, 

tangibilidade e tamanho se destacam como responsáveis pela explicação mais relevante das 

variações ao endividamento total a valor contábil. O coeficiente da variável risco não possui 

nem significância estatística e tampouco correlação com o endividamento em questão. Já 

crescimento e market to book, embora tenham correlações vaixas com a variável dependente 

não possuem significância estatística para explicar a variável endividamento. 

Ao avaliar a Correlação de Pearson dos resultados apontados pela Tabela 8, percebe-

se que todas as variáveis, entre estratégica e financeiras, possuem uma baixa correlação com o 

endividamento do modelo (ETC). Martins Domingues (2014) afirmam que baixa correlação 

situa-se entre 0,0 e 0,4 de correlação, interpretadas como zero a quarenta por cento de 

correlação. Nenhuma das variáveis são superiores aos 40% de correlação com a variável de 

endividamento. A variável lucratividade possui aproximados 39% negativos e, mesmo que 

significativa estatisticamente a 5%. Outras variáveis significativas a 5% são: de negócio 

N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Coefic. P>|t|

ETC 1177 ,001 11,996 ,655 ,953

DOM 1180 ,000 1,000 ,232 ,422 -0,091 0,023 ** -,042

RNR 1180 ,000 1,000 ,236 ,425 -0,077 0,053 *** -,055

LUCR 1172 -2,035 2,196 ,032 ,206 -1,111 0,000 * -0,389 **

TAM 1175 9,224 19,538 14,329 1,754 -0,021 0,051 *** -0,262 **

CRESC 1169 -95,274 224,274 -2,901 22,657 0,001 0,453 0,134 **

RISCO 1162 -27960,000 3589,364 -43,519 924,175 0,000 0,835 ,015

TANG 1127 ,000 ,915 ,220 ,235 0,562 0,000 * 0,189 **

EFND 1051 ,000 ,112 ,019 ,019 2,053 0,042 ** 0,158 **

MTB 1061 -16,072 18,620 1,606 2,477 0,002 0,735 -0,109 **

Análise descritiva Coeficientes - pooled Correlação 

de 

Pearson
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dominante; benefício fiscal. Variáveis significativamente a 10% são:  de negócio relacionado 

e não relacionado; tamanho.  

Analisando os coeficientes em relação às hipóteses, percebe-se que o resultado para a 

variável dependente de diversificação de “negócio dominante” (DOM) está coerente com a 

hipótese 2, ao qual esperava-se uma relação negativa com o endividamento. O mesmo não 

aconteceu com a variável de diversificação de “negócio relacionado e não relacionado” 

(RNR), obtendo uma relação negativa com o endividamento e não indo ao encontro da 

hipótese 3. 

O resultado da variável lucratividade (LUCR) foi ao encontro da expectivativa 

inicial, na qual esperava-se que este indicador tivesse uma relação negativa com o 

endividamento. 

A variável tamanho (TAM), para este modelo, não atendeu as expectativas da 

hipótese (H3), na qual se esperava uma relação positiva com o endividamento. 

Para este modelo, a hipótese H4 foi confirmada, pois encontrou-se uma relação 

positiva entre crescimento (CRESC) e o endividamento. 

O inverso aconteceu com a variável risco (RISCO), não sendo confirmada a sua 

hipótese (H5). O resultado encontrado foi de uma relação positiva e não negativa entre este 

indicador e o endividamento em estudo. 

O resultado com a tangibilidade (TANG) foi ao encontro da hipótese H6, cuja 

expectativa era de se encontrar uma relação positiva entre este indicador com o 

endividamento. 

A variável de benefício fiscal (EFND) não obteve o resultado esperado, atingindo 

uma relação positiva com o endividamento em estudo. 

Para a variável Market to Book (MTB)  o resultado não o esperado, pois, o resultado 

encontrado foi de uma relação positiva com  o endividamento deste modelo, inverso ao 

proposto pela hipótese H8. 

 

4.2.3 Modelo 3 - POAC 

 

O terceiro modelo rodado para POAC (Passivo Oneroso Adaptado a valor contábil) 

traz todas as variáveis contábil-financeiras e mais a variável independente de diversificação 

de “negócio dominante” e “negócio relacionado e não relacionado”. 
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Tabela 9 – Resultado do terceiro modelo para POAC – pooled 

 

Nota: As designações *, ** e *** indicam respectivamente 1%, 5% e 10% de nível de significância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Ao observar a Tabela 5, percebe-se que este modelo tem o poder de explicação de 

aproximadamente 12% (R
2
 ajustado) das variações que ocorrem no endividamento oneroso 

adaptado a valor contábil através das variações das variáveis de estratégia e financeiras 

proposta neste modelo. 

Houve entre 1051 a 1180 observações a cada variável deste modelo, analisadas no 

período entre 2012 e 2016. 

A Tabela 9 apresenta as empresas de negócio dominante e de negócio relacionado e 

não relacionado possuindo percentuais próximos a 23%, em média, cujos coeficientes e 

correlações foram mensurados a 1% e 5%, respectivamente às ferramentas de análise. Inclui-

se na análise que as variáveis tamanho, crescimento e tangibilidade se destacam como 

responsáveis pela explicação mais relevante das variações ao endividamento objeto deste 

modelo. Os coeficientes das variáveis risco,  lucratividade e benefícios fiscais não possui nem 

significância estatística.  As duas primeiras não possuem significância estatística quando se 

trata de correlação. Embora a variável benefício fiscal não explique a variável dependente, 

possui quase 21% de correlação com o indicador de endividamento. 

Ao analisar a Correlação de Pearson detalhada na Tabela 9, entende-se que nenhuma 

variável, entre estratégica e financeiras, possuem indicador acima do que se considera baixa 

correlação (entre 0,0 e 0,4 de correlação) com o endividamento do modelo. A variável que se 

destaca é a tangibilidade com seus 28% com 5% de significância estatística, seguida da 

variável tamanho com seus quase 18% e mesma significância estatística e que explicam a 

variável dependente.  

N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Coefic. P>|t|

POAC 1155 0,000 0,904 0,147 0,158

DOM 1180 0,000 1,000 0,232 0,422 -0,032 0,009 * -0,081 **
RNR 1180 0,000 1,000 0,236 0,425 -0,047 0,000 * -0,095 **
LUCR 1172 -2,035 2,196 0,032 0,206 0,002 0,942 -,031

TAM 1175 9,224 19,538 14,329 1,754 -0,009 0,005 * -0,173 **
CRESC 1169 -95,274 224,274 -2,901 22,657 0,001 0,008 * 0,083 **
RISCO 1162 -27960,000 3589,364 -43,519 924,175 0,000 0,643 -,049

TANG 1127 0,000 0,915 0,220 0,235 0,188 0,000 * 0,281 **
EFND 1051 0,000 0,112 0,019 0,019 0,312 0,319 0,208 **
MTB 1061 -16,072 18,620 1,606 2,477 0,004 0,078 *** ,022

Análise descritiva Coeficientes - pooled Correlação 

de 

Pearson
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Outras variáveis significativas a 5% e que explicam a variável dependente, são: as 

variáveis de estratégia (de negócio dominante e de negócio relacionado e não relacionado); 

crescimento. 

Ao analisar os coeficientes em relação às hipóteses foi possível constatar que as 

variáveis de diversificação de “negócio dominante” (DOM) e de “negócio relacionado e não 

relacionado”. Observa-se que o resultado das empresas moderadamente diversificadas foi ao 

encontro de sua hipótese (H1.2), no qual foi proposto que teria uma relação negativa com o 

endividamento. Já as empresas mais diversificadas que compõem o grupo de “negócio 

relacionado e não relacionado” não foram ao encontro da hipótese proposta (H1.3), onde 

havia uma expectativa de relação positiva com as dívidas e o resultado nos apresenta o 

contrário. 

Para este modelo a lucratividade (LUCR) possuiu um resultado de relação positiva 

com o endividamento, correspondendo às expectativas de sua hipótese (H2). 

A variável tamanho (TAM)  obteve resultado de relação negativa indo ao oposto das 

expectativas de sua hipótese (H3), cuja expectativa era de uma relação positiva com o 

endividamento. 

A variável crescimento obteve sua hipótese (H4) confirmada para este modelo, cuja 

expectativa era de se encontrar uma relação positiva entre este indicador (CRESC) e o 

endividamento. 

Não se confirmou a hipótese H5 que tratava de uma relação negativa entre este 

indicador com o endividamento, ou seja, a variável risco (RISCO) trouxe, como resultado, 

uma relação relação encontrada positiva para com o endividamento em estudo. 

A tangibilidade (TANG) deste modelo obteve resultado satisfatório à sua hipótese 

(H6), cujo resultado manteve a expectativa de uma uma relação positiva entre tangibilidade 

(TANG) e o endividamento. 

A variável que corresponde à economia fiscal (EFND) não obteve êxito em seu 

resultado em relação à hipótese (H7), pois apresenta uma relação positiva com o 

endividamento. 

Market to book obteve o resultado de relação positiva com o endividamento, indo em 

direção contrária ao previsto pela hipótese H8, ao qual afirma uma relação negativa entre este 

indicador e o endividamento. 
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4.2.4 Modelo 4 - POCPC 

 

O quarto modelo rodado para POCPC (Passivo Oneroso de Curto Prazo a valor 

contábil) traz todas as variáveis contábil-financeiras e mais as variáveis independentes de 

diversificação de “negócio dominante” e “negócio relacionado e não relacionado”. 

 

Tabela 10 – Resultado do quarto modelo para POCPC – pooled 

 

Nota: As designações *, ** e *** indicam respectivamente 1%, 5% e 10% de nível de significância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Ao observar a Tabela 5, percebe-se que este modelo tem o poder de explicação de 

aproximadamente 13,6% (R
2
 ajustado) das variações que ocorrem no passivo oneroso a curto 

prazo pelo valor contábil através das variações das variáveis de estratégia e financeiras 

proposta neste modelo. 

Houve entre 747 a 805 observações a cada variável deste modelo, analisadas no 

período entre 2012 e 2016. 

A Tabela 10 apresenta as empresas de negócio relacionado e não relacionado 

(27,8%) um pouco mais representativa que as empresas de negócio dominante (24,1%), em 

média, cujos coeficientes sejam significativos estatisticamente a 1%.  

Ao mesmo tempo, percebe-se que as variáveis tamanho, crescimento, risco, 

tangibilidade e market to book se destacam como responsáveis pela explicação mais relevante 

das variações ao endividamento objeto deste modelo.  

A única variável que não possui significância estatística no presente modelo é a de 

benefício fiscal e tampouco representatividade em termos de correlação com o endividamento 

analisado. 

N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Coefic. P>|t|

POCPC 788 ,000 ,512 ,091 ,091

DOM 805 ,000 1,000 ,241 ,428 -0,021 0,006 * -,066

RNR 805 ,000 1,000 ,278 ,448 -0,033 0,000 * -0,157 **
LUCR 794 -,512 ,505 ,051 ,108 -0,138 0,000 * -0,195 **
TAM 800 9,639 19,538 14,693 1,670 -0,009 0,000 * -0,262 **
CRESC 796 -79,298 75,588 -5,457 15,895 0,001 0,016 ** 0,185 **
RISCO 792 -3821,148 3589,364 -28,643 441,963 0,000 0,022 ** -,051

TANG 780 ,000 ,901 ,239 ,220 0,040 0,016 ** 0,142 **
EFND 747 ,000 ,083 ,021 ,018 -0,325 0,109 -,024

MTB 783 -11,734 15,532 1,684 2,280 0,004 0,003 * -,023

Análise descritiva Coeficientes - pooled Correlação 

de 

Pearson
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Entre todos os modelos, este se destaca por incluir boa parte das variáveis que 

possam explicar a variável dependente, mesmo que a variável estratégica de negócio 

dominante e as variáveis financeiras risco, benefício fiscal e market to book não tenham 

correlação significativa com o passivo oneroso a curto prazo pelo valor contábil. 

Adiciona-se à análise sobre correlação das variáveis independentes à variável 

dependente que as variáveis independentes possuem baixa correlação (entre 0,0 e 0,4 de 

correlação) com a variável passivo oneroso a curto prazo pelo valor contábil. 

Crescimento, risco e tangibilidade são as variáveis que possuem coeficientes 

significativos estatisticamente a 5%, com a missão de explicar variável dependente. Já as 

variáveis estratégicas de negócio dominante e de negócio relacionado e não relacionado, mais 

as variáveis financeiras lucratividade, tamanho e market to book  tiveram seus coeficientes 

válidos a 1% de significância estatísica. 

Ao aprofundar a análise sobre os coeficientes em relação às hipóteses foi possível 

constatar que as empresas classificadas como “negócio dominante” (DOM) obtiveram 

resultado conforme as expectativas de sua hipótese (H1.2), no estudo, ou seja, o resultado 

apresenta uma relação negativa com o endividamento., por serem moderadamente 

diversificadas, sendo moderadas inclusive ao risco, isto é, ao endividamento. Já as empresas 

mais diversificadas classificadas no grupo de “negócio relacionado e não relacionado” não 

obtiveram um resultado que satisfazesse à sua hipótese (H1.3), onde havia uma expectativa de 

uma relação positiva com o endividamento e o resultado nos apresentou o contrário. 

A expectativa almejada com a hipótese H2 para a variável lucratividade (LUCR) foi 

atingida, apresentando que esta variável tem uma relação negativa com o endividamento, para 

este modelo. 

Negativamente foi o resultado encontrado para a variável tamanho (TAM) em 

relação ao endividamento proposto neste modelo. Isso é contrário ao que era esperado 

conforme hipótese (H3). 

Crescimento (CRESC) como uma das variáveis avaliadas atingiu o que se esperava a 

hipótese H4, apresentando que esta variável possui uma ma relação positiva com o 

endividamento. 

A variável risco (RISCO) apresentou resultado não satisfatório à hipótese H5 

proposta para este estudo, não confirmando as expectativas iniciais. Para este modelo, a 

relação encontrada foi positiva. 
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A tangibilidade (TANG) como uma das variáveis independentes deste modelo de 

estudo, apresentou resultado dentro das expectativas iniciais, ou seja, existe uma relação 

positiva entre este indicador com o endividamento. 

Foi encontrado uma relação negativa entre a variável que representa benefícios 

fiscais (EFND) com o endividamento. Este resultado vai ao encontro do que se esperava junto 

à hipótese H7. 

A expectativa de relação negativa da variável market to book (MTB) para com o 

endividamento, assim anotada na hipótese H8, não foi atendida, pois o resultado apresentado 

foi de uma relação positiva com o endividamento deste modelo. 

 

4.2.5 Modelo 5 - ELPM 

 

O quinto modelo rodado para ELPM (Endividamento Longo Prazo a valor de 

mercado) traz todas as variáveis contábil-financeiras e mais a variável independente de 

diversificação de “negócio único” e “negócio dominante”. 

 

Tabela 11 – Resultado do quinto modelo para ELPM – pooled 

 

Nota: As designações *, ** e *** indicam respectivamente 1%, 5% e 10% de nível de significância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Ao observar a Tabela 5, percebe-se que este modelo tem o poder de explicação 

baixo, na casa dos 4,4% (R
2
 ajustado) das variações que ocorrem no endividamento longo 

prazo a valor de mercado através das variações das variáveis estratégicas e financeiras 

proposta neste modelo. 

N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Coefic. P>|t|

ELPM 1030 ,000 59,106 1,767 5,121

UNI 1060 ,000 1,000 ,452 ,498 -0,706 0,051 ** ,039

DOM 1060 ,000 1,000 ,246 ,431 -0,706 0,078 *** -,060

LUCR 1058 -20,780 5,504 -,034 1,021 -0,183 0,461 -0,076 *
TAM 1055 9,224 19,538 14,450 1,726 -0,119 0,227 -0,145 **
CRESC 1054 -95,274 711,152 -,157 44,467 0,008 0,082 *** 0,126 **
RISCO 1042 -3821,148 3589,364 -22,621 454,813 0,000 0,947 -,009

TANG 998 ,000 ,868 ,208 ,217 1,000 0,244 0,078 *
EFND 953 ,000 ,125 ,020 ,020 1,025 0,912 ,036

MTB 1031 -16,072 18,620 1,648 2,535 -0,283 0,000 * -0,195 **

Análise descritiva Coeficientes - pooled Correlação 

de 

Pearson
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Houve entre 953 a 1060 observações a cada variável deste modelo, analisadas no 

período entre 2012 e 2016. 

A Tabela 11 apresenta as empresas de negócio único (45,2%) predominante às 

empresas de negócio dominante (24,6%), em média, cujos coeficientes sejam significativos 

estatisticamente a 5% e 10%, respectivamente.  

Além disso, percebe-se que as variáveis tamanho, risco, tangibilidade e market to 

book se destacam como responsáveis pela explicação mais relevante das variações ao 

endividamento longo prazo a valor de mercado.  

Diferentemente do que se retrata no parágrafo anterior, somente as variáveis market 

to book e crescimento  possuem baixa correlação (ambos com 5% de significância estatística 

e, 19,5% e 12,6%, respectivamente) com o endividamento e coeficientes  possíveis para 

explicar a variável dependente (respectivamente 1% e 10% estatisticamente válidos). 

Somente as variáveis financeiras market to book, crescimento e as variáveis 

estratégicas de negócios dominante e únicos com respectivamente 1%, 10%, 10% e 5% 

explicam a variável dependente endividamento longo prazo a valor de mercado.  

Cruzando a análise dos coeficientes com às hipóteses percebe-se que os resultados 

apresentados para as variáveis de diversificação de “negócio único”(UNI) e “negócio 

dominante” (DOM) estão coerentes com as hipóteses (H1.1 e H1.2) propostas para este 

estudo, no qual esperava-se uma relação negativa com o endividamento. 

O resultado para a variável lucratividade (LUCR) foi de uma relação positiva com o 

endividamento, confirmou as expectativas da hipótese H2 deste estudo. 

Não houve confirmação da hipótese H3 que trata da relação entre a variável tamanho 

(TAM) e o endividamento, pois o resultado demonstra uma relação negativa com a estrutura 

de capital, contrariando as expectativas inciais. 

A hipótese H4, que trata da relação positiva entre a variável crescimento (CRESC) e 

o endividamento foi confirmada para este modelo. 

A variável risco (RISCO), para este modelo, não obteve resultado ao proposto pela 

hipótese H5, cuja expectativa era de encontrar uma relação negativa entre este indicador e o 

endividamento em estudo, fato este que não foi consumado pelos resultados. 

O resultado apresentado para a hipótese (H6) que trata sobre a variável tangibilidade 

(TANG) foi atingido de maneira satisfatória, pois apresentou uma relação positiva entre este 

indicador com o endividamento. 
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A economia fiscal não vinculada à dívida (EFND) não obteve a expectativa esperada 

conforme a hipótese H7, cujo resultado esperado fosse de uma relação deste indicador e o 

endividamento, negativa. 

No caso da variável market to book (MTB) a expectativa proposta na hipótese H8 foi 

atendida, na qual esperava-se uma relação negativa entre o endividamento e este indicador por 

meio deste modelo. 

 

4.2.6 Modelo 6 - ETM 

 

O sexto modelo rodado para ETM (Endividamento Total a valor de mercado) traz 

todas as variáveis contábil-financeiras e mais a variável independente de diversificação de 

“negócio único” e “negócio dominante”. 

 

Tabela 12 – Resultado do sexto modelo para ETM – pooled 

 

Nota: As designações *, ** e *** indicam respectivamente 1%, 5% e 10% de nível de significância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Ao observar a Tabela 5, percebe-se que este modelo tem o poder de explicação 

baixo, na casa dos 8,2% (R
2
 ajustado) das variações que ocorrem no endividamento total a 

valor de mercado através das variações das variáveis estratégicas e financeiras proposta neste 

modelo. 

Houve entre 953 a 1060 observações a cada variável deste modelo, analisadas no 

período entre 2012 e 2016. 

N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Coefic. P>|t|

ETM 1031 ,000 83,381 3,325 9,191

UNI 1060 ,000 1,000 ,452 ,498 -0,825 0,173 0,07 *
DOM 1060 ,000 1,000 ,246 ,431 -1,331 0,048 ** -0,083 **
LUCR 1058 -20,780 5,504 -,034 1,021 -0,640 0,097 *** -0,115 **
TAM 1055 9,224 19,538 14,450 1,726 -0,375 0,023 ** -0,193 **
CRESC 1054 -95,274 711,152 -,157 44,467 0,022 0,005 * 0,171 **
RISCO 1042 -3821,148 3589,364 -22,621 454,813 0,000 0,933 -,012

TANG 998 ,000 ,868 ,208 ,217 1,983 0,168 0,125 **
EFND 953 ,000 ,125 ,020 ,020 5,136 0,741 ,042

MTB 1031 -16,072 18,620 1,648 2,535 -0,501 0,000 * -0,201 **

Análise descritiva Coeficientes - pooled Correlação 

de 

Pearson
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A Tabela 12 apresenta as empresas de negócio único (45,2%) à frente das empresas 

de negócio dominante (24,6%), em média, cujo único coeficiente estatisticamente 

significativo a 5% foi a segunda estratégica, passível de explicar a variável dependente.  

Além disso, percebe-se que as variáveis tamanho, risco, tangibilidade e market to 

book se destacam como responsáveis pela explicação mais relevante das variações ao 

endividamento total a valor de mercado.  

Embora as correlações das variáveis deste modelo com a variável dependente 

endividamento total a valor de mercado seja baixa, é apresentada conforme Tabela 12 que as 

únicas variáveis que não possuem correlação com o endividamento em questão são risco e 

benefício fiscal. A variável negócio único possui fraquíssima correlação com o endividamento 

e 1% estatisticamente significante, enquanto as demais possuem baixa correlação com as 

dívidas e 5% de significância estatística.  

Somente as variáveis financeiras market to book (1%), crescimento (1%), tamanho 

(5%), lucratividade (10%) e a variável estratégica de negócio dominante (5%), por possuírem  

significância estatísica, explicam a variável dependente endividamento total a valor de 

mercado.  

Analisando os coeficientes em relação às hipóteses propostas é possível verificar que 

as variáveis dependentes de diversificação de “negócio único” (UNI) e “negócio dominante” 

(DOM) vão ao encontro das hipóteses (H1.1 e H1.2) propostas no início deste estudo. Essas 

hipóteses propunham uma relação negativa das variáveis “negócio único” e “negócio 

dominante” com o endividamento, fato concretizado. 

A variável lucratividade (LUCR) obteve uma relação negativa com o endividamento, 

apresentando uma confirmação junto à hipótese H2 proposto neste estudo. 

A variável tamanho (TAM), por sua vez,  não obteve resultado satisfatório junto à 

hipótese (H3), retratando uma relação positiva com o endividamento. 

Houve a confirmação da hipótese H4 para este modelo, cuja expectativa era de se 

encontrar uma relação positiva entre crescimento (CRESC) e o endividamento. 

O resultado da variável risco (RISCO) é de uma relação positiva com o 

endividamento, contrariamente o que fora proposto na hipótese H5., para este estudo. 

A tangibilidade (TANG) como variável independente apresentou uma relação 

positiva com o endividamento. Neste caso, atendeu as expectativas da hipótese H6. 

Uma relação positiva foi encontrada entre a variável correspondente aos benefícios 

fiscais (EFND) e o endividamento, contrariando o que se esperava com a hipótese H7. 
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No caso da variável market to book (MTB) a relação encontrada com o 

endividamento foi negativa, atendendo ao que se esperava na hipótese H8, para este modelo. 

 

4.2.7  Modelo 7 - POAM 

 

O sétimo modelo rodado para POAM (Passivo Oneroso Adaptado a valor de 

mercado) traz todas as variáveis contábil-financeiras e mais a variável independente de 

diversificação de “negócio único”. 

 

Tabela 13 – Resultado do sétimo modelo para POAM – efeito fixo 

 

Nota: As designações *, ** e *** indicam respectivamente 1%, 5% e 10% de nível de significância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

A Tabela 6 apresenta os resultados dos pressupostos (testes) para análise de 

regressão em painel de dados nas quais foram considerados válidos. 

Já a Tabela 13, verifica-se que houve entre 953 a 1060 observações a cada variável 

deste modelo, analisadas no período entre 2012 e 2016. 

Também observa-se na análise descritiva que neste modelo a variável estratégica 

negócio único possui 45%, em média, na qual apresenta possibilidade de explicar a variável 

dependente passivo oneroso adaptado a valor de mercado proposta neste modelo. 

Embora as variáveis tamanho, crescimento e market to book possuam baixa 

correlação com o endividamento em estudo neste modelo, as mesmas não explicam a variável 

dependente, não possuindo nível de significância para esta possibilidade. 

Ao mesmo tempo, percebe-se que as variáveis risco, tangibilidade e benefício fiscal 

tenham correlação baixa ou mesmo não demonstrar correlação (como risco por exemplo), se 

N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Coefic. P>|t|

POAM 1032 ,000 34,269 1,021 3,335

UNI 1060 ,000 1,000 ,452 ,498 -1,012 0,003 * 0,098 **
LUCR 1058 -20,780 5,504 -,034 1,021 0,102 0,425 -,022

TAM 1055 9,224 19,538 14,450 1,726 -0,408 0,227 -0,153 **
CRESC 1054 -95,274 711,152 -,157 44,467 0,004 0,179 0,08 *
RISCO 1042 -3821,148 3589,364 -22,621 454,813 0,001 0,001 * ,004

TANG 998 ,000 ,868 ,208 ,217 -3,330 0,023 ** 0,109 **
EFND 953 ,000 ,125 ,020 ,020 47,591 0,001 * ,027

MTB 1031 -16,072 18,620 1,648 2,535 0,059 0,290 -0,164 **

Análise descritiva Coeficientes - efeito fixo Correlação 

de 

Pearson
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destacam como responsáveis pela explicação mais relevante das variações ao passivo oneroso 

adaptado a valor de mercado, com respectivamente 1%, 5% e 1% de nível de significância. 

Embora as correlações das variáveis deste modelo com a variável dependente passivo 

oneroso adaptado a valor de mercado seja baixa (apresentada na Tabela 13), as únicas 

variáveis que não possuem correlação com o endividamento estudado são risco e benefício 

fiscal. A variável negócio único possui fraquíssima correlação (9,8%) com o endividamento a 

5% de nível de significância, com coeficiente explicativo a 1% de nível de significância.  

Quando se analisa os coeficientes em relação às hipóteses propostas verifica-se que a 

variável independente de diversificação de “negócio único” obteve um resultado satisfatório 

confirmando a hipótese (H1.1), apresentando uma relação negativa com o endividamento. 

As variáveis lucratividade (LUCR), tamanho (TAM), crescimento (CRESC) e market 

to book (MTB) não foram avaliadas, pois, estatisticamente não foram significativas. 

As variáveis risco (RISCO), tangibilidade (TANG) e benefícios fiscais (EFND) 

embora sejam significativas, não corresponderam com o que suas hipóteses (H5, H6 e H7) 

determinam como relação ao endividamento. Todos obtiveram sinais trocados. 

 

4.2.8  Modelo 8 - POAM 

 

O oitavo modelo rodado para POAM (Passivo Oneroso Adaptado a valor de 

mercado) traz todas as variáveis contábil-financeiras e mais as variáveis independentes de 

diversificação de “negócio único” e “negócio dominante”. 

 

Tabela 14 – Resultado do oitavo modelo para POAM – efeitos fixos 

 

Nota: As designações *, ** e *** indicam respectivamente 1%, 5% e 10% de nível de significância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Coefic. P>|t|

POAM 1032 ,000 34,269 1,021 3,335

UNI 1060 ,000 1,000 ,452 ,498 -0,870 0,026 ** 0,098 **
DOM 1060 ,000 1,000 ,246 ,431 0,280 0,467 -,030

LUCR 1058 -20,780 5,504 -,034 1,021 0,106 0,409 -,022

TAM 1055 9,224 19,538 14,450 1,726 -0,450 0,189 -0,153 **
CRESC 1054 -95,274 711,152 -,157 44,467 0,004 0,210 0,08 *
RISCO 1042 -3821,148 3589,364 -22,621 454,813 0,001 0,001 * ,004

TANG 998 ,000 ,868 ,208 ,217 -3,321 0,023 ** 0,109 **
EFND 953 ,000 ,125 ,020 ,020 47,183 0,001 * ,027

MTB 1031 -16,072 18,620 1,648 2,535 0,057 0,303 -0,164 **

Análise descritiva Coeficientes - efeito fixo Correlação 

de 

Pearson
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A Tabela 6 apresenta os resultados dos pressupostos (testes) para análise de 

regressão em painel de dados nas quais foram considerados válidos. 

Já a Tabela 14, verifica-se que houve entre 953 a 1060 observações a cada variável 

deste modelo, analisadas no período entre 2012 e 2016. 

A Tabela 14 apresenta as empresas de negócio único (45,2%) à frente das empresas 

de negócio dominante (24,6%), em média, cujo primeiro coeficiente obteve 5%  de nível de 

significância  passível de explicar a variável dependente e, para a segunda variável observa-se 

que não é significante estatisticamente.  

Embora as variáveis tamanho (15,3%), crescimento (8%), tangibilidade (10,9%) e 

market to book (16,4%) possuam baixa correlação com o endividamento em estudo neste 

modelo, somente tangibilidade (nível de significância de 5%) explica a variável dependente. 

Esta última variável tem a companhia das variáveis risco e benefícios fiscais para explicarem 

a variável dependente passivo oneroso adaptado a valor de mercado com respectivos 1% de 

significância estatística. 

Embora as correlações das variáveis deste modelo com a variável dependente passivo 

oneroso adaptado a valor de mercado seja baixa (apresentada na Tabela 13), as variáveis que 

não possuem correlação com o endividamento estudado são: variável estratégica de negócio 

único e as variáveis financeiras lucratividade, risco e benefício fiscal.  

Com os coeficientes analisados em relação às hipóteses propostas para este estudo 

foi possível verificar a variável “negócio único” (UNI) é significativa estatisticamente e 

atendeu a hipótese H1.1 obtendo como resultado uma relação negativa com o endividamento. 

A variável “negócio dominante” não foi analisada por não ser significante ao modelo. 

As variáveis lucratividade (LUCR), tamanho (TAM), crescimento (CRESC) e market 

to book (MTB) não foram analisadas por não obterem significância ao modelo a pelo menos 

10%. 

As variáveis risco (RISCO), tangibilidade (TANG) e benefícios fiscais (EFND) 

embora sejam significativas ao modelo, não atenderam as hipóteses (H5, H6 e H7), cujos 

resultados forma de sinais trocados ao esperado. 
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4.2.9  Modelo 9 - POAM 

 

O nono modelo rodado para POAM (Passivo Oneroso Adaptado a valor de mercado) 

traz todas as variáveis contábil-financeiras e mais as variáveis independentes de diversificação 

de “negócio único” e “negócio relacionado e não relacionado”. 

 

Tabela 15 – Resultado do nono modelo para POAM – efeitos fixos 

 

Nota: As designações *, ** e *** indicam respectivamente 1%, 5% e 10% de nível de significância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

A Tabela 6 apresenta os resultados dos pressupostos (testes) para análise de 

regressão em painel de dados nas quais foram considerados válidos. 

Já a Tabela 15, verifica-se que houve entre 953 a 1060 observações a cada variável 

deste modelo, analisadas no período entre 2012 e 2016. 

Verifica-se que as empresas de negócio único (45,2%) são predominantes em relação 

às empresas de negócio relacionado e não relacionado (26%), em média.  

Quando se trata de correlação das variáveis estratégicas e financeiras em associação 

com a variável dependente passivo oneroso adaptado a valor de mercado nota-se que as 

variáveis de negócio único, de negócio relacionado e não relacionado, tamanho, crescimento, 

tangibilidade e market to book possuem correlação baixa com as dívidas em questão, não 

sendo superior a 17%. A variável crescimento possui 1% de nível de significância enquanto as 

demais atingiram 5% de significância. 

Dentre estas que possuem correlação com o endividamento, somente as variáveis de 

negócio único (1% de significância) e tangibilidade (5%) explicam a variável dependente, 

juntamente com as variáveis risco e benefício fiscal (ambas com 1%). 

N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Coefic. P>|t|

POAM 1032 ,000 34,269 1,021 3,335

UNI 1060 ,000 1,000 ,452 ,498 -0,946 0,007 * 0,098 **
RNR 1060 ,000 1,000 ,260 ,439 0,298 0,470 -0,083 **
LUCR 1058 -20,780 5,504 -,034 1,021 0,099 0,438 -,022

TAM 1055 9,224 19,538 14,450 1,726 -0,401 0,236 -0,153 **
CRESC 1054 -95,274 711,152 -,157 44,467 0,004 0,176 0,08 *
RISCO 1042 -3821,148 3589,364 -22,621 454,813 0,001 0,002 * ,004

TANG 998 ,000 ,868 ,208 ,217 -3,379 0,021 ** 0,109 **
EFND 953 ,000 ,125 ,020 ,020 47,905 0,001 * ,027

MTB 1031 -16,072 18,620 1,648 2,535 0,060 0,284 -0,164 **

Análise descritiva Coeficientes - efeito fixo Correlação 

de 

Pearson
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As variáveis lucratividade, risco e benefício fiscal não possuem nível de significância 

em correlação com o endividamento, possuindo baixíssimos índices de correlação. Além 

disso, percebe-se que as variáveis de negócio relacionado e não relacionado, lucratividade, 

crescimento e market to book não explicam as variações ao POAM.  

O confronto entre as hipóteses e os resultados dos coeficientes deste modelo 

encontra-se a variável negócio único com o nível de significância aceitável e coerente com a 

hipótese H1.1, na qual a relação entre as empresas pouco diversificadas e o endividamento é 

negativa. A variável negócio relacionado e não relacionado não foi avaliada por não ser 

significativa ao modelo. 

As variáveis lucratividade (LUCR), tamanho (TAM), crescimento (CRESC) e market 

to book (MTB) não foram analisadas por não obterem significância ao modelo a pelo menos 

10%. 

As variáveis risco (RISCO), tangibilidade (TANG) e benefícios fiscais (EFND) 

embora sejam significativas ao modelo, não atenderam as hipóteses (H5, H6 e H7), cujos 

resultados forma de sinais trocados ao esperado. 

 

4.2.10  Modelo 10 de POAM 

 

O décimo modelo rodado para POAM (Passivo Oneroso Adaptado a valor de 

mercado) traz todas as variáveis contábil-financeiras e mais as variáveis independentes de 

diversificação de “negócio dominante” e “negócio relacionado e não relacionado”. 

 

Tabela 16 – Resultado do décimo modelo para POAM – efeitos fixos 

 

Nota: As designações *, ** e *** indicam respectivamente 1%, 5% e 10% de nível de significância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Coefic. P>|t|

POAM 1032 ,000 34,269 1,021 3,335

DOM 1060 ,000 1,000 ,246 ,431 1,153 0,002 * -,030

RNR 1060 ,000 1,000 ,260 ,439 1,197 0,007 * -0,083 **
LUCR 1058 -20,780 5,504 -,034 1,021 0,107 0,403 -,022

TAM 1055 9,224 19,538 14,450 1,726 -0,547 0,110 -0,153 **
CRESC 1054 -95,274 711,152 -,157 44,467 0,003 0,286 0,08 *
RISCO 1042 -3821,148 3589,364 -22,621 454,813 0,001 0,001 * ,004

TANG 998 ,000 ,868 ,208 ,217 -3,510 0,016 ** 0,109 **
EFND 953 ,000 ,125 ,020 ,020 47,171 0,001 * ,027

MTB 1031 -16,072 18,620 1,648 2,535 0,052 0,344 -0,164 **

Análise descritiva Coeficientes - efeito fixo Correlação 

de 

Pearson
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A Tabela 6 apresenta os resultados dos pressupostos (testes) para análise de 

regressão em painel de dados nas quais foram considerados válidos. 

Já a Tabela 16, verifica-se que houve entre 953 a 1060 observações a cada variável 

deste modelo, analisadas no período entre 2012 e 2016. 

Observa-se na análise descritiva que as variáveis estratégicas negócio relacionado e 

não relacionado (26%) e negócio dominante (24,6%) possuem média bem próximas, nas quais 

apresentam possibilidade de explicar a variável dependente passivo oneroso adaptado a valor 

de mercado proposta neste modelo. As variáveis tangibilidade e tamanho também podem 

explicar algo por possuírem médias altas. 

Ao se tratar de correlações, percebe-se que as variáveis negócio relacionado e não 

relacionado, tamanho, crescimento, tangibilidade e market to book possuem baixa correlação 

com o endividamento em estudo, nas quais market to book e tangibilidade se destacam com 

uma correlação de 16,4% e 15,3%, respectivamente e com um nível de 5% de significância. 

Ao mesmo tempo, percebe-se que as variáveis negócio dominante, lucratividade, 

risco e benefício fiscal além de terem baixa correlação com as dívidas em análise não 

possuem significância estatística aceitável de correlação. 

Quando se trata dos coeficientes que realmente explicam a variável dependente 

verifica-se que somente as variáveis estratégicas negócio dominante e negócio relacionado e 

não relacionado, somadas às variáveis financeiras risco, tangibilidade e benefício fiscal 

possuem esta possibilidade, cujos níveis de significância são de 5% para tangibilidade e 1% 

para as demais variáveis.  

Ao analisar hipóteses versus resultados dos coeficientes percebe-se que entre as 

variáveis de diversificação de “negócio dominante” (DOM) e “negócio relacionado e não 

relacionado” (RNR), somente a segunda correspondeu a sua hipótese H1.3, ou seja, esta 

diversificação de negócio tem uma relação positiva com o endividamento. 

As variáveis lucratividade (LUCR), tamanho (TAM), crescimento (CRESC) e market 

to book (MTB) não foram analisadas por possuírem alto valor de significância, superior aos 

10% tolerados pelo pesquisador. 

As variáveis risco (RISCO), tangibilidade (TANG) e benefícios fiscais (EFND) 

embora sejam significativas ao modelo, cujos resultados possuem sinais trocados ao esperado, 

não atendendo suas respectivas hipóteses (H5, H6 e H7). 
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4.2.11  Modelo 11- POCPM 

 

O décimo primeiro modelo rodado para POCPM (Passivo Oneroso de Curto Prazo a 

valor de mercado) traz todas as variáveis contábil-financeiras e mais a variável independente 

de diversificação “negócio relacionado e não relacionado” (RNR). 

A variável que representam as empresas que mais diversificam seus negócios (RNR) 

foi significante dentro dos 10% tolerados pelo pesquisador indo ao encontro à sua hipótese 

H1.3, na qual apresenta uma relação positiva com o endividamento. 

Somente a variável lucratividade (LUCR) possui significância estatística e 

confirmando a hipótese H2, possuindo uma relação negativa com o endividamento. 

 

Tabela 17 – Resultado do décimo primeiro modelo para POCPM – efeitos fixos 

 

Nota: As designações *, ** e *** indicam respectivamente 1%, 5% e 10% de nível de significância. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

A Tabela 6 apresenta os resultados dos pressupostos (testes) para análise de 

regressão em painel de dados nas quais foram considerados válidos. 

Já a Tabela 17, verifica-se que houve entre 747 a 805 observações a cada variável 

deste modelo, analisadas no período entre 2012 e 2016. 

Ao fazer uma análise descritiva dos resultados deste modelo, a Tabela 17 apresenta a 

variável estratégica negócio relacionado e não relacionado (27,8%) com possibilidade de 

explicar a variável dependente passivo oneroso de curto prazo a valor de mercado. 

Embora haja outras variáveis possíveis para explicar este modelo, somente  a 

variável lucratividade tem esta condição. 

N Mínimo Máximo Média
Desvio 

Padrão
Coefic. P>|t|

POCPM 777 ,000 15,198 ,497 1,286

RNR 805 ,000 1,000 ,278 ,448 0,390 0,057 ** -0,094 **
LUCR 794 -,512 ,505 ,051 ,108 -1,369 0,047 ** -0,307 **
TAM 800 9,639 19,538 14,693 1,670 0,234 0,266 -0,164 **
CRESC 796 -79,298 75,588 -5,457 15,895 0,004 0,204 0,192 **
RISCO 792 -3821,148 3589,364 -28,643 441,963 0,000 0,381 -,057

TANG 780 ,000 ,901 ,239 ,220 -0,094 0,898 ,066

EFND 747 ,000 ,083 ,021 ,018 8,412 0,328 -,048

MTB 783 -11,734 15,532 1,684 2,280 -0,030 0,412 -0,186 **

Análise descritiva Coeficientes - efeito fixo Correlação 

de 

Pearson
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Quando se analisa as correlações das variáveis do modelo proposto com o 

endividamento em estudo, percebe-se que as variáveis negócio relacionado e não relacionado, 

lucratividade, tamanho, crescimento e market to book possuem baixa correlação com o 

endividamento (não chegando a 31%), nas quais lucratividade e  crescimento se destacam 

com uma correlação de 30,7% e 19,2%, todas as variáveis envolvidas com um nível de 5% de 

significância. 

Ao mesmo tempo, percebe-se que somente as variáveis negócio relacionado e não 

relacionado e lucratividade possuem significância estatística aceitável nos resultados de seus 

coeficientes, ambos com até 5% de significância estatística. 

As variáveis tamanho (TAM), crescimento (CRESC), risco (RISCO), tangibilidade 

(TANG), economia fiscal (EFND) e o valor de mercado (MTB) não puderam ser avaliadas 

por não serem estatisticamente significantes ao modelo. 

 

4.3 Resumos gerais dos resultados 

 

4.3.1 Resultados do 1º momento (seis modelos - pooled) 

 

A partir dos resultados resumidos apresentados na subseção anterior, o Quadro 18 

apresenta os comportamentos de cada variável nos modelos analisados, cujos resultados 

foram em modelo pooled. 

A variável de diversificação de “negócio único” foi significante e ao encontro da 

hipótese H1.1 que propôs uma relação negativa com os níveis de endividamento somente no 

modelo 5. O modelo 6 também obteve uma relação negativa, mas não foi estatisticamente 

significante, conforme Quadro 18.  

Já a variável de diversificação de “negócio dominante” apareceu nos seis modelos 

com resultados estatisticamente significantes. Esta variável de diversificação obteve 

resultados coerentes com a hipótese H1.2, na qual havia a expectativa de uma relação 

negativa com os níveis de endividamento. 
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Quadro 18 – Variáveis e sinais significativos – resultados em pooled 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A variável de diversificação “negócio relacionado e não relacionado” obteve três 

resultados (modelos 2, 3 e 4) com nível de significância esperado, mas, não coerente com a 

hipótese H1.3 que propunha uma relação entre esta variável dummy com os endividamentos. 

Nos modelos de 2 a 4 esta variável apresentou relação negativa com o endividamento e com 

nível de significância de 10% no modelo 2 e nos outros dois com nível de significância de 

1%, adverso à hipótese. 

A variável lucratividade, em todos os modelos avaliados, obteve sucesso em seus 

resultados trazendo à tona a expectativa relacional entre este indicador e os níveis de 

endividamento de maneira negativa. No entanto, somente nos modelos 1, 2, 4 e 6 seus 

resultados foram significativos estatisticamente. 

Tamanho foi a variável independente que não obteve resultados dentro das 

expectativas, ou seja, em todos os modelos, trouxe uma relação negativa com os níveis de 

endividamento, contrária à hipótese H3, que afirmava uma relação positiva entre crescimento 

e níveis de endividamento. Neste caso, entre os modelos de 1 a 4 e depois o modelo 6 os 

resultados obtidos foram significativos estatisticamente.  

Outra variável independente que trouxe em seus resultados a expectativa esperada foi 

a de crescimento. Contudo, somente os modelos de 3 a 6 obtiveram resultados com nível de 

1 modelo 

ETC

2 modelo 

ETC

3 modelo 

POAC

4 modelo 

POCPC

5 modelo 

ELPM

6 modelo 

ETM

Negócio único UNI H1.1 ( - ) ( - ) não sig.

Negócio dominante DOM H1.2 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

Negócio relacionado e não 

relacionado
RNR H1.3 ( + ) não sig. não sig. não sig.

Lucratividade LUCR H2 ( - ) ( - ) ( - ) não sig. ( - ) não sig. ( - )

Tamanho TAM H3 ( + ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) não sig. ( - )

Crescimento CRESC H4 ( + ) não sig. não sig. ( + ) ( + ) ( + ) ( + )

Risco RISCO H5 ( - ) não sig. não sig. não sig. ( + ) não sig. não sig.

Tangibilidade TANG H6 ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) não sig. não sig.

Economia fiscal não 

vinculado à dívida
EFND H7 ( - ) ( + ) ( + ) não sig. não sig. não sig. não sig.

Market to book MTB H8 ( - ) não sig. não sig. ( + ) ( + ) ( - ) ( - )

VARIÁVEIS
HIPÓTESES 

(sinais)

POOLED
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significância aceitáveis. A hipótese vinculada a este indicador foi a H4 que esperava um 

resultado positivo relacional entre ela e os níveis de endividamento. 

A variável risco não obteve êxito em seus resultados em todos os modelos 

apresentando, somente no modelo 4 uma relação positiva com nível de significância de 5%, 

contrariando a hipóstese H5 que havia sido proposto para este estudo. 

Por outro lado, a variável tangibilidade foi ao encontro da hipótese H6 em todos os 

modelos avaliados, apresentando uma relação positiva entre este indicador e os 

endividamentos estudados, havendo níveis de significância entre os modelos de 1 a 4. 

A economia fiscal não vinculada à dívida (benefício fiscal) apresentou resultado não 

coerente com a hipótese H7, em especial nos modelos 1 e 2, com relação positiva e 

estatisticamente significativa com os endividamentos estudados.  A hipótese propunha uma 

relação negativa com o endividamento. 

Os modelos 5 e 6 apresentaram relação negativa e com níveis de significância da a 

variável market do book com as dívidas pertinentes a estes modelos, confirmando a hipótese 

H8. Por outro lado, os modelos 3 e 4 apresentaram uma relação negativa com os 

endividamentos ligados a estes modelos, contrariando a expectativa deste estudo. 

 

4.3.2 Resultados do 2º momento (cinco modelos – efeitos fixos) 

 

A partir dos resultados resumidos apresentados na subseção anterior, o Quadro 19 

apresenta os comportamentos de cada variável nos modelos que resultaram em regressões de 

efeitos fixos. 

Percebe-se através do Quadro 19 a existência de muitas variáveis que não tiveram 

significância estatística para serem analisadas. 

De modo geral, a variável de diversificação de negócio único (UNI) foi 

estatisticamente significante e ao encontro da hipótese H1.1 entre os modelos sétimo e nono. 

Esta hipótese propunha uma relação negativa com os níveis de endividamento. 

Foi proposto para a hipótese H1.2 a expectativa de uma relação negativa da variável 

negócio dominante com os endividamentos. Pelos resultados, isto não ocorreu. Houve um 

resultado controvérsio à hipótese no modelo 10, cuja relação dessa variável com o 

endividamento foi positiva. 
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Quadro 19 – Variáveis e sinais significativos - resultados em efeitos fixos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A variável que trata de empresas mais diversificadas (RNR) obteve resultado 

coerente com sua hipótese (H1.3 – relação positiva com o endividamento) nos modelos 10 e 

11, não sendo significante no nono modelo, haja vista que nos outros modelos esta variável 

não foi utilizada. 

A variável lucratividade (LUCR) somente possuiu resultado ao encontro da hipótese 

H2 no modelo 11, cujo resultado obtido foi de um nível de significância de 5% e relação 

negativa com o endividamento estudado. Nos demais modelos, este indicador não foi 

significativo. 

Não houve confirmação da hipótese H3 que trata da relação positiva da variável 

tamanho (TAM) entre os modelos de 7 a 11. No modelo 11 resultou em relação positiva entre 

a variável tamanho e o endividamento. No entanto, não foi estatisticamente significativo. 

O mesmo aconteceu com a variável crescimento (CRESC) cujos resultados de todos 

os modelos (de 7 a 11) foram de uma relação positiva com as dívidas. Entretanto, não 

obtiveram nível de significância aceitável para este estudo. 

Resultados estatisticamente significantes, mas, adversos às hipóteses ocorreram com 

as variáveis risco (RISCO), tangibilidade (TANG) e benefício fiscal (EFND). A variável 

7 modelo 

POAM

8 modelo 

POAM

9 modelo 

POAM

10 modelo 

POAM

11 modelo 

POCPM

Negócio único UNI H1.1 ( - ) ( - ) ( - ) ( - )

Negócio dominante DOM H1.2 ( - ) não sig. ( + )

Negócio relacionado e 

não relacionado
RNR H1.3 ( + ) não sig. ( + ) ( + )

Lucratividade LUCR H2 ( - ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( - )

Tamanho TAM H3 ( + ) não sig. não sig. não sig. não sig. não sig.

Crescimento CRESC H4 ( + ) não sig. não sig. não sig. não sig. não sig.

Risco RISCO H5 ( - ) não sig. não sig. não sig. não sig. não sig.

Tangibilidade TANG H6 ( + ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) não sig.

Economia fiscal não 

vinculado à dívida
EFND H7 ( - ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) não sig.

Market to book MTB H8 ( - ) não sig. não sig. não sig. não sig. não sig.

VARIÁVEIS
HIPÓTESES 

(sinais)

Modelo de Efeito Fixo
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risco, cuja H5 determinou uma relação negativa entre esta variável e as dívidas, encontrou 

resultado contrário entre os modelos de 7 a 10, com um nível de significância de 1%. O 

mesmo aconteceu com a variável benefício fiscal nos modelos de 7 a 10, cuja relação foi 

contrária à H7 que esperava uma relação negativa entre a variável benefício fiscal com as 

dívidas. Já a tangibilidade, com sua H6 (relação positiva com o endividamento) obteve níveis 

de significância de até 5%, mas, com relação negativa. 

A H8 não foi atendida, pois, a expectativa era de uma relação negativa entre a 

variável market to book com os endividamentos. Os resultados foram com uma relação 

positiva, mas, não significante estatisticamente entre os modelos de 7 a 11. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste estudo foi conhecer quais diversificações de negócios, entre 

negócios únicos (menos diversificados), negócios dominantes (diversificados 

moderadamente) e negócios relacionados ou não relacionados (mais diversificados) são 

relacionadas com os níveis de endividamento de empresas brasileiras de capital aberto, no 

período de 2012 a 2016. 

O meio metodológico foi pela abordagem quantitativa com tipos de pesquisa 

bibliográfica, documental e explicativa. Para obtenção dos resultados foram elaborados 

modelos que abordassem os assuntos estrutura de capital e diversificação de negócios. A 

partir do levantamento de dados junto aos bancos de dados Economática e Bloomberg, estes 

foram manuseados junto à ferramenta regressão de dados em painel, utilizando os modelos e 

testes relacionados a pooled, efeitos fixos e efeitos aleatórios. 

A contribuição desta pesquisa provém dos resultados às quais se destacam aqueles 

que foram utilizados em modelos pooled e também com modelos que se adequaram aos 

modelos de efeitos fixos. 

Quanto aos resultados por meio dos modelos em pooled são possíveis apontar os 

seguintes: a) a variável estratégica de negócio relacionado e não relacionado (empresas mais 

diversificados) apresentaram resultados nos modelos 2, 3 e 4 uma relação negativa e com 

níveis de significância respectivamente aos modelos, 10%, 1% e 1%, contrariando a hipótese 

H1.3; b) outro achado foi quanto à variável tamanho, cuja expectativa da H3 era de uma 

relação positiva com as dívidas e os resultados apresentaram uma relação negativa, ou seja, 

contrária ao que se esperava; c) a variável risco trouxe como resultado uma relação positiva e 

significativa estatisticamente em até 5% no modelo 4, também fora das expectativas junto À 

H5; d) os benefícios fiscais obtiveram níveis de significância nos modelos 1 e 2, 

respectivamente 10% e 5% e, relação positiva aos endividamentos, contrariamente à H7; e) 

foi encontrada uma relação positiva nos modelos 3 e 4 entre a variável Market to book e as 

dívidas. 

Ao apresentar os resultados por meio dos modelos de efeitos fixos percebe-se que as 

variáveis risco e benefícios fiscais tiveram resultados com níveis de significância a 1% de 

maneira adversa às hipóteses correspondentes (H5 e H7), cujas relações esperadas eram 

negativas entre os modelos 7 e 10. O resultado da variável tangibilidade assumiu a mesma 

situação inversa que as variáveis anteriores, cuja esperança era de uma relação positiva e os 
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resultados apresentados foram de relação negativa e com nível de significância de até 5% 

entre os modelos 7 e 10. 

Questionamento realizado neste estudo foi voltado às variáveis de estratégias em 

relação à estrutura de capital. Neste quesito foi possível constatar que a variável negócio 

dominante está mais relacionado com as dívidas, obtendo em seis modelos (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 

10) níveis de significância estabelecidos neste trabalho. Os seis primeiros modelos foram ao 

encontro da hipótese correspondente que afirma uma relação negativa entre a variável negócio 

dominante e os endividamentos. Em seguida, apresenta-se a variável estratégia negócio único 

junto aos modelos 5, 7, 8 e 9 com níveis de significância estabelecidos neste estudo e 

coerentes com a hipótese relacionada a esta variável com as dívidas. 

Embora tenha se analisado diversos resultados pode-se dizer que os mesmos não 

trazem opiniões sólidas o bastante para afirmar que o modelo padrão onde envolve uma 

variável dependente de endividamento, variáveis independentes de diversificação de negócios 

e outras variáveis dependentes financeiras possam consolidar como um modelo (ou modelos) 

para se firmar com pesquisas futuras. 

A partir deste trabalho, sugere-se estudos mais aprofundados e com novas 

metodologias, sejam elas em relação às variáveis ou ferramentas econométricas. Na prática 

pode ser na produção de novas variáveis financeiras, utilizar as mesmas variáveis com outros 

formas de cálculos, criar outras maneiras de diversificação estratégica de negócios e/ou 

utilizar outras de outros estudos. 

É possível também trabalhar a ideia de diversificação de negócios (encontrado na 

base de dados da Bloomberg para empresas brasileiras e em período de até sete anos) 

conhecer o comportamento do desempenho (lucratividade) de empresas brasileiras por meio 

desta diversificação de negócios que neste estudo baseou-se em estudos de, principalmente, 

Barton e Gordon (1988) e Rumelt (1982). 

Este estudo é pioneiro neste formato. Portanto, atingiu duas expectativas: 1) a de 

ampliar estudos utilizando as duas áreas do conhecimento; 2) proporcionar curiosidade em 

novos estudos pelso resultados obtidos. 
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APENDICE I – Diferentes indicadores de estrutura de capital 

 

 INDICADORES FÓRMULAS ESTUDOS 

1 Endividamento total 
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / 

Ativo Total 
Gatti e Nakamura (2013) 

2 
Endividamento de longo 

prazo 
Passivo Não Circulante / Ativo Total 

Gatti e Nakamura (2013) 

Banerjee, Dasgupta e Kim 

(2008) 

3 Endividamento de curto prazo Passivo Circulante / Ativo Total Gatti (2013) 

4 
Endividamento total em valor 

de mercado 

(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / 

Valor de Mercado 
Gatti e Nakamura (2013) 

5 

Endividamento de curto prazo 

em valor de mercado 

 

Passivo Circulante / Valor de Mercado Gatti (2013) 

6 

Endividamento de longo 

prazo em valor de mercado 

 

Passivo Não Circulante / Valor de Mercado Gatti (2013) 

7 

Endividamento de longo 

prazo sobre o total das dívidas 

pelo valor de mercado 

 

Passivo Não Circulante / ((Passivo Circulante + 

Passivo Não Circulante) + Valor de Mercado) 

Banerjee, Dasgupta e Kim 

(2008) 

8 
Dívida financeira sobre 

ativo total 

(Empréstimos e financiamento de curto prazo + 

Empréstimos e financiamento de longo prazo + 

Debêntures de curto + Debêntures de longo prazo) / 

Ativo Total 

Gatti (2013) 

9 
Dívida financeira sobre 

valor de mercado 

(Empréstimos e financiamento de curto prazo + 

Empréstimos e financiamento de longo prazo + 

Debêntures de curto + Debêntures de longo prazo) / 

Valor de Mercado 

Gatti (2013) 

10 
Dívida líquida sobre 

ativo total 

(Empréstimos e financiamento de curto prazo + 

Empréstimos e financiamento de longo prazo + 

Debêntures de curto + Debêntures de longo prazo – 

Disponibilidades) / Ativo Total 

Gatti (2013) 

11 
Dívida líquida sobre 

valor de mercado 

(Empréstimos e financiamento de curto prazo + 

Empréstimos e financiamento de longo prazo + 

Debêntures de curto + Debêntures de longo prazo – 

Disponibilidades) / Valor de Mercado 

Gatti (2013) 

12 

Endividamento financeiro 

total sobre o Patrimônio 

Líquido 

(Empréstimos e financiamento de curto prazo + 

Empréstimos e financiamento de longo prazo + 

Debêntures de curto + Debêntures de longo prazo) / 

Patrimônio Líquido 

Mitushima, Nakamura e 

Araújo (2010) 

13 

Endividamento de Longo 

Prazo sobre Patrimônio 

Líquido 

Passivo Não Circulante / Patrimônio Líquido Titman e Wessels (1988) 

14 

Endividamento de Curto 

Prazo sobre Patrimônio 

Líquido 

Passivo Circulante / Patrimônio Líquido Titman e Wessels (1988) 

15 

Endividamento de Longo 

Prazo sobre Patrimônio 

Líquido pelo valor de 

mercado 

Passivo Não Circulante / valor de mercado do 

Patrimônio Líquido 
Titman e Wessels (1988) 

16 

Endividamento de Curto 

Prazo sobre Patrimônio 

Líquido pelo valor de 

mercado 

Passivo Circulante / valor de mercado do 

Patrimônio Líquido 
Titman e Wessels (1988) 

17 
Patrimônio Líquido sobre o 

Capital Investido 

Patrimônio Líquido / (Total do Ativo – Passivo 

Circulante) 
Barton e Gordon (1988) 

18 
Nível de endividamento 

líquido a valor de mercado 

((Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) – 

Disponibilidades) / (Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante + Valor de Mercado do Equity) 

Bastos, Kaio e Kimura 

(2014) 
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APÊNDICE II – Empresas que participaram do banco de dados a valor contábil 

 

1 Aco Altona 46 Coelce 91 Fleury 136 Lupatech 181 Riosulense 226 Unipar

2 AES Elpa 47 Comgas 92 Forja Taurus 137 M.Diasbranco 182 Rossi Resid 227 Usiminas

3 Afluente T 48 Const A Lind 93 Fras-Le 138 Magaz Luiza 183 Sabesp 228 Vale

4 AGconcessoes 49 Copasa 94 Gafisa 139 Magnesita SA 184 Sanepar 229 Valid

5 Alfa Holding 50 Copel 95 Generalshopp 140 Mangels Indl 185 Sansuy 230 Viavarejo

6 Aliansce 51 Cor Ribeiro 96 Ger Paranap 141 Marcopolo 186 Santanense 231 Viver

7 Aliperti 52 Cosan 97 Gerdau 142 Marfrig 187 Santos Brp 232 Vulcabras

8 Alpargatas 53 Cosern 98 Gol 143 Melhor SP 188 Sao Carlos 233 Weg

9 Alupar 54 Coteminas 99 GPC Part 144 Mendes Jr 189 Sao Martinho 234 Wetzel S/A

10 Ambev S/A 55 CPFL Energia 100 Grazziotin 145 Metal Iguacu 190 Saraiva Livr 235 Whirlpool

11 Ampla Energ 56 CPFL Renovav 101 Grendene 146 Metal Leve 191 Sauipe 236 Wlm Ind Com

12 Anima 57 Cremer 102 Guararapes 147 Metalfrio 192 Schulz

13 Arezzo Co 58 Csu Cardsyst 103 Habitasul 148 Metisa 193 Senior Sol

14 Azevedo 59 Cvc Brasil 104 Haga S/A 149 Mills 194 Ser Educa

15 B2W Digital 60 Cyre Com-Ccp 105 Helbor 150 Minerva 195 Sid Nacional

16 Bardella 61 Cyrela Realt 106 Hoteis Othon 151 Minupar 196 Sierrabrasil

17 Battistella 62 Dasa 107 Ideiasnet 152 MMX Miner 197 SLC Agricola

18 Baumer 63 Dimed 108 IGB S/A 153 Mont Aranha 198 Smiles

19 Bic Monark 64 Direcional 109 Iguatemi 154 MRV 199 Sondotecnica

20 Biosev 65 Dohler 110 Ind Cataguas 155 Multiplan 200 Springer

21 Bombril 66 Dtcom Direct 111 Inds Romi 156 Mundial 201 Springs

22 BR Brokers 67 Duratex 112 Iochp-Maxion 157 Nadir Figuei 202 SPturis

23 BR Malls Par 68 Ecorodovias 113 Itausa 158 Natura 203 Suzano Hold

24 BR Propert 69 Elekeiroz 114 Itautec 159 Neoenergia 204 Suzano Papel

25 Brasilagro 70 Elektro 115 JBS 160 Nutriplant 205 Taesa

26 BRF SA 71 Eletrobras 116 Jereissati 161 Oderich 206 Tecnisa

27 Cambuci 72 Eletropaulo 117 JHSF Part 162 Odontoprev 207 Tecnosolo

28 Casan 73 Emae 118 Joao Fortes 163 Oi 208 Tectoy

29 CCR SA 74 Embraer 119 Josapar 164 OSX Brasil 209 Tegma

30 Ceb 75 Encorpar 120 JSL 165 P.Acucar-Cbd 210 Teka

31 Cedro 76 Energias BR 121 Karsten 166 Panatlantica 211 Tekno

32 Ceee-D 77 Energisa 122 Kepler Weber 167 Paranapanema 212 Telebras

33 Ceee-Gt 78 Eneva 123 Klabin S/A 168 PDG Realt 213 Telef Brasil

34 Ceg 79 Equatorial 124 Kroton 169 Pet Manguinh 214 Tenda

35 Celesc 80 Estacio Part 125 Le Lis Blanc 170 Petrobras 215 Tex Renaux

36 Celgpar 81 Estrela 126 Light S/A 171 Pettenati 216 Tim Part S/A

37 Celpa 82 Eternit 127 Linx 172 Portobello 217 Time For Fun

38 Celpe 83 Eucatex 128 Localiza 173 Positivo Inf 218 Totvs

39 Celul Irani 84 Even 129 Locamerica 174 Profarma 219 Tran Paulist

40 Cemar 85 Excelsior 130 Log-In 175 Qualicorp 220 Trevisa

41 Cemig 86 Eztec 131 Lojas Americ 176 RaiaDrogasil 221 Trisul

42 Cesp 87 Fer Heringer 132 Lojas Hering 177 Randon Part 222 Triunfo Part

43 Cia Hering 88 Ferbasa 133 Lojas Marisa 178 Recrusul 223 Tupy

44 Cielo 89 Fibam 134 Lojas Renner 179 Rede Energia 224 Ultrapar

45 Coelba 90 Fibria 135 Lopes Brasil 180 Renova 225 Unicasa
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APÊNDICE III – Empresas que participaram do banco de dados a valor de mercado   

 

1 Aco Altona 46 Coteminas 91 Grendene 136 Minerva 181 Springer

2 AES Elpa 47 CPFL Energia 92 Guararapes 137 Minupar 182 Springs

3 Afluente T 48 CPFL Renovav 93 Habitasul 138 MMX Miner 183 Suzano Papel

4 Alfa Holding 49 Cremer 94 Haga S/A 139 Mont Aranha 184 Taesa

5 Aliansce 50 Csu Cardsyst 95 Helbor 140 MRV 185 Tecnisa

6 Alpargatas 51 Cvc Brasil 96 Hoteis Othon 141 Multiplan 186 Tecnosolo

7 Alupar 52 Cyre Com-Ccp 97 Ideiasnet 142 Mundial 187 Tectoy

8 Ambev S/A 53 Cyrela Realt 98 IGB S/A 143 Natura 188 Tegma

9 Ampla Energ 54 Dasa 99 Iguatemi 144 Nutriplant 189 Tekno

10 Anima 55 Dimed 100 Inds Romi 145 Odontoprev 190 Telebras

11 Arezzo Co 56 Direcional 101 Iochp-Maxion 146 OGX Petroleo 191 Telef Brasil

12 Azevedo 57 Dohler 102 Itausa 147 Oi 192 Tex Renaux

13 B2W Digital 58 Dtcom Direct 103 Itautec 148 OSX Brasil 193 Tim Part S/A

14 Bardella 59 Duratex 104 JBS 149 P.Acucar-Cbd 194 Time For Fun

15 Battistella 60 Ecorodovias 105 Jereissati 150 Panatlantica 195 Totvs

16 Baumer 61 Elekeiroz 106 JHSF Part 151 Paranapanema 196 Tran Paulist

17 Bic Monark 62 Elektro 107 Joao Fortes 152 PDG Realt 197 Trisul

18 Biosev 63 Eletrobras 108 Josapar 153 Pet Manguinh 198 Triunfo Part

19 Bombril 64 Eletropaulo 109 JSL 154 Petrobras 199 Tupy

20 BR Brokers 65 Emae 110 Karsten 155 Pettenati 200 Ultrapar

21 BR Malls Par 66 Embraer 111 Kepler Weber 156 Portobello 201 Unicasa

22 BR Propert 67 Energias BR 112 Klabin S/A 157 Positivo Inf 202 Unipar

23 Brasilagro 68 Energisa 113 Kroton 158 Profarma 203 Usiminas

24 BRF SA 69 Eneva 114 Le Lis Blanc 159 Qualicorp 204 Vale

25 Cambuci 70 Equatorial 115 Light S/A 160 RaiaDrogasil 205 Valid

26 CCR SA 71 Estacio Part 116 Linx 161 Randon Part 206 Viavarejo

27 Ceb 72 Estrela 117 Localiza 162 Recrusul 207 Viver

28 Cedro 73 Eternit 118 Locamerica 163 Rede Energia 208 Vulcabras

29 Ceee-Gt 74 Eucatex 119 Log-In 164 Renova 209 Weg

30 Celesc 75 Even 120 Lojas Americ 165 Rossi Resid 210 Wetzel S/A

31 Celpa 76 Excelsior 121 Lojas Marisa 166 Sabesp 211 Whirlpool

32 Celpe 77 Eztec 122 Lojas Renner 167 Sanepar 212 Wlm Ind Com

33 Celul Irani 78 Fer Heringer 123 Lopes Brasil 168 Santanense

34 Cemar 79 Ferbasa 124 Lupatech 169 Santos Brp

35 Cemig 80 Fibria 125 M.Diasbranco 170 Sao Carlos

36 Cesp 81 Fleury 126 Magaz Luiza 171 Sao Martinho

37 Cia Hering 82 Forja Taurus 127 Magnesita SA 172 Saraiva Livr

38 Cielo 83 Fras-Le 128 Mangels Indl 173 Schulz

39 Coelba 84 Gafisa 129 Marcopolo 174 Senior Sol

40 Coelce 85 Generalshopp 130 Marfrig 175 Ser Educa

41 Comgas 86 Ger Paranap 131 Metal Iguacu 176 Sid Nacional

42 Copasa 87 Gerdau 132 Metal Leve 177 Sierrabrasil

43 Copel 88 Gol 133 Metalfrio 178 SLC Agricola

44 Cosan 89 GPC Part 134 Metisa 179 Smiles

45 Cosern 90 Grazziotin 135 Mills 180 Sondotecnica
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APÊNDICE IV – Empresas que participaram do banco de dados com passivo oneroso   

 

1 Aco Altona 46 Elekeiroz 91 Lupatech 136 Ser Educa

2 Afluente T 47 Elektro 92 M.Diasbranco 137 Sid Nacional

3 Aliansce 48 Eletrobras 93 Magaz Luiza 138 Sierrabrasil

4 Alpargatas 49 Eletropaulo 94 Magnesita SA 139 SLC Agricola

5 Alupar 50 Embraer 95 Marcopolo 140 Suzano Papel

6 Ambev S/A 51 Energias BR 96 Marfrig 141 Taesa

7 Ampla Energ 52 Energisa 97 Metal Iguacu 142 Tecnisa

8 Anima 53 Estacio Part 98 Metal Leve 143 Tecnosolo

9 Arezzo Co 54 Estrela 99 Metalfrio 144 Tectoy

10 B2W Digital 55 Eternit 100 Metisa 145 Tegma

11 Bardella 56 Even 101 Mills 146 Telef Brasil

12 Baumer 57 Fer Heringer 102 Minerva 147 Time For Fun

13 Biosev 58 Ferbasa 103 MMX Miner 148 Totvs

14 Bombril 59 Fibria 104 MRV 149 Tran Paulist

15 BR Malls Par 60 Fleury 105 Multiplan 150 Trisul

16 BR Propert 61 Forja Taurus 106 Mundial 151 Triunfo Part

17 Brasilagro 62 Fras-Le 107 Natura 152 Tupy

18 BRF SA 63 Gafisa 108 Nutriplant 153 Ultrapar

19 Cambuci 64 Ger Paranap 109 Oi 154 Unipar

20 CCR SA 65 Gerdau 110 P.Acucar-Cbd 155 Usiminas

21 Cedro 66 GPC Part 111 Panatlantica 156 Vale

22 Ceee-Gt 67 Grendene 112 Paranapanema 157 Valid

23 Celpa 68 Guararapes 113 PDG Realt 158 Viavarejo

24 Celpe 69 Haga S/A 114 Pet Manguinh 159 Viver

25 Celul Irani 70 Helbor 115 Petrobras 160 Wetzel S/A

26 Cemar 71 Hoteis Othon 116 Pettenati 161 Whirlpool

27 Cesp 72 Iguatemi 117 Portobello

28 Cielo 73 Inds Romi 118 Positivo Inf

29 Coelba 74 Iochp-Maxion 119 Profarma

30 Coelce 75 Itautec 120 RaiaDrogasil

31 Comgas 76 JBS 121 Randon Part

32 Copasa 77 Jereissati 122 Recrusul

33 Copel 78 JHSF Part 123 Rede Energia

34 Cosern 79 Joao Fortes 124 Renova

35 CPFL Renovav 80 Josapar 125 Rossi Resid

36 Cremer 81 JSL 126 Sabesp

37 Csu Cardsyst 82 Klabin S/A 127 Sanepar

38 Cyre Com-Ccp 83 Le Lis Blanc 128 Sansuy

39 Cyrela Realt 84 Linx 129 Santanense

40 Dasa 85 Localiza 130 Santos Brp

41 Dimed 86 Locamerica 131 Sao Carlos

42 Direcional 87 Log-In 132 Sao Martinho

43 Dohler 88 Lojas Americ 133 Saraiva Livr

44 Dtcom Direct 89 Lojas Marisa 134 Schulz

45 Duratex 90 Lojas Renner 135 Senior Sol




