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RESUMO 

 

Uma das principais políticas financeiras está relacionada à estrutura de capital, 

definida pelas empresas. Por este motivo, existe uma alta prioridade na agenda das 

pesquisas na área de finanças os estudos relacionados a fatores que determinam a 

estrutura de capital. Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é identificar se a 

estrutura de capital das empresas abertas brasileiras é influenciada pela estrutura de 

propriedade e pela concentração de capital: é utilizado, o Maior Acionista Último 

(MAU1) e os três maiores acionistas últimos e suas características, seja familiar, 

capital estrangeiro, governo, BNDES e fundo de pensão, sendo que é utilizado cut-

offs, de acordo com a teoria estudada, de 10% e 50%. A amostra analisada abrange 

128 empresas brasileiras listadas na B3, entre 2010 e 2016, excluindo da amostra 

empresas do setor financeiro. Para verificar a influência da estrutura de capital, são 

utilizados modelos de regressão com dados em painel (efeito fixo e robustez). Os 

resultados são condizentes com os esperados, portanto, o excesso de concentração 

de capital prejudica o endividamento. Outra característica importante do mercado 

acionário brasileiro é o controle familiar, que em função da aversão à perda do 

controle, reduz o financiamento por dívidas. Já a presença de capital estrangeiro, 

governo, BNDES e fundo de pensão têm relações positivas com o endividamento. 

Aponta-se como possíveis contribuições originais e relevantes deste projeto: o efeito 

da estrutura de propriedade sobre a estrutura de capital das empresas; a 

metodologia empregada utilizando os formulários de referência, que nos proporciona 

detectar o Maior Acionista Último em detalhes; e as estruturas mais complexas 

(piramidais) da empresa. Também são analisados a abrangência e a atualização da 

amostra: são usados dados desde a concepção dos formulários de referência de 

janeiro de 2010 até o fim de 2016 – divulgados até dezembro de 2017 – e, por fim, 

as novas variáveis explicativas sobre estrutura de capital, o grau de concentração de 

capital e a natureza do controle acionário. 

 

Palavras-chave: Estrutura de propriedade. Grau de concentração. Estrutura de 

capital. 

  



 

ABSTRACT 

 

One of the main financial policies is related to the capital structure that companies 

define for themselves. Due to this reason, determinants of factors of capital structure 

is a high priority topic on the agenda of financial researchers. However, the main 

objective of this research is to determine if the capital structure of Brazilian public 

companies is influenced by their own ownership structure and by it‟s capital 

concentration. We utilize the major last shareholder (MAU1) and the three major last 

shareholders (MAU3) and their characteristics, be them a family company, foreign 

capital, government, BNDES or pension fund. Cut-offs between 10% to 50% are 

utilized based on the corporate finance theory. The sample studied comprises 128 

Brazilian companies listed on the B3 stock exchange. The data comprises the period 

between 2010 and 2016, excluding financial companies from the sample. To verify 

the influence of capital structure fixed effects panel data with robust regressions are 

used. The results corroborate that which is expected by the theory. However, excess 

capital concentration hurts debt financing. Another important characteristic of the 

Brazilian stock market is the prevalence of companies with founding families as 

controlling members, this leads to a reduced use of debt financing due to worries 

related to loss of control. In the other hand the existence of foreign capital, 

government, BNDES and pension funds has a positive relationship with debt 

financing. We point to the effect of ownership structure on the capital structure of 

companies, the utilized methodology regarding reference forms which allows us to 

detect the last major shareholder in detail, and the more complex ownership structure 

(pyramidal) for companies as possible original and relevant contributions to the 

literature that result from this research. We also analyze the comprehensiveness and 

contemporaneous quality of the sample: The data used starts at the creation of the 

reference forms in January of 2010 until the end of2016  – published in December 

2017 – and finally, the new explanatory variables in capital structure literature (capital 

concentration and nature of the ownership structure). 

 

Keywords: Ownership structure. Degree of concentration. Capital structure. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estudos sobre estrutura de capital são feitos na área de finanças há bastante 

tempo. Desde os trabalhos seminais de Durand (1952; 1959) e Modigliani e Miller 

(1958; 1959; 1963), principalmente, muitas pesquisas têm sido realizadas, 

especialmente nos Estados Unidos, e também em outros países como o Brasil.  

Nos artigos célebres de Modigliani e Miller (1958, 1963), primeiramente os 

autores propuseram a irrelevância da estrutura de capital nas condições de um 

mercado de capitais perfeito. Posteriormente, considerando a existência de 

impostos (imposto sobre o lucro das empresas), concluíram que as empresas 

deveriam trabalhar próximo a cem por cento de dívidas, em função dos benefícios 

fiscais advindos da dedutibilidade dos juros para fins de cálculo de imposto de 

renda.  

A pesquisa de Baxter (1967) apresenta um avanço na formulação de um 

modelo de estrutura ótima de capital, incorporando os riscos de falência e os 

custos advindos dessa situação. Foi, justamente, a partir das considerações de 

custos de falência esperados que pudemos esboçar um modelo em que um nível 

ótimo de endividamento é determinado pela combinação de duas forças contrárias: 

uma favorecendo o uso de dívidas, em virtude dos benefícios fiscais, e outra 

inibindo o uso de dívidas devido ao risco de falência que desconta do preço da 

ação – das empresas altamente endividadas – um prêmio relacionado aos custos 

de falência esperados. Este modelo veio a se configurar naquilo que hoje é 

denominado de teoria de trade off ou teoria estática. 

Além dos trabalhos já citados, mencionamos os estudos clássicos de Titman 

e Wessels (1988), Harris e Raviv (1990;1991) e Rajan e Zingales (1995), sendo 

todos eles artigos com grande impacto na literatura sobre estrutura de capital.  

No Brasil, podemos citar os estudos realizados por Nakamura (1992), 

Moreira e Puga (2000); Gomes e Leal (2001); Perobelli e Famá (2002; 2003), Terra 

(2002), Terra (2003), Brito e Lima (2003), Nakamura, Martin e Kimura (2004), 

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

(2009), entre outros trabalhos. Conforme estes autores, a questão da comprovação 
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dos fatores determinantes da estrutura de capital permanece em aberto até os dias 

atuais. 

O objetivo desta pesquisa é obter novas evidências acerca dos fatores que 

determinam a estrutura de capital. A inovação do estudo é a abordagem da 

literatura sobre a estrutura de propriedade para a construção de novas variáveis 

explicativas, com testes empíricos do grau de concentração de capital e da 

natureza do controle acionário – familiares, de investidores estrangeiros, governo e 

fundos de pensão – e, suas relações com as variáveis de endividamento. 

A influência da estrutura de propriedade no desempenho das empresas tem 

seu marco inicial com a publicação do livro The Modern Corporation and Private 

Proprierty, de Berle e Means (1932). O objetivo central dessa obra foi apresentar a 

pulverização acionária das grandes empresas norte-americanas e as divergências 

de interesses entre gestores e acionistas. Os autores observaram que a 

pulverização, estudada empiricamente, aumentaria o poder dos gestores, visto que 

estes poderiam tomar decisões que os beneficiasse, desconsiderando os 

acionistas. 

Retomados a partir da década de 1970, os estudos sobre pulverização 

acionária passaram a destacar o problema de agência entre diretores e acionistas. 

A ênfase dessa teoria é o relacionamento entre o principal e o agente, portanto, o 

modelo baseado em custos de agência pressupõe a existência de um nível ótimo 

de endividamento que pode maximizar o valor da empresa, por intermédio da 

redução do conflito de interesse entre o principal e o agente. (JENSEN; 

MECKLING, 1976). 

A pesquisa de Jensen e Meckling (1976) cunhou o termo „estrutura de 

propriedade‟, já que dividiu a propriedade, a gestão e a composição acionária. Os 

autores também demonstram que, nas estruturas dominantes e concentradas, o 

problema de agência pode ser amenizado. Doravante, se o capital é concentrado, 

surge a figura do majoritário e, existindo o majoritário, há menos conflito de 

agência, pois o poder de decisão está concentrado. Do ponto de vista da 

propriedade, a estrutura de capital é parcialmente determinada pelos objetivos 

daqueles que estão no controle da empresa. Portanto, se os gestores dispuserem 

de 100% das ações da firma, eles arcarão integralmente com o dispêndio de 

recursos para usufruir dos benefícios; à medida que sua participação decrescer, 
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tende a diminuir sua participação total no desembolso destes recursos, mesmo que 

estes continuem a usufruir os benefícios do controle. 

Do ponto de vista da propriedade, a estrutura de capital é parcialmente 

determinada pelos objetivos daqueles que estão no controle da empresa e, 

portanto, se a empresa apresenta uma estrutura concentrada, tende a ter menos 

problemas de agência. Em síntese, o problema de agência está ao redor dos 

controladores e acionistas minoritários. (JENSEN; MECKLING, 1976; SHLEIFER; 

VISHNY, 1997). 

La Porta et al. (1999) verificaram a estrutura de propriedade de 20 empresas 

listadas em bolsa de valores nos países que apresentavam as maiores taxas de 

Produto Interno Bruto. Os resultados da pesquisa foram: existia concentração de 

propriedade – direito a voto – em 65% das empresas, sendo que cerca de 30% 

eram controladas por famílias e 18% pelo governo. A prevalência de estruturas de 

propriedades concentradas é mais comum em países de baixa proteção legal. De 

acordo com La Porta et al. (2000), nos países que os direitos dos proprietários são 

protegidos de forma amena, o controle das ações com direito a voto tem enorme 

valor, pois propicia aos controladores a oportunidade de expropriar os demais 

agentes. 

Outros estudos corroboraram com a tese sobre o valor do controle das 

ações ordinárias, tais como os de Kim (2006); Yoshikawa e McGuire (2008); 

Céspede e González (2010); Pöyry e Maury (2010); Brendea (2014); Sonza e 

Kloeckner (2014); Crisóstomo e Pinheiro (2015); Halili, Saleh e Zeitun (2015); Shiri, 

Salehi e Radbon (2016). Todos estes estudos mencionam que a estrutura de 

propriedade nas empresas proporciona uma gestão capaz de superar o problema 

colocado pelo desalinhamento referente aos conflitos de interesse entre acionistas 

e gestores – problema de agência.  

No Brasil, os trabalhos sobre este tema, no geral, mostram em média uma 

alta concentração de propriedade nas empresas (ALDRIGHI; MAZZER NETO, 

2005; 2007; CAMPOS, 2006; COUTINHO; AMARAL; BERTUCCI, 2006; CAIXE; 

KRAUTER, 2013; ALDRIGHI, 2014; BARROS, 2015), na ordem de 70% de 

concentração de ações ordinárias, com direito a voto, pelo Maior Acionista Último 

(MAU). Aldrighi e Mazzer Neto (2005; 2007) e Aldrighi e Bisinha (2010) e Adrighi 



15 

 

(2014) evidenciam que mesmo sem levar em consideração os acordos de 

acionistas, a alta concentração de propriedade se mantém. 

 Outras pesquisas (FONTES FILHO, 2003; OKIMURA, 2004; SILVEIRA 

2004; RIBEIRO et al., 2006; RAPOZO et al., 2007; TORRES et al. 2010); 

ASSUNÇÃO (2017); demonstram que há uma propensão de controle nas 

empresas nacionais.  

Além destes trabalhos, a pesquisa de Aldrighi e Bisinha (2010) e Aldrighi 

(2014) apresenta os grupos de controle de empresas, denominado maior acionista 

último (MAU). Estes são, em ordem de relevância: famílias, investidores 

estrangeiros, governo, fundos de investimentos e fundos de pensão, sendo que os 

três primeiros representavam quase 90% do total de controle dos grupos 

existentes. (ALDRIGHI, 2014). 

Já para Chung e Wang (2014), o estudo da relação propriedade e 

endividamento sugere evidências de que o investidor institucional deve assumir 

dívida para se comprometer com o monitoramento da gestão da empresa. 

Contudo, esse achado não indica se o monitoramento institucional aprimora a 

estrutura de capital da empresa. 

Outras pesquisas têm sido desenvolvidas nas últimas décadas, discutindo a 

influência e os determinantes da estrutura de propriedade sobre a estrutura de 

capital e o desempenho das empresas. (DEMSETZ; VILLALONGA, 2001; 

NAKAMURA, 1992; NAKAMURA; MOTA, 2002; KAPOPOULOS; LAZARETOU, 

2007). 

A pesquisa de Santos et al. (2014) e King e Santor (2008) mencionam que a 

natureza familiar de empresas tem resultado significativo no nível de alavancagem, 

e este impacto varia de acordo com o quadro legal e o ambiente institucional. Os 

resultados do estudo mostram que as empresas familiares possuem menor 

alavancagem. Portanto, há fatores que inibem a contratação de dívidas, tais como: 

nível de aversão ao risco do gestor; os custos de monitoramento (efeito 

alinhamento); falência; ameaça de aquisições; ambiente e oportunidades de 

crescimento da empresa. 

Por conseguinte, empresas familiares possuem uma gestão adversa ao 

risco, podendo inibir a utilização de endividamento. Já o governo de um país 
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emergente, principalmente via fundos de pensão de empresas públicas e banco de 

fomento, desempenha um papel de facilitador da expansão das firmas. (ALÉM; 

MADEIRA, 2010; KOVACS; MORAES; OLIVEIRA, 2007).  A presença do capital 

estrangeiro, por sua vez, pode trazer recursos e aprendizado à empresa 

favorecendo o endividamento. (MATHEWS, 2006). 

 

 

1.1 Objetivos  

 

Durante a pesquisa de artigos acadêmicos, os quais abordam o tema de 

concentração de propriedade e estrutura de capital, foi observada a relevância do 

conteúdo para a comunidade científica e profissional. O tema é atual e recorrente 

de preocupação, tanto mundialmente como no Brasil, sendo proposição de 

pesquisas em países desenvolvidos e emergentes. 

A concentração de capital reduz o número de tomadores de decisão e, com 

isso, tende a proporcionar melhor gestão das empresas, impactando na redução 

dos endividamentos bruto e líquido. (CÉSPEDE; GONZÁLEZ, 2010; PÖYRY; 

MAURY, 2010). 

Quanto mais concentrado o capital da empresa, maior o envolvimento dos 

acionistas controladores, reduzindo os problemas de agência entre propriedade e 

administração, e aumentando os problemas de agência junto aos credores. 

Conforme Aslan e Kumar (2012), essa concentração de capital impacta a estrutura 

de capital das empresas. 

Nesse contexto, temos a questão norteadora do projeto de pesquisa: Qual é 

a influência da estrutura de propriedade no que diz respeito às variáveis grau de 

concentração de capital e natureza do controle acionário no endividamento das 

empresas abertas brasileiras?  

Para responder o problema de pesquisa, temos como objetivo geral: analisar 

as estruturas de propriedade e de controle das companhias de capital aberto no 

Brasil entre 2010 e 2016. Com base em dados compilados em relatórios de 

empresas fornecidos à CVM, denominados Formulários de Referências, foram 
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estimados os desvios do direito de voto entre os acionistas, além de determinar as 

diferenças existentes entre os diferentes tipos de indústria e por categoria de maior 

investidor último. 

Após a identificação desses maiores investidores últimos, que serão 

categorizados, são utilizados métodos estatísticos e econométricos para verificar a 

correlação deles com o endividamento das empresas.  

Portanto, o objetivo principal é inferir se a estrutura de capital das empresas 

abertas brasileiras é influenciada pela estrutura de propriedade, pelo grau de 

concentração de capital e identidade do controlador, considerando o capital votante 

e os acordos de acionistas. No 1.2 são formuladas as hipóteses da pesquisa que 

será testada. 

 

 

1.2 Hipóteses  

 

A seguir estão consolidadas as hipóteses formuladas com base no 

referencial teórico levantado, que são testadas na pesquisa empírica: 

H1: O grau de concentração de capital influencia a estrutura de capital das 

empresas não financeiras no Brasil; 

H2: Quanto maior for a participação de famílias na propriedade da empresa, 

menor será o grau de endividamento; 

H3: Quanto maior for a participação do capital estrangeiro na propriedade da 

empresa, maior será o grau de endividamento;  

H4: Quanto maior for a participação do governo na propriedade da empresa, 

maior será o grau de endividamento; 

H4a: Quanto maior for a participação do BNDES na propriedade da 

empresa, maior será o grau de endividamento; 

H4b: Quanto maior for a participação dos fundos de pensão na propriedade 

da empresa, maior será o grau de endividamento. 
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H1: O grau de concentração de capital influencia a estrutura de capital 

das empresas não financeiras no Brasil 

Empresas que possuem alta concentração de capital, isto é, estrutura 

concentrada, tendem a ter menos problemas de agência. Portanto, quando os 

acionistas possuem maior controle da propriedade da empresa, ou seja, quanto 

maior a concentração de propriedade, mais avessos aos riscos encontram-se os 

acionistas, visto que há muito mais recursos pessoais em jogo e eles têm muito 

mais a perder, ou a ganhar, dada as ações adotadas pelos gestores. (JENSEN; 

MECKLING, 1976; CÉSPEDE; GONZÁLEZ, 2010; CRISÓSTOMO; PINHEIRO, 

2015).  

 

H2: Quanto maior for a participação de famílias na propriedade da 

empresa, menor será o grau de endividamento 

No Brasil, a grande maioria das empresas que possuem concentração de 

capital é familiar. A gestão destas organizações tende a ser simples e com as 

decisões influenciadas pelos interesses da família, aumentando os problemas de 

agência junto aos credores, conforme Aslan e Kumar (2012).  

Portanto, quando uma empresa apresenta alta participação de famílias em 

sua propriedade, há uma aversão na perda de controle e, por conseguinte, na 

contratação de endividamento, pois esta decisão acarretará em melhores práticas 

de gestão, imposta pelos credores. Sendo assim, existe uma relação negativa entre 

endividamento e concentração familiar. Pesquisas como as de Anderson e Reed 

(2003; 2004); Schulze e Dino (2004); Pindado e La Torre (2008); Lee (2004; 2006); 

Acquaah (2011; 2012); Brenes, Madrigal e Requena (2011); Pindado e La Torre 

(2011); Lee e Marshall (2013); Segura et al. (2013) amparam essas afirmações. 

 

H3: Quanto maior for a participação do capital estrangeiro na 

propriedade da empresa, maior será o grau de endividamento 

As empresas que apresentam controle de capital estrangeiro tendem a 

aplicar melhores práticas de governança. Estudos sobre o grau de endividamento 

das empresas brasileiras, entre 1995 e 2001, destacam que as empresas com 
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maior participação estrangeira sinalizam melhores práticas de governança. 

(MINARDI; SANVICENTE, 2009). 

Nessa mesma linha, Novaes e Werlang (1998), que estudam o Brasil entre 

1985 e 1994, destacam que as empresas que apresentam concentração de capital 

estrangeiro se endividam mais do que as equivalentes familiares, como defesa 

contra a possibilidade de expropriação. 

 

H4: Quanto maior for a participação do governo na propriedade da 

empresa, maior será o grau de endividamento 

Além e Madeira (2005; 2010) e Hiratuka e Sarti (2011) apresentam que, por 

meio do BNDES Participações S.A., as organizações tendem a fortalecer sua 

estrutura de capital. O governo, portanto, tem participação no capital votante em 

diversas empresas brasileiras, principalmente aquelas relacionadas a insumos 

primários, tais como: setor de metalurgia, materiais básicos e agropecuária. 

Ademais, de acordo com Aldrighi e Mazzer Neto (2005; 2007), o governo 

também pode deter substancial parcela de propriedade das empresas por meio de 

fundos de pensão. De acordo com Rabelo (1998), a presença de fundos de pensão 

na propriedade das firmas traz a necessidade de uma cobertura aprofundada por 

parte de analistas a respeito dos resultados históricos e das futuras perspectivas. 

Essas informações tendem a minimizar as incertezas envolvidas nos processos de 

decisão financeira, inclusive endividamento.  

Portanto, empresas com participação do governo tendem a ser mais 

endividadas. 

Desta forma, surgem as hipóteses H4a e H4b, conforme segue: 

H4a: Quanto maior for a participação do BNDES na propriedade da 

empresa, maior será o grau de endividamento 

H4b: Quanto maior for a participação dos fundos de pensão na 

propriedade da empresa, maior será o grau de endividamento 
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1.3 Justificativa  

 

Existe uma vasta literatura teórica sobre estrutura de capital e estrutura de 

propriedade. A Teoria de Finanças apresenta inúmeros determinantes da estrutura 

de capital, no entanto, pouco tem sido discutido sobre a influência da estrutura de 

propriedade e a identidade do controle sobre as decisões de acionistas. Diante 

dessa constatação, uma nova área de conhecimento pode ser explorada, assim 

como os esforços para ampliar os estudos sobre o tema, principalmente no Brasil – 

país emergente – em que a regulação dos mercados de capitais passa por uma 

ampla rediscussão e se encontra em desenvolvimento. (CAMARGO, 2016). 

No Brasil, ainda que diversos estudos tenham sido desenvolvidos acerca das 

empresas familiares e do controle das famílias nas empresas abertas, faltam 

trabalhos que relacionem a gestão de membros da família e a estrutura de capital 

das empresas. Conforme apontado por Segura et al. (2013), existem poucas 

pesquisas com foco nas decisões financeiras de gestores, membros de famílias 

controladoras de empresas. 

A partir desse entendimento, foi realizada uma pesquisa em base de dados 

nacionais e internacionais, principalmente nos periódicos mais relevantes de 

finanças, economia, contabilidade e direito, sobre o tema “estrutura de propriedade e 

estrutura de capital, e a influência da estrutura de capital acionária concentrada 

sobre as decisões de endividamento”. 

 

 

1.4 Contribuições  

 

Como possíveis contribuições originais e relevantes deste projeto, podemos 

apontar: a teoria sobre o efeito da estrutura de propriedade sobre a estrutura de 

capital das empresas; a metodologia empregada, utilizando os formulários de 

referência, que nos proporciona detectar o Maior Acionista Último em detalhes; e as 

estruturas mais complexas (piramidais) da empresa. Também são analisados a 

abrangência e a atualização da amostra, pois foram utilizados dados desde a 

concepção dos formulários de referência do dia 01 de janeiro de 2010 até o final de 
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2016 – dados divulgados em 2017 - e, por fim, as novas variáveis explicativas sobre 

estrutura de capital, o grau de concentração de capital, a natureza do controle 

acionário e o acesso a recursos do BNDES, assim como adotar, em alguns estudos, 

o conceito de dívida líquida, que ainda é pouco utilizada nos estudos sobre estrutura 

de capital. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho  

 

Esta pesquisa está dividida em cinco seções.  

Na primeira, são apresentados a contextualização do tema, o problema de 

pesquisa, objetivos, hipóteses, justificativa e contribuições do trabalho. 

A segunda seção é destinada à revisão da literatura, organizada por estudos 

teórico e empírico.  

Na terceira parte há o detalhamento da metodologia da pesquisa, população, 

amostra, operacionalização e tratamento das variáveis relacionadas aos testes, bem 

como o esclarecimento dos testes de estatística descritiva, correlação e modelo de 

regressão com dados em painéis. 

Na quarta seção são expostos os resultados da pesquisa e sua análise, 

envolvendo todos os testes estatísticos considerados. 

E, por último, apresentamos as Considerações Finais em que constam dados 

e informações adicionais relevantes e Referências que indicam a base utilizada no 

desenvolvimento desta tese. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Introdução 

 

No trabalho pioneiro de Modigliani e Miller (1958), os autores supuseram as 

condições de um mercado de capitais perfeito e concluíram pela irrelevância das 

decisões de estrutura de capital sobre o valor da empresa. Em 1963, os autores, 

ajustaram uma das premissas de seu artigo de 1958, considerando, a partir de 

então, as vantagens fiscais de financiamento da dívida. Os autores, entretanto, 

registraram que a existência de um benefício fiscal com o endividamento não 

significa, necessariamente, que as empresas devam usar a quantidade máxima de 

dívida em suas estruturas de capital. 

Posteriormente, foram considerados, conforme Kraus e Litzenberger (1973), 

os custos advindos de um excesso de endividamento, chamados de custos de 

falência esperados, resultando na chamada teoria de trade-off, ou teoria estática, 

como também é conhecida no Brasil. 

Além dos trabalhos já citados, mencionam-se os estudos clássicos de Titman 

e Wessels (1988), Harris e Raviv (1991), Rajan e Zingales (1995) e Kayhan e Titman 

(2007) artigos com grande influência na literatura sobre estrutura de capital. 

Entre as teorias existentes, além da teoria do trade-off, merecem destaque as 

teorias de agência e do pecking order. Cada uma delas ofereceu uma nova 

perspectiva de interpretação acerca das políticas de estrutura de capital adotadas 

pelas empresas e que são discutidas neste trabalho. 

 

 

2.2 Teoria do trade-off  

 

A teoria do trade-off, para Bastos e Nakamura (2009), presume que a 

estrutura de capital ótima é alcançada quando as empresas realizam uma 

combinação do capital próprio com o capital de terceiros, almejando a maximização 
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do valor da empresa, com base no benefício fiscal – e custos de falência. Esta teoria 

também é chamada de teoria do contrabalanço. 

Pela teoria do trade-off, as empresas com maior lucratividade e com maior 

montante de ativos tangíveis são propensas a se financiar com dívidas. Por outro 

lado, as empresas menos rentáveis ou com ativos intangíveis, consideradas de 

maior risco, são propensas a dar preferência pelo uso do capital próprio. (BASTOS; 

NAKAMURA, 2009). 

Outras pesquisas apontam que empresas que possuam colaterais, isto é, 

tangibilidade, têm menor probabilidade de inadimplência e menores custos da 

dívida. A evidência empírica sobre estes resultados, de Rajan e Zingales (1995), e 

de Frank e Goyal (2009), aponta para a existência de uma relação positiva entre a 

alavancagem e a tangibilidade. Já o trabalho de Bastos, Nakamura e Basso (2009) 

determina que o tamanho influencia as decisões de estrutura de capital, visto que 

possui menor volatilidade de seus ativos, reduzindo os custos de falência. Logo, 

tem-se uma relação positiva entre tangibilidade, tamanho e endividamento.  

Espera-se, também, que empresas com capital concentrado apresentem uma 

relação positiva com a teoria do trade-off, porque essas empresas apresentam 

gestão com maior propensão ao uso equilibrado de recursos internos e externos 

para financiar os seus investimentos. (KESTER, 1986; FAMA; FRENCH, 1998). 

 

 

2.3 Teoria do pecking order   

 

A teoria do pecking order representa uma abordagem baseada na existência 

de assimetria de informação, conforme Myers e Majluf (1984) e Myers (1984). A 

assimetria de informação denota que alguns participantes do mercado possuem 

informações as quais outros não possuem, o que poderia lhes trazer a oportunidade 

de ganhos extraordinários. Pode-se, por exemplo, entender que os administradores 

da empresa e os acionistas controladores possuem informações privadas que os 

investidores em geral não possuem. A legislação do mercado de capitais regula essa 

questão e coíbe o uso de informações privilegiadas para obtenção de ganhos 

anormais. Entretanto, de qualquer forma, a existência dessa imperfeição faz com 
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que o mercado gere um custo sobre os títulos da empresa, que pode ser refletido em 

uma perda de valor de mercado, em última instância, para o acionista. 

(MYERS,1984). 

Isto posto, a teoria do pecking order, considera que, nas emissões de títulos, 

principalmente ações, os investidores interpretam que a empresa emite novas ações 

somente quando o preço da ação está superavaliado, ou seja, fazem a leitura do 

que acontece com a empresa, com base em sinais emitidos pela própria empresa 

ou, na realidade, por seus administradores. A percepção dessa superavaliação faz 

com que os preços sofram um ajuste negativo, gerando custos indesejáveis para os 

acionistas originais da empresa. (BREALEY; MYERS, ALLEN, 2013). 

Em função disso, as empresas evitam emitir novas ações, e somente o fazem 

em última instância. A preferência recai sobre fundos gerados internamente, que 

acabam sendo a fonte preferida de capital para financiar os projetos da empresa, 

pois esses recursos não sofrem os efeitos adversos de assimetria informacional. 

(MYERS, 1984). 

A teoria do pecking order estabelece que as empresas sigam uma hierarquia 

de preferência, usando, em primeiro lugar, fundos internos, em segundo lugar, 

gerando novas dívidas, e somente em última instância, disponibilizando novas ações 

no mercado para financiar seus projetos. Entende-se com esta teoria que não 

haveria um nível ótimo de estrutura de capital, mas somente uma ordem de 

preferência, o que teria implicações importantes no modo de entender como é que 

as empresas efetivamente tomam suas decisões de financiamento. (TERRA, 2002; 

2003). 

 

 

2.4 Teoria de agência 

 

A teoria de agência consiste em uma relação entre os acionistas (principais) e 

os administradores (agentes), que nasce no momento da separação entre 

propriedade e controle. Esta teoria afirma que os agentes são pagos pelos principais 

para agir em seus melhores interesses. (JENSEN; MECKLING, 1976). 
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Podem ser destacados dois tipos de conflitos relacionados aos modelos de 

agência: (1) o conflito existente entre o acionista e o administrador, que acontece 

quando o primeiro não tem o controle do capital da empresa. A tendência de ação 

racional do acionista é antecipar o comportamento do administrador e descontar o 

valor da firma. Como forma de minimizar esse custo de agência, o administrador 

deve aceitar controles externos; (2) o conflito existente entre o acionista e o credor, 

que ocorre pelo fato de os contratos serem incompletos. Neste caso, observam-se 

dois custos de agência da dívida: custo do investimento exagerado e custo do 

investimento insuficiente. (JENSEN; MECKLING, 1976; MYERS, 1977; JENSEN, 

1986).  

Os custos de agência surgem também como resultado do acesso privilegiado 

de informação e comportamento de interesse próprio dos gestores (outsiders) em 

empresas com estruturas de propriedade dispersas. (HALILI; SALEH; ZEITUN, 

2015). 

Portanto, na tentativa de resolver esse conflito e encontrar um ponto de 

equilíbrio que satisfaça os interesses dos acionistas e dos administradores, é criada 

uma série de mecanismos internos e externos, os quais compreendem a governança 

corporativa. Estes mecanismos possuem um custo de implementação e 

manutenção, mas também um custo de perda (ou perda residual) devido ao fato de 

ser difícil monitorar toda e qualquer atividade dos gestores, ou seja, perdas e 

expropriação de riqueza irão ocorrer em níveis mínimos, e é essa perda que é 

considerada como residual e como custo de agência. (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Destarte, por possuírem custos, tais mecanismos, incluindo as boas práticas 

de governança corporativa, contribuem para a redução dos retornos sobre 

investimentos da empresa. Em outras palavras, eles trazem benefícios, na medida 

em que evitam a expropriação de riqueza, mas também contribuem para a redução 

dos retornos de riqueza ao acionista. Assim, é intuitivo conceber que a redução da 

expropriação de riqueza deve ser maior do que a redução dos retornos de riqueza.  

Outro aspecto relevante é a divergência entre o voto e os direitos de fluxo de 

caixa, que leva a conflitos de interesse e cria incentivos para os acionistas 

controladores expropriarem outros investidores e credores, desviando e transferindo 

recursos para seu próprio benefício. (JOHNSON et al., 2000; MORCK et al., 2005; 

LIN et al., 2011). Essa questão também pode, potencialmente, reduzir os incentivos 
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e restringir o investimento por meio da redução de fluxos de caixas livres e aumentar 

o monitoramento por parte dos credores. (JENSEN, 1986; ZWIEBEL, 1996; 

AGGARWAL; SAMWICK, 2003; HARVEY et al., 2004). 

Visando mitigar o risco envolvido quando se trata do não pagamento do 

principal e dos juros das dívidas concedidas às empresas, os credores impõem 

cláusulas protetoras – covenants – nos contratos de financiamento, e ainda exigem 

garantias. Quanto maior a qualidade das garantias recebidas, menores spreads 

tendem a ser cobrados nas operações de financiamento.  

Smith e Warner (1979) sugerem que as cláusulas que limitam a disposição de 

ativos visam produzir dois efeitos: preservar o valor da empresa evitando alienações 

de ativos segregados e evitar o fenômeno conhecido como “asset substitution” 

(literalmente, “substituição de ativos”). Entende-se que essas cláusulas restritivas 

são uma imposição desfavorável para acionistas e administradores, na medida em 

que tolhem a livre tomada de decisão da empresa, impedindo que todas as 

potencialidades operacionais e estratégicas sejam exploradas e aproveitadas. 

Em relação aos problemas de agência entre acionistas e administradores, há 

dois mecanismos normalmente utilizados pelas empresas. Um deles é o 

monitoramento exercido pelo conselho de administração sobre a direção da 

empresa. O outro é o estabelecimento de sistemas de remuneração variável atrelado 

ao desempenho do preço das ações. Ambos os mecanismos fariam com que os 

executivos da empresa – que não são acionistas – ajam em maior conformidade 

com o objetivo de maximização da riqueza dos próprios acionistas. 

(CHHAOCHHARIA; GRINSTEIN, 2009). 

 

 

2.5 Estrutura de propriedade 

 

A separação entre propriedade e controle e os resultantes problemas entre os 

agentes estão no centro das discussões acerca de governança corporativa. 

(JENSEN; MECKLING,1976; SHLIEFER; VISHNY,1997). 

Kraakman et al. (2004) apresentam dois principais problemas entre estrutura 

de propriedade e agência: o primeiro, quando a estrutura de propriedade é 
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pulverizada, como ocorre nos Estados Unidos, o foco é o conflito entre acionistas 

principais e gestores; e o segundo, quando a estrutura é concentrada, países em 

desenvolvimento, a divergência acontece entre acionistas controladores e 

minoritários, em que os minoritários são os principais e os controladores são os 

agentes. 

Segundo La Porta et al. (1999), a concentração de propriedade varia entre 

países, sendo que para os países em desenvolvimento a concentração de 

propriedade seria uma resposta eficaz à baixa proteção legal, à baixa garantia de 

aplicação da lei, e à existência de fracas instituições que seriam incapazes de 

proteger os investidores de uma possível expropriação por parte dos gestores e 

acionistas controladores. Para os autores, empresas que possuem uma 

concentração de propriedade das ações, com direito a voto igual ou superior a 10%, 

já possui capital concentrado. 

A concentração de capital, portanto, reduz o número de tomadores de decisão 

e, com isso, aumenta a eficiência por meio do alinhamento de interesses. (ZHANG, 

1998; CÉSPEDE; GONZÁLEZ; MANZANO, 2010; PÖYRY; MAURY, 2010; 

BRENDEA, 2014; HALILI; ZEITU, 2015).  

No entanto, grandes investidores podem extrair benefícios – alinhados com  

seus interesses – em detrimento dos demais envolvidos na empresa, principalmente 

do acionista minoritário. Investidores sem participação relevante no capital de uma 

companhia não tem incentivo para monitorar a gestão em razão dos custos 

envolvidos. (FAMA, 1980; GROSSMAN; GART, 1980; SHLEIFER; VISHNY, 1997).  

De acordo com La Porta et al. (2008), os países que tendem a ter maior 

proteção legal aos seus investidores, que por sua vez está associada a ter maior 

desenvolvimento financeiro, possuem fácil acesso ao financiamento e alta dispersão 

acionária, e, por consequência, menor regulação e participação do governo na 

estrutura de propriedade das empresas.  
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2.7 Estrutura de propriedade no Brasil 

 

Houve diversas tentativas de realizar a dispersão acionária no Brasil. O artigo 

39, da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964, caracteriza empresas de capital 

aberto como companhias que pertençam à porcentagem mínima de 30% a mais de 

200 acionistas, e cada um destes não deve possuir mais de 3% (três por cento) do 

capital da sociedade, e que sejam pessoas físicas ou fundos mútuos de participação 

e capitalização. 

Já para a Resolução n° 106 do Conselho Monetário Nacional de 1968, uma 

empresa de capital aberto era aquela que tivesse 20% de suas ações ordinárias 

distribuídas entre 100 a 500 acionistas – de acordo com a localização da sede –, 

sendo que este poderia ter no máximo até 1% de ações com direito a voto. 

Diversos estudos foram realizados para verificar o percentual médio de 

controle nas empresas brasileiras. O trabalho de Siffert Filho (1998) apontou 

mudanças relevantes na estrutura de propriedade das 100 maiores empresas não 

financeiras brasileiras entre os anos de 1990 e 1997. O autor menciona que 

mudanças estruturais na economia como abertura comercial, estabilização da 

moeda e privatizações fizeram com que um alto volume de investimento estrangeiro 

adentrasse no país, em contrapartida da redução da participação do governo nas 

empresas, mas não houve mudança na diluição do controle. 

Os trabalhos a este respeito, em geral, mostram em média uma alta 

concentração de propriedade nas empresas brasileiras (ALDRIGHI; MAZZER NETO, 

2005; 2007) da ordem de 70% de concentração de ações ordinárias, com direito a 

voto pelo Maior Acionista Último (MAU). Aldrighi e Mazzer Neto (2005; 2007) 

evidenciam que mesmo sem levar em consideração os acordos de acionistas, a alta 

concentração de propriedade se mantém. Okimura et al. (2007) apresentaram que o 

controle das ações com direito a voto, por parte do Maior Acionista Último (MAU), 

era uma média maior que 70% nos anos entre 1999 e 2002. A pesquisa de Aldrighi 

(2014) apresentou que nos anos de 2003 a 2010, a concentração do Maior Acionista 

Último (MAU) se manteve em torno de 70%. 

A Tabela 1 apresenta o controle dos acionistas com maiores participações 

nas ações ordinárias das empresas brasileiras. 
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Tabela 1 – Estrutura de Propriedade e Controle no Brasil de 1997 a 2010 baseada nos 
estudos 

Ano 
Aldrighi e Mazzer 

Neto  
Aldrighi e Mazzer 

Neto  
Okimura et al.  Aldrighi  

 Maior Acionista Maior Acionista Maior Acionista Maior Acionista 

1996     

1997  69,10%   

1998  70,50% 75,70%  

1999  71,60% 75,50%  

2000  70,50% 76,10%  

2001 79,94% 70,40% 77,30%  

2002  72,00% 76,20%  

2003    74% 

2004    73,7% 

2005    73,3% 

2006    71,1% 

2007    69,1% 

2008    68,6% 

2009    70,1% 

2010    68,1% 

Fonte: Elaborado pelo autor. Baseado em Aldrighi; Mazzer Neto (2005, p. 130); Aldrighi; Mazzer Neto (2007, p. 
139); Okimura et al. (2008, p. 303); Aldrighi (2014, p. 8). 

 

Pesquisa de Damil, Rogers e De Sousa (2007) discute que a alta 

concentração de propriedade, aliada à separação do direito à propriedade e ao 

caixa, contribui para o surgimento do principal conflito de agência do país que é a 

relação entre acionistas minoritários e majoritários ou controladores, visão também 

compartilhada por Caixe e Krauter (2013). 

Outra importante característica apontada nos trabalhos é que na grande 

maioria das corporações analisadas, houve a presença de um acionista controlador 

com mais de 50% de ações com direito a voto, e mesmo sem a presença de um 

controlador, a propriedade ainda se mostrou concentrada. (ALDRIGHI; MAZZER 
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NETO, 2005; 2007; LEAL; SILVA; VALADARES, 2002; CAMPOS, 2006; 

COUTINHO; AMARAL; BERTUCCI, 2006; CAIXE; KRAUTER, 2013). 

Trabalhos de Himmelberg, Hubbard e Palia (1999) e Siqueira (1998) 

argumentam que há uma relação positiva entre concentração de propriedade e 

instabilidade do mercado, uma vez que conflitos de interesse entre acionistas e 

gestores podem ser potencializados nesta situação. Ainda, para estes, quanto maior 

forem os investimentos específicos feitos pelos acionistas na empresa, maior 

tenderá a ser a concentração de propriedade.  

Existem outros importantes estudos que defendem que fatores endógenos 

não definem a estrutura de propriedade das empresas no país. Este é o caso dos 

trabalhos de Silveira, Barros e Famá (2008). O Quadro 1, extraído destes trabalhos, 

sintetiza os fatores levantados pelos autores mencionados. 
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Determinante 
potencial da 
concentração 
de propriedade 

Justificativa 

Natureza da 
Operação e 
Intangibilidade 
dos ativos 

Himmelberg, Hubbard e Palia (1999) argumentam que empresas com ativos 
mais difíceis de monitorar (maior proporção de intangíveis) apresentarão 
maior concentração da propriedade, por parte do controlador, como forma de 
compensar a baixa proteção ao investidor intrínseca à empresa. 

Porte da 
Empresa 

Para Himmelberg, Hubbard e Palia (1999), a concentração da propriedade 
em empresas maiores tende a ser menor, pois os investidores podem ter 
acesso a melhor proteção (ex: economias de escala para monitoramento). 
Ademais, a proporção do valor da empresa em relação à riqueza individual 
dos controladores é maior, tornando-se mais difícil para eles manterem uma 
proporção elevada do capital total à medida que a empresa cresce. Por outro 
lado, grandes empresas podem estar sujeitas a maiores problemas de 
agência, induzindo a uma concentração maior da propriedade. 

Nível do Fluxo 
de Caixa Livre 

Conforme sugerido por Jensen (1986), quanto maior for o Fluxo de Caixa 
Livre – FCL, maior será o gasto definido pelo livre-arbítrio do insider 
(gestor/empreendedor) e, portanto, maiores serão os benefícios privados 
potenciais do controle na forma, por exemplo, de mordomias e de privilégios. 
Logo, um aumento do FCL elevaria a concentração da propriedade desejada 
pelo controlador. 

Taxa de 
Investimento 

Similarmente à variável anterior, quanto maior for a taxa de investimento da 
empresa, maior será o gasto a ser definido pelo livre-arbítrio do gestor e/ou 
empreendedor, e maior deve ser a concentração da propriedade desejada 
por ele. (DEMSETZ; LEHN, 1985; HIMMELBERG; HUBBARD; PALIA, 1999). 

Risco 
Idiossincrático 
da Empresa 

Maior concentração da propriedade implica uma carteira menos diversificada 
dos controladores. Portanto, segundo Himmelberg, Hubbard e Palia (1999), 
quanto maior for o risco idiossincrático da empresa, menor deverá ser a 
concentração da propriedade desejada por eles, pois o risco idiossincrático 
torna mais cara a posse de ações da empresa por parte de grandes 
acionistas. 

Desempenho 

Invertendo a relação de causalidade tradicionalmente investigada na 
literatura, pode-se especular que um desempenho melhor, por meio da 
avaliação do mercado ou dos retornos passados, pode causar impacto na 
estrutura de propriedade. Como exemplo, uma empresa com alto Q de Tobin 
poderia aproveitar a boa valorização dos seus papéis para lançar novas 
ações no mercado, reduzindo, desta forma, a concentração da propriedade. 
(DEMSETZ; LEHN, 1985; HIMMELBERG; HUBBARD; PALIA, 1999). 

Indústria 
O setor de atividade da companhia pode ter influência sobre a concentração 
da propriedade. Setores mais regulamentados podem ter menor 
concentração da propriedade, por exemplo. 

Tipo do 
Acionista 
Controlador 

O tipo de acionista controlador (privado nacional, estrangeiro, estatal, entre 
outros) pode ter influência sobre a concentração da propriedade. Uma 
empresa estatal pode, por exemplo, ter por lei uma concentração mínima da 
propriedade. 

Quadro 1 – Determinantes potenciais da concentração de propriedade 

   Fonte: Extraído de Silveira, Barros e Famá (2008, p. 54).  
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Complementando o exposto, Caixe e Krauter (2013) apresentaram evidências 

de que “o caráter da estrutura de propriedade” de firmas brasileiras não é endógeno. 

Os autores sugerem que no Brasil, assim como ocorre em outros países emergentes 

com mercado de capitais ainda em desenvolvimento, a estrutura de controle das 

empresas deve ser mais fortemente impactada por atributos institucionais e por 

fatores específicos de cada firma do que por “atributos corporativos observáveis”. 

Sobre a natureza dos investidores, Aldrighi e Mazzer Neto (2005; 2007) 

mostram que a grande maioria do capital é composta por acionistas nacionais. 

Aldrighi e Mazzer Neto (2007) e Aldrighi (2014) evidenciaram que as famílias são em 

média os maiores acionistas das empresas brasileiras, seguidos de longe por 

investidores estrangeiros e pelo governo. Além disso, indicam que os acordos de 

acionistas se mostraram uma prática relevante, sendo os mesmos uma forma 

bastante utilizada para se estabelecer o controle da companhia. (ALDRIGHI; 

MAZZER NETO, 2005; 2007). Segundo Aldrighi e Mazzer Neto (2005), um acordo 

de acionistas é um “registro legal de compromisso de voto acordado” entre dois ou 

mais acionistas. 

 

 

2.8 Impacto do tipo da estrutura na tomada de decisão sobre estrutura de 

capital 

 

Estudos determinam que as instituições de um país ou ambiente de negócios 

afetam as características corporativas das empresas. (PENG; WANG; JIANG, 2008; 

BHAUMIK; DRIFFIELD; PAL, 2010). Estes estudos reforçam que o tipo de 

controlador pode afetar a estrutura de capital das empresas, visto que esta é uma 

das mais importantes decisões de finanças corporativas. 

No Brasil, há três características elementares da estrutura de propriedade das 

empresas brasileiras: a forte presença de famílias, do governo e de capital 

estrangeiro no controle das firmas (ALDRIGHI; MAZZER NETO, 2007), e que 

tendem a influenciar a estrutura de capital das empresas.  

Pesquisas recentes demonstram que empresas familiares tendem a possuir 

gestão e estratégias simples e de longo prazo, caixa único da companhia e da 
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família, utilização de bens da empresa para fins particulares e preponderância dos 

interesses da família nas decisões da empresa que influenciam as decisões de 

estrutura de capital da empresa. (ZAHRA, 2003; 2005; BHAUMIK; DRIFFIELD; PAL, 

2010; YUNG; PINHEIRO, 2015). A gestão familiar tende a possuir aversão à perda 

de controle da organização e inibe a contratação de dívidas de terceiros, pois tal 

decisão impõe a adoção de melhores padrões de governança, além da firma ser 

fruto de criteriosa avaliação de agências de crédito internacionais, investidores e 

demais credores. 

Mathews (2006) reforça o posicionamento de que empresas de um país 

emergente podem fazer uso de parceiros internacionais como forma de buscar 

aprendizado sobre o ambiente de negócios global, visão também defendida por 

Dunning e Lundan (2008) e Bhaumik, Driffield e Pal (2010). Segundo os autores, 

empresas que atraem investidores estrangeiros, seja diretamente via parcerias ou 

indiretamente por meio de apoio e informações à alta gerência, tendem a estar mais 

a par de oportunidades de investimento em nível mundial.  

Empresas dessa natureza possuem também especificidades que precisam 

ser melhor observadas no tocante à política de estrutura de capital que elas adotam. 

(BRADLEY; JARRELL; KIM,1984). Supostamente, essas empresas tendem a ser 

mais endividadas, seja pelas características competitivas do mercado em que 

atuam, seja pelo porte e maior estabilidade de resultados que tendem a apresentar. 

De qualquer forma, o fato da empresa participar de um setor regulado ou não, 

sugere a necessidade de um tratamento e atenção especiais. (KOVACS; MORAES; 

OLIVEIRA, 2007; ALÉM; MADEIRA, 2010). No que se refere às empresas estatais, o 

estudo desenvolvido por Borisova e Megginson (2011) encontrou, entre os 

resultados, que empresas controladas pelo governo conseguem custos mais baixos 

de dívida, o que pode implicar em uma maior tendência a se endividar. 

Ademais, Hiratuka e Sarti (2011) expõem que algumas companhias em 

função de conexões políticas ou de interesses econômicos nacionais, possuem mais 

acesso a recursos do BNDES e outros bancos de fomento e, ainda, empresas que, 

por serem estatais ou de setores regulados, também acabam tendo maior disciplina 

e maior acesso a recursos do mercado doméstico e internacional. Os autores 

complementam que o BNDES, por meio do BNDES Participações S/A, fortalece a 

estrutura de capital das empresas.  
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Segundo Aldrighi e Mazzer Neto (2005; 2007), o governo também pode deter 

substancial parcela na propriedade das empresas via fundos de pensão. Barros 

(1998) e Góes (2008) reforçam a importância do papel de fundos de pensão como 

forma de elevar a produtividade e competitividade da economia, e viabilizar 

financiamentos de longo prazo, e ainda possuem finalidade social. Neste contexto, 

segundo Chan-Lau (2005), em países emergentes, os fundos de pensão se 

tornaram uma fonte importante de financiamento, o que pode auxiliar no 

desenvolvimento deste mercado. 

Monks e Minov (2004) e Guercio e Hawkins (1999) argumentam que os 

fundos de pensão de empresas públicas, por possuírem participação relevante no 

controle de várias firmas, desempenham um papel ativo na supervisão das mesmas. 

Além disso, a política de investimentos de fundos de pensão de empresas públicas 

pode ser direcionada para setores de interesse estratégico do Estado. 

 

 

2.9 Estudos correlatos 

 

A pesquisa de Shiri, Salehi, Radbon (2016) teve o objetivo de analisar a 

influência da estrutura de propriedade e a qualidade de divulgação sobre o 

fenômeno da assimetria de informação entre as empresas listadas na Bolsa de 

Teerã (TSE). Estrutura de propriedade (incluindo a concentração de propriedade e 

propriedade institucional) e qualidade de divulgação (incluindo confiabilidade e 

oportunidade) são consideradas variáveis independentes, e seu resultado é 

examinado na variável (assimetria de informação) dependente. Os resultados 

estatísticos, com base em dados coletados a partir de 102 companhias listadas na 

TSE desde 2007 a 2014, revelaram influências positivas da estrutura de propriedade 

e negativas da qualidade da divulgação sobre assimetria da informação. Estes 

resultados demonstram que a assimetria de informação é menor nas empresas que 

publicaram informação mais confiável e oportuna. A assimetria é maior em empresas 

com estrutura de propriedade mais concentrada, com maior participação institucional 

e com menor qualidade divulgação. Em outras palavras, a confiabilidade e 

tempestividade das informações têm um papel positivo na identificação do preço das 

ações.  
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A pesquisa de Crisóstomo e Pinheiro (2015) tem o objetivo de analisar – sob 

o enfoque dos conflitos de agência – se a concentração de propriedade tem efeitos 

na estrutura de capital de 266 empresas não financeiras cotadas na BM&FBovespa, 

no período de 1996 a 2012. Neste trabalho, os modelos trazem como variável 

dependente o endividamento, e como variável independente a concentração de 

propriedade e outros fatores capazes de interferir na capacidade de endividamento 

da empresa. Os resultados indicam que a concentração favorece o endividamento. 

Observa-se um efeito quadrático inverso da concentração de propriedade, ou seja, a 

concentração teve um efeito positivo até certo limite; a partir de então, identificaram 

que o excesso de concentração prejudica a capacidade de financiamento por dívida. 

Detecta-se efeito positivo do tamanho da empresa e do grau de tangibilidade sobre o 

endividamento da empresa, e efeito negativo da rentabilidade sobre o 

endividamento, o que pode indicar que as empresas estariam fazendo uso do lucro 

retido, indicando um comportamento pecking order. 

A pesquisa de Brendea (2014) investiga como a concentração da propriedade 

afeta a performance e a estrutura de capital das empresas romenas listadas, durante 

o período de 2007 a 2011. Como resultado, encontra-se que a concentração da 

propriedade não tem efeito sobre o desempenho das empresas, mas surte um efeito 

positivo sobre a estrutura de capital das empresas, quando estas empresas têm um 

comportamento ajustado à estrutura de capital alvo. O índice da dívida e o tamanho 

da empresa são os determinantes da performance das empresas, e os ativos 

tangíveis e a concentração da propriedade são os determinantes da estrutura de 

capital das empresas. 

O estudo de Céspede e González (2010), que avaliou os determinantes da 

estrutura de capital de empresas latino-americanas, englobando sete países, 

argumenta que as empresas de propriedade concentrada evitam emitir ações, 

porque elas não querem direitos de controle acionário. Empresas latino-americanos 

têm alta concentração de propriedade, o que cria um ambiente ideal para estudar 

como a concentração da propriedade explica a estrutura de capital das empresas. O 

estudo revelou uma relação positiva entre alavancagem e concentração da 

propriedade, e quando se perde o controle, torna-se um problema. 

O estudo de Pöyry e Maury (2010) explora a relação entre estruturas de 

propriedade e estruturas de capital na Rússia. Percebe-se que empresas com o 
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Estado como acionista controlador têm alavancagem significativamente maior do 

que as empresas controladas por acionistas privados nacionais e também do que as 

oligárquicas. Ambas as empresas controladas pelo Estado ou oligárquicas financiam 

seu crescimento com mais dívidas do que outras empresas. A rentabilidade é 

negativamente relacionada com a alavancagem em todos os tipos de proprietários 

controladores, indicando uma preferência por financiamento interno sobre a dívida. 

Os resultados indicam que as empresas com proprietários que têm influência 

política, ou ligações com grandes grupos financeiros, desfrutam de um melhor 

acesso à dívida. (PÖYRY; MAURY, 2010). 

Em outra pesquisa com base em dados de uma amostra de 325 empresas 

listadas na BM&FBovespa, Valadares e Leal (2000) estimam que, em 1996, o maior 

acionista possuía, em média, 41% do capital total, e 58% do capital votante da 

empresa, sendo que em 62% das empresas havia um acionista com mais de 50% 

das ações com direito a voto. Levando em consideração a posse indireta de ações, 

o maior acionista detinha, na média, 44% do capital votante e 32% do capital total. 

Estes dois autores constatam também que, enquanto o uso de ações PN sem direito 

a voto era amplamente difundido, a incidência de arranjos piramidais como 

mecanismo de separação de direitos, era baixa.  

Os estudos de Aldrighi e Mazzer Neto (2005; 2007) demonstram que há um 

acionista controlador em 77,6% das empresas de capital aberto no Brasil. Famílias 

preponderam entre os maiores investidores últimos (54,7%), seguidas por 

investidores estrangeiros (18,4%), governo (7,5%) e fundos de investimento (5,2%), 

sendo que os fundos de pensão representam apenas 2%, e em 39,0% das 

empresas de capital aberto o controlador detém mais de 90% do capital votante da 

empresa. É possível que sirvam a diversas estratégias, como por exemplo, criar uma 

cunha entre direitos de votos e de fluxos de caixa, facilitar o financiamento, ou até a 

reduzir tributação. 

O Quadro 2 demonstra a evolução das pesquisas relevantes correlacionadas 

à estrutura de propriedade, concentração de capital, tipo de concentração e relação 

com estrutura de capital. 
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Autores Base Técnica Síntese 

Novaes e Werlang 
(1998) 

647 empresas, base FGV 
1985 a 1994.  

Panel, Efeitos 
Fixos 

As subsidiárias estrangeiras em nossa amostra são mais alavancadas do que suas contrapartes brasileiras. Estas 
aumentam alavancagem como hedge contra a desapropriação de ativos em um processo de nacionalização. 

Aldrighi e Mazzer 
Neto (2005; 2007) 

2005: 602 empresas, CVM, 
IAN, 2001. 2007: 4.478 
relatórios, CVM, IAN, 1997 a 
2002. 

Descritiva 
Maior Acionista Último controlador em torno de 70% das empresas de capital aberto no Brasil. Este controle é 
centrado grande parte na família. 

Minardi e Sanvicente 
(2009) 

370 empresas brasileiras, 
Economatica, 1995 - 2001 

Painel, 
Efeitos fixos 

Empresas com maior participação estrangeira sinalizam melhores práticas de governança. 

Céspede e González 
(2010) 

Economatica, 896 empresas 
América Latina, 1989 - 2015 

Painel, 
Efeitos fixos 

Consistente com o argumento de que empresas com a propriedade concentrada não buscam o financiamento 
para evitar perder o controle da companhia.  

Aldrighi (2010) 

BM&FBovespa no período, 
CVM, Informações Anuais 
(IANS) e em 2010 
Formulários de Referência 
(FRE), 2003 - 2010 

Painel, 
Efeitos fixos  
 

O desempenho da empresa pode ser influenciado pelo tipo do MAU, isto é, se este é uma família, o governo, 
estrangeiros, um fundo de investimento ou um acordo de acionistas. Em função de quase sempre exercerem 
atividades de gestão das empresas, seja como diretores e CEOs ou por participarem no conselho de 
administração, membros das famílias controladoras dispõem, em geral, de ampla discricionariedade nas decisões 
das empresas. 

Paligorova e Xu 
(2012) 

G7 Countries, 2003 - 2006 
Painel, Efeito 
fixo 

Empresas com estruturas concentradas contraem mais dívidas do que as empresas não concentradas. O custo 
do capital próprio também pode aumentar porque os acionistas não controladores podem exigir compensação. 

Aslan e Kumar 
(2012) 

Fusão dos bancos de dados, 
amostra de 1996 a 2007 

GMM  
Impacto positivo no custo das dívidas para empresas com concentração familiar; mais fraco para firmas com 
vários blocos de ativos; e mais forte em países com poucos requisitos de divulgação.  

Halili e Zeitu (2015) 
677 Australian-listed 
companies 

GMM 
Empresas com concentração da propriedade tem um melhor desempenho operacional devido ao alinhamento de 
interesses de gestão de proprietário e efeito positivo sobre o endividamento das empresas. 

Crisóstomo e 
Pinheiro (2015) 

Economática, 1996 - 2012 
GMM 

A concentração favorece o endividamento até certo limite. A concentração muito excessiva de capital com voto 
pode levar a um efeito negativo sobre a capacidade de endividamento da empresa. 
Efeito positivo do tamanho da empresa e do grau de tangibilidade sobre o endividamento da empresa, e efeito 
negativo da rentabilidade sobre o endividamento. 

Crisóstomo e 
Brandão (2016) 

Economática, 2010 - 2013 GMM 

Menos concentração de propriedade favorece a qualidade da governança corporativa sugerindo que a 
necessidade de coalizão para controle diminui o poder do acionista principal, podendo contribuir para atenuar o 
conflito entre acionistas controladores e minoritários, conflito abordado sob o marco teórico do modelo de agência 
principal-principal. 

Shiri, Salehi e 
Radbon (2016) 

TSE (Tehran Stock 
Exchange) 

Painel, Efeito 
fixo 

Impacto positivo da estrutura de propriedade no endividamento da empresa e impacto negativo da qualidade da 
divulgação sobre assimetria da informação. 

Quadro 1 – Pesquisas sobre a influência da estrutura de capital sobre a estrutura de propriedade 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1 Levantamento de dados 

 

A amostra analisada abrange todas as empresas brasileiras listadas na 

BMF&Bovespa, Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros de São Paulo, entre 2010 e 

2016, excluindo da amostra empresas do setor financeiro, pois suas características 

peculiares de negócio e composição do endividamento poderiam distorcer a análise. 

Por conseguinte, são feitos ajustes com a exclusão de dados faltantes (missings) e 

variáveis consideradas outliers. Estas informações são extraídas na base de dados 

do Capital IQ.  

O Quadro 3 apresenta a evolução da composição da amostra final, sendo 

constituída de 128 empresas não financeiras. 

 

Descrição Quantidade de empresas 

BMF&BOVESPA (exceto as classificadas no 
setor econômico “financeiras e outros”) 

256 

(–) empresas com dados indisponíveis 128 

(=) amostra final 128 

Quadro 3 – Seleção de Empresas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para alcançar o melhor nível de detalhe para o estudo das estruturas de 

propriedade piramidais, utiliza-se o formulário de referência, que mostra em detalhes 

como está estruturada a participação dos acionistas no capital votante das empresas 

e, a partir dele, é possível quebrar as estruturas piramidais para obter um maior nível 

de detalhe. 

O formulário de referência é o principal relatório de contas das companhias 

abertas, disponíveis na base de dados da CVM, sendo que este comunica a 

estrutura de controle das empresas, utilizado neste trabalho. A instrução CVM nº 

480/09, nos parágrafos 3º e 4º do artigo 24, fixam determinados eventos que 

determinam a obrigação dos emissores registrados nas Categorias A e B de 
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atualizar, em até 7 (sete) dias úteis contados da data da ocorrência do evento, os 

campos do FR, cujas informações sejam por eles afetadas. Portanto, pode-se ter 

versões diferentes destes formulários para o ano do exercício. Utiliza-se, para esta 

pesquisa, o último relatório de cada ano que esteja ativo. 

Consideram-se os membros da mesma família como um acionista único. A 

premissa aqui adotada é a de que membros da mesma família possuem os mesmos 

interesses e, portanto, tomam decisões em conjunto. Assim como foi feito com 

membros da mesma família, considera-se como único acionista os órgãos públicos, 

sejam eles, municipais, estaduais ou federais; bancos públicos, bancos de fomento e 

fundo de previdência de empresas públicas. A premissa adotada, nesse caso, é a de 

que órgãos, empresas e fundos ligados ao governo têm o mesmo interesse e, 

portanto, tomam as mesmas decisões e em conjunto. (ALDRIGHI; MAZZER NETO, 

2005; 2007). 

Segue um exemplo de como será realizado no projeto de tese. 

 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 

Acionista A 
40% 

Acionista A 
40% 

Acionista A 
40% 

José Santos 
40% 

José Santos 
40% 

Acionista B 
30% 

Acionista B 
30% 

Acionista B 
30% 

BNDES 
30% 

BNDES 
30% 

Acionista C 
25% 

Acionista C 
25% 

Fundo Prev. BB 
25% 

João Santos 
25% 

João Santos 
25% 

Acionista D 
5% 

Acionista D 
5% 

Gover. Estadual 
5% 

Gover. Estadual 
5% 

Gover. Estadual 
5% 

Acionista 
controlador 

A = 40% 

Acionista 
Controlador 

B + C = 55% 

Acionista 
Controlador 

Governo = 60% 

Acionista Controlador 

Família Santos = 65% 

Acionista 
Controlador 

A + B = 70% 

Quadro 4 – Quebra da estrutura societária 

Fonte: Elaborado pelo autor. Baseado em Aldrighi e Mazzer Neto (2005; 2007). 

 

Dividem-se as estruturas complexas das empresas até alcançar o maior nível 

possível de detalhe. Para isso, foram utilizados os formulários de referência das 

empresas, disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme 

exemplo da Marfrig (2015), na figura 1 e quadro 5.
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Figura 1 - Formulário de referência CVM Marfrig 

Fonte: Marfrig (2015). 
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Firm Year Ultimate Shareholder % Voting Shares Shareholders 

Marfrig ON 2015 Brandes Investment Partners, L.P. 12,28 Brandes Investment Partners, L.P. 

Marfrig ON 2015 Skagen AS 5,43 Skagen AS 

Marfrig ON 2015 BNDES Participações S.A. 19,62 Governo 

Marfrig ON 2015 Marcos Antonio Molina dos Santos 3,42 Família/Fundadores 

Marfrig ON 2015 Marcia Ap. Pascoal Marçal dos Santos 1,09 Família/Fundadores 

Marfrig ON 2015 Outros 31,96 Float Brasil 

Marfrig ON 2015 Ações Tesouraria 0,00 Ações Tesouraria 

Marfrig ON 2015 Marcos Antonio Molina dos Santos 13,1 Família/Fundadores 

Marfrig ON 2015 Marcia Ap. Pascoal Marçal dos Santos 13,1 Família/Fundadores 

Quadro 5 – Estrutura Societária Marfrig (2015) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O formulário de referência CVM da Marfrig nos mostra que tanto Marcos 

Antônio Molina dos Santos quanto Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos 

apresentam representatividade nas ações e, portanto, são os Maiores Acionistas 

Últimos da empresa. 

Por propriedade indireta ou propriedade piramidal de uma empresa entende-

se a estrutura de propriedade que apresente pelo menos uma empresa de capital 

aberto entre a empresa analisada e seu respectivo acionista último. Como é possível 

observar na Figura 1, a Marfrig possui estruturas complexas.  

Reconstituída a sequência de participações acionárias em empresas 

intermediárias, conectando o acionista último à empresa investigada, e verificado se 

este é ou não um controlador, foi construído um organograma representando a 

estrutura de propriedade de ações, em que se discriminam os direitos de cash flow e 

de votos dos principais acionistas nas empresas da cadeia de participações 

acionárias. A Figura 1 expõe a estrutura acionária da Marfrig, criada de acordo com 

esses requisitos, na qual observam-se as subdivisões até chegarmos ao Maior 

Acionista Último. 

O Maior Acionista Último de uma empresa de capital aberto pode ser: 1) uma 

pessoa ou uma família; 2) o governo ou entidades subordinadas; 3) uma empresa 

estrangeira; 4) um fundo de investimento; 5) um fundo de pensão; 6) uma 

companhia limitada ou uma sociedade anônima de capital fechado; 7) uma 

fundação; 8) uma cooperativa; e, 9) um acordo de acionistas, isto é, um registro legal 

de compromisso de voto acordado entre alguns acionistas. Na Marfrig, conforme o 

Quadro 5, evidenciamos que há um controle familiar com aproximadamente 51% da 

estrutura de propriedade. 

Antes de se descrever o critério de cálculo dos direitos de voto e de fluxo de 

caixa do Maior Acionista Último, é importante lembrar que, no Brasil, parte 

expressiva das ações das empresas de capital aberto não tem direito a voto. A 

legislação societária impõe que as ações ordinárias nominativas (ON) concedam a 

seus detentores o direito de voto, tornando facultativo este direito no caso das ações 

preferenciais nominativas (PN). Anteriormente às alterações de 2001, o artigo 15 da 

Lei nº 6.404 autorizava as empresas a emitirem até 2/3 do seu capital na forma de 

ações PN sem direito a voto, possibilitando que um acionista com apenas 1/6 das 
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ações da empresa as controlassem. No caso da Marfrig – novo mercado – só 

existem ações ordinárias. 

O cálculo da participação do acionista último nos direitos de fluxo de caixa da 

empresa depende da existência ou não de uma estrutura de propriedade piramidal. 

Se a empresa examinada não envolve esse tipo de estrutura, a parcela dos direitos 

de fluxo de caixa do acionista último é representada pelo quociente entre a soma 

das ações ordinárias e preferenciais que possui e o número total de ações da 

empresa. Havendo esquema piramidal, a parcela dos direitos de fluxo de caixa é 

determinada pelo produto das frações das ações que cada empresa detém na 

subsequente.  

Por sua vez, o cálculo da parcela dos direitos de voto depende de que o Maior 

Acionista Último seja também o acionista controlador. No caso de empresas sem 

estrutura de propriedade complexa, define-se acionista controlador como o acionista 

que possui pelo menos 50% dos direitos de voto da empresa analisada; se a 

empresa pertence a um modelo piramidal, o acionista controlador é o acionista que 

possui pelo menos 50% dos direitos de voto em cada empresa ao longo da cadeia 

piramidal. Se o Maior Acionista Último não for o acionista controlador da empresa, a 

parcela de seu direito de voto é determinada de forma análoga à parcela dos direitos 

de fluxo de caixa, isto é, multiplicando-se as porcentagens das ações com direito a 

voto que cada empresa mantém na empresa adjacente ao longo da pirâmide. No 

caso de que o acionista último da empresa seja também o acionista controlador, a 

parcela de seus direitos de voto é determinada pela porcentagem do capital votante 

que o último intermediário na cadeia de propriedade possui na empresa da amostra. 

(ALDRIGHI; MAZZER NETO, 2005; 2007). 

O formulário de referência da Marfrig exibe em detalhes como está 

estruturada a participação dos acionistas no capital votante das empresas, e a partir 

dele é possível separar as estruturas complexas para obter um melhor nível de 

detalhe.  

Tem-se como referência, a metodologia de Aldrighi e Mazzer Neto (2005; 

2007), adotada para construir e classificar a estrutura de propriedade das empresas. 
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3.2 Técnicas estatísticas 

 

3.2.1 Estatística descritiva 

 

A estatística descritiva consiste no recolhimento, análise e interpretação de 

dados numéricos por meio da criação de instrumentos adequados: quadros, gráficos 

e indicadores numéricos. Um conjunto das técnicas e das regras que resumem a 

informação recolhida sobre uma amostra ou uma população, e isso sem distorção 

nem perda de informação. A estatística descritiva pode ser considerada como um 

conjunto de técnicas analíticas, utilizado para resumir o conjunto dos dados 

recolhidos numa dada investigação, que são organizados, geralmente, através de 

números, tabelas e gráficos. (REIS, 1996). 

Pretende proporcionar relatórios que apresentem informações estatísticas e 

que seja possível inferir a quantidade de observações por período, a média, o desvio 

padrão e os valores mínimos e máximos para as variáveis objeto do estudo, com o 

intuito de melhor compreender a amostra analisada. 

 

 

3.2.2 Dados de painéis 

 

Dados em painel ou dados longitudinais são caracterizados por possuírem 

observações em duas dimensões que em geral são o tempo e o espaço. Contudo, 

não existe – ainda – um modelo definitivo que relacione a estrutura de capital e as 

variáveis explicativas. (NAKAMURA et al., 2007).  

Os modelos de dados em painel permitem ao observador avaliar a relação de 

uma variável de desempenho e múltiplas variáveis de predição, propiciando, assim, 

um modelo que prediz possíveis diferenças de elementos ao longo do tempo e o 

crescimento do objeto de análise em relação ao elemento e ao tempo. 

De acordo com Wooldridge (2013, p. 445) os conjuntos de dados em painel 

são úteis quando se quer controlar características não observadas constantes no 

tempo, as quais podem estar correlacionadas com as variáveis explicativas do 

modelo analisado. Todavia, no modelo de dados em painel podem ocorrer 
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problemas relacionados ao enviesamento de seleção, isto é, erros resultantes da 

seleção dos dados que não formem uma amostra aleatória. 

O problema mais frequente de dados em painel é a questão da 

heterogeneidade não-observada. Neste caso, são fatores que determinam a variável 

dependente, mas não estão sendo considerados na equação dentro do conjunto de 

variáveis explicativas por não serem diretamente observáveis ou mensuráveis.   

Para a especificação dos efeitos não observados, existem duas 

possibilidades: os efeitos fixos e os efeitos aleatórios. No modelo de efeitos fixos, 

considera-se que o intercepto específico de cada indivíduo pode estar 

correlacionado com um ou mais regressores. Quanto ao modelo de efeitos 

aleatórios, pressupõe-se que o intercepto (aleatório) de uma unidade individual não 

está correlacionado com as variáveis explicativas. (WOOLDRIDGE, 2013). 

Alguns estudos sobre estrutura de capital que se utilizaram de painel de 

dados são: Miguel e Pindado (2001) e Gaud, Jani, Hoesli e Bender (2005). No Brasil, 

podemos citar Correa, Basso e Nakamura (2007), entre outros estudos. E, com 

dados da América Latina, temos Bastos, Nakamura e Basso (2009), Bastos e 

Nakamura (2009) e Terra (2003). 

 

 

3.2.3 Normalidade 

 

Os testes de normalidade são utilizados para inferir se a distribuição de 

probabilidade associada a um conjunto de dados pode ser aproximada pela 

distribuição normal (FAVERO, 2015). Os principais procedimentos de análise 

quantitativa para verificar as hipóteses de normalidade são: (i) teste de Shapiro-Wilk, 

para avaliar se as observações das companhias abertas possuem distribuição de 

retornos próxima da distribuição normal; e (2) o teste t, utilizado para verificar se a 

diferença entre as médias de amostras é significativa para concluir se existem ou 

não diferenças para os dados comparados. Nestes testes, a hipótese nula é de que 

os dados seguem uma distribuição normal. 
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3.2.4 Multicolinearidade e heterocesdaticidade 

 

A análise de multicolinearidade é aplicada quando, no modelo econométrico, 

existe a possibilidade de duas ou mais variáveis explicativas do modelo possuírem 

correlação entre si. (GUJARATI; PORTER, 2011). A colinearidade é uma matriz de 

correlação para as variáveis independentes, sendo que correlações superiores a 

0,80 significam a sinalização de colinearidade significativa. Outro método estatístico 

para verificar ausência de multicolinearidade é o Fator de Inflação de Variância 

(Teste VIF – Variance Inflation Factor), considerando o valor de segregação igual a 

10.  

A presença de heterocedasticidade, quando as variâncias dos resíduos não 

são constantes, pode invalidar o modelo em relação aos pressupostos exigidos para 

uma regressão linear. De acordo com Favero (2015), os erros de especificação ou 

omissão de variáveis podem gerar heterocedasticidade no modelo. Para verificar 

este problema, o teste de Breusch-Pagan é geralmente utilizado.  Para efeito de 

correção e ajustes da heterocedasticidade, é comumente utilizado, no software 

Stata, o comando robust. 

 

 

3.2.5 Modelos de regressão 

 

É necessário especificar suposições acerca do modelo geral, com o objetivo 

de torná-lo mais adequado ao melhor ajuste do modelo de dados observados. Entre 

os modelos que combinam dados de séries temporais e dados em corte transversal, 

os mais utilizados são:  

(i) Modelo agregado pooled ou empilhado;  

(ii) Modelo de efeitos fixos; e,  

(iii) Modelo de efeitos aleatórios.  

 

Primeiramente, são apresentados os estimadores por meio do formato 

pooled. Os dados, obtidos de forma independente em diversos períodos do tempo, 

podem ser analisados por meio de dados empilhados, pois algumas variáveis podem 
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se alterar ao longo do tempo. Os modelos com efeitos fixos consideram que as 

diferenças dos indivíduos, captam-se na parte constante, enquanto os modelos com 

efeitos aleatórios consideram que essas diferenças são captadas no termo de erro, 

conforme assevera Fávero (2013). 

Posto isto, são desenvolvidos os modelos em dados empilhados (pooled) e 

dados em painel para efeitos fixos e efeitos aleatórios. Para escolha do modelo mais 

adequado, realiza-se o teste Chow, que sinaliza, entre os modelos de dados 

empilhados ou efeito fixo, qual o mais ajustado; o teste Breusch-Pagan, para 

identificar qual o modelo mais adequado, considerando os modelos de dados 

empilhados e efeito aleatório; e o teste Hausman, com o objetivo de verificar qual 

dos efeitos, fixos ou aleatórios, é o mais adequado para o modelo de estudo com as 

variáveis da equação.  

 

3.3 Variáveis de estudo 

 

As variáveis do modelo de regressão, mencionadas no item equação, são 

apresentadas a seguir. 

 

 

3.3.1 Medidas de endividamento – Variáveis dependentes 

 

A seguir, são apresentadas e discutidas as medidas de endividamento – 

variáveis dependentes – utilizadas nesta pesquisa. Destacam-se, incluídas no 

estudo, as inovações na maneira de desenvolver modelos econométricos 

relacionados à estrutura de capital e também na forma de realizar as interpretações 

dos achados da pesquisa, ou seja, nos resultados apurados. 

As fórmulas matemáticas das variáveis dependentes são apresentadas no 

quadro 6: 
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Variáveis Sigla Forma de mensuração Fonte 

Dívida de longo prazo DIVLP Dívidas superiores a 1 ano S&P 

Endividamento contábil ENDC Dívidas totais / Ativos totais (contábil) S&P 

Endividamento de mercado ENDM Dívidas totais / Ativos totais (a mercado) S&P 

Dívida de longo prazo/PL 
contábil 

DPLC 
Dívidas superiores a 1 ano / Patrimônio 
líquido contábil 

S&P 

Dívida de longo prazo/PL 
mercado 

DPLM 
Dívidas superiores a 1 ano / Patrimônio 
líquido mercado 

S&P 

Dívida líquida/EBITDA DIVLE Dívida líquida / EBITDA S&P 

Dívida líquida/PL contábil DIVLPLC Dívida líquida / PL contábil S&P 

Dívida líquida/PL mercado DIVLPLM Dívida líquida / PL de mercado  S&P 

Quadro 6 – Variáveis dependentes  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3.1.1 Dívida de longo prazo 

 

Segundo Berk e Demarzo (2008), o próprio endividamento da empresa, 

definido em um nível superior ao que seria normalmente estabelecido, agiria como 

um mecanismo de disciplina dos executivos da empresa, fazendo com que eles 

buscassem, de forma mais eficiente, maximizar a rentabilidade da empresa e o valor 

dos acionistas. 

Essa ideia está relacionada ao efeito disciplina, que significa fazer com que os 

executivos ajam de uma forma mais disciplinada financeiramente, diante de um nível 

de endividamento mais apertado e desafiador. Supostamente, devido ao efeito 

disciplina, os administradores da empresa tomam decisões mais bem estudadas e 

realmente pautadas por critérios de criação de valor, para não serem surpreendidos 

por resultados adversos no futuro, que comprometam o pagamento de juros e do 

principal das dívidas contratadas.  

A dívida de longo prazo tende a ser influenciada positivamente pela variável 

„tamanho da empresa‟, isto é, companhias maiores utilizam mais recursos de longo 

prazo como forma de financiamento.  

Estudos de Bradley, Jarrel e Kim (1984); Myers e Majluf (1984); Titman e 

Wessels (1988); Allen (1995); Rajan e Zingales (1995); Kayo e Famá (1997); Jorge e 
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Armada (2001); Perobelli e Famá (2003); Nakamura et al. (2007); Silva (2008); e 

Rochman, Eid e Laureano (2009) utilizaram o endividamento de longo prazo como a 

variável dependente. 

 

3.3.1.2 Endividamento de contábil e de mercado 

 

Para calcular o endividamento contábil e de mercado de uma empresa, mede-

se o seu endividamento como proporção do ativo em valor contábil ou do ativo em 

valor de mercado. 

De acordo com Brito e Lima (2005), a teoria de agência e do modelo de trade-

off recomendam uma relação positiva entre rentabilidade e endividamento. Assim, 

dividindo os lucros e a dívida pelo valor contábil dos ativos, mantém-se a relação 

positiva entre rentabilidade e endividamento contábil. No entanto, tende-se a 

maximizar os valores de mercado dos ativos das empresas quando estas aumentam 

seus lucros, embora não existam evidências do aumento dos ativos diante do 

acúmulo do endividamento. 

Na teoria pecking order, temos que empresas com alta rentabilidade 

apresentam menos endividamento como proporção do valor contábil dos ativos. 

Dado que, o valor de mercado cresce com o aumento da rentabilidade, a relação 

negativa também é esperada para a alavancagem de mercado. (BRITO; LIMA, 

2005). 

 

 

3.3.1.3 Dívida líquida sobre Ebitda 

 

Trata-se de uma medida representativa do quanto as dívidas (líquidas) 

representam do Ebitda da empresa, que corresponde a uma medida aproximada da 

geração de caixa operacional. Este indicador mensura a quantidade de anos 

necessária para a liquidação das dívidas da empresa, considerando a geração de 

caixa operacional. O Ebitda é o indicador de grau de endividamento que mais tem 

sido utilizado pelas empresas e pelo mercado. 
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Os estudos de Chava e Roberts (2008) e Freudenberg et al. (2017) 

demonstram que o indicador Dívida Líquida sobre Ebitda é a mais frequente proxy 

utilizada como covenants contratuais nos empréstimos. 

Por meio desse indicador, entendemos que a situação da empresa é mais 

folgada, e há um menor risco de dificuldade financeira quanto menor for o número 

de anos necessários para liquidar totalmente as dívidas da empresa. 

 

 

3.3.1.4 Dívidas líquidas (onerosas) sobre PL 

 

Por dívida líquida entende-se a dívida onerosa de curto e longo prazo, que 

aparece no lado direito do Balanço Patrimonial, subtraída do caixa, incluindo as 

aplicações financeiras. Bruner (1988) utiliza em seus cálculos a dívida líquida, 

considerando o impacto do caixa no cálculo do endividamento. 

Como argumento para a adoção da dívida líquida, afirma-se que ela é a 

melhor representatividade do grau de endividamento da empresa.  

Pondera-se que, em casos de empresas que trabalham com muito caixa, o 

endividamento bruto teria uma distorção, devido ao fato de que parte das dívidas 

estariam cobertas pelo caixa. Essa ponderação deve ser considerada relevante em 

virtude da existência de um fenômeno de elevação do nível de caixa mantido pelas 

empresas. Por exemplo, empresas aparentemente com alto endividamento podem 

se tornar bem menos endividadas, ou até mesmo terem um indicador de 

endividamento abaixo da média do setor quando subtraem do endividamento o caixa 

que aparece do lado esquerdo do balanço. 

Com o uso dessas variáveis objetivas, é importante verificar se as empresas 

mantêm uma folga financeira e uma alavancagem financeira mais baixa do que sua 

capacidade, conforme previsto pela teoria de pecking order. 
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3.3.2 Variáveis clássicas – Variáveis independentes 

 

Seguem as variáveis clássicas que serão utilizadas nesta pesquisa: 

Variáveis Sigla Forma de mensuração Fonte 

Tamanho  SIZE LN (Ativos) S&P 

Volatilidade VOL (Desvio Padrão Ebit) / Ativo  S&P 

Rentabilidade RENT Ebit/Ativos totais S&P 

Crescimento Esperado pelo 

diferencial de valor de Mercado 
GROW 

Valor de Mercado dos Ativos / Valor 

Contábil dos Ativos 
S&P 

Tangibilidade TANG Ativo Imobilizado / Ativo total S&P 

Quadro 7 – Variáveis do estudo e definições operacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.3.2.1 Tamanho 

  

É esperada uma relação positiva entre tamanho e endividamento, do ponto de 

vista da teoria de trade-off, porém a relação tende a ser negativa, do ponto de vista 

da teoria de pecking order. Do ponto de vista da teoria de trade-off, empresas de 

maior porte possuem menor risco de falência, em função do maior poder de 

barganha e também pela maior diversificação dos negócios. Do ponto de vista da 

teoria de pecking order, empresas de maior porte sofrem menos problemas de 

assimetria de informação e, portanto, têm maior propensão a emitir novas ações, o 

que pode induzir a um menor grau de endividamento.  

Frank e Goyal (2009), Kayhan e Titman (2007), Fan et al. (2012), Goyal et al. 

(2001), e Rajan e Zingales (1995) estão entre os estudiosos que verificaram uma 

relação positiva entre tamanho da empresa e endividamento. Titman e Wessels 

(1988), por sua vez, observaram uma relação negativa. No Brasil, Nakamura (1992) 

obteve resultados favoráveis quanto à relação positiva entre tamanho e 

endividamento. Entretanto, Perobelli e Famá (2002) e Gomes e Leal (2001) 

apresentaram evidências contrárias. 
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3.3.2.2 Volatilidade (Risco do negócio) 

 

Empresas que possuem negócios cíclicos e contracíclicos em seu portfólio 

tendem a possuir menor volatilidade. Também é válido afirmar que empresas que 

atuam em negócios com baixa “ciclicalidade” também tendem a ter menor 

volatilidade. O padrão de alavancagem operacional da empresa também afeta a 

volatilidade de resultados, que depende do setor de atividade, mas também da 

estratégia de como as operações da empresa estão estruturadas. Organizações que 

apresentam maior volatilidade são aquelas que também possuem empregados mais 

especializados, o que também induz a um menor endividamento, pela perda de valor 

que a empresa pode sofrer diante de dificuldades financeiras. Finalmente, essas 

empresas têm maior propensão de oferecer remuneração variável a seus 

executivos, necessitando menos da tomada de dívidas como mecanismo de 

disciplina. 

Bradley, Jarrel e Kim (1984) e Long e Malitz (1985) estão entre os estudiosos 

que verificaram relação negativa entre endividamento e volatilidade de resultados. 

Já Jorge e Armada (2001) não obtêm resultados que evidenciem a existência de 

uma relação entre o endividamento e o risco de negócio. No Brasil, os resultados 

não são claramente conclusivos, o que sugere um estudo mais aprofundado dessa 

relação, inclusive a partir do teste de novas proxies de volatilidade. 

Afere-se volatilidade pela medida desvio-padrão Ebit sobre ativos totais.  

 

 

3.3.2.3 Lucratividade e rentabilidade 

 

Conforme a teoria de trade-off, empresas mais lucrativas operacionalmente 

tendem a ser mais endividadas, para reduzir o pagamento de impostos, devido à 

dedutibilidade dos juros. Evidências recentes foram obtidas por Xu (2012). Do ponto 

de vista da teoria de pecking order, empresas mais lucrativas operacionalmente, 

necessitam de menos dívidas para atender às suas necessidades e, por isso, seriam 

menos endividadas. Rajan e Zingales (1995), Baker e Wurgler (2002), Welch (2004), 

Kester (1986), Gaud et al. (2005), e Shyam-Sunder e Myers (1999; 2000) são alguns 
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dos que realizaram estudos no exterior e que verificaram a relação negativa entre 

rentabilidade e endividamento. No Brasil, Gomes e Leal, (2001), Perobelli e Famá 

(2002), Terra (2002), Lima e Brito (2003), Silva e Brito (2005), Nakamura et al. 

(2004), entre outros, também identificaram uma relação negativa. Embora haja uma 

predominância de estudos, constatando uma relação negativa entre lucratividade e 

endividamento a favor da teoria de pecking order, consideramos necessário buscar 

outras alternativas de mensuração para obter resultados mais conclusivos. 

 

 

3.3.2.4 Oportunidades de crescimento 

 

Empresas com mais oportunidades de crescimento tendem a ser menos 

endividadas. Essa relação negativa é explicada pela natureza dessas empresas, que 

são mais novas, com perspectiva de geração de resultados mais incerta e com 

menos poder de barganha. Frank e Goyal (2009) apresentaram resultados 

comprobatórios dessa relação negativa, usando como proxy de oportunidades de 

crescimento o índice valor de mercado sobre o valor contábil dos ativos. 

No Brasil, Kayo e Famá (1997) também observaram uma relação negativa 

entre oportunidades de crescimento e nível de utilização de dívidas. Essa mesma 

relação também foi observada no estudo de Gomes e Leal (2001), e Lima e Brito 

(2003). No entanto, obtiveram resultados em que crescimento e endividamento se 

relacionam positivamente. 

 

 

3.3.2.5 Tangibilidade 

 

As empresas normalmente possuem ativos tangíveis e intangíveis, sendo que 

os primeiros são bens físicos, mais facilmente disponibilizados como garantia de 

empréstimos, enquanto, os últimos, são recursos sem natureza física e cujo valor 

possui maior volatilidade. Empresas predominantemente tangíveis tendem a ser 

mais endividadas, pois possuem menor custo de agência, na medida em que, diante 

de eventuais dificuldades financeiras, o valor da empresa está menos sujeito a sofrer 
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quedas significativas. Os trabalhos de Marsh (1982), Titman e Wessels (1988), 

Rajan e Zingales (1995), e Frank e Goyal (2009) são alguns dos que documentaram 

a importância da tangibilidade sobre a estrutura de capital das empresas.  

No Brasil, há vários estudos que verificaram uma relação positiva entre o grau 

de tangibilidade e o endividamento, tais como Moreira e Puga (2000), Gomes e Leal 

(2001), Lima e Brito (2003), Nakamura et al. (2004) e Nakamura (1992). 

Diante dos argumentos citados anteriormente, Larkin (2013) indica que 

recursos intangíveis da empresa, pelo menos de determinada natureza, podem 

afetar favoravelmente sua capacidade de endividamento, embora seja ainda um 

argumento sujeito a melhores comprovações. A tangibilidade será mensurada pelas 

formas tradicionais, ou seja, considerando os saldos de ativos imobilizados, mais os 

estoques, dividindo pelo ativo total. (BENA; ONDKO, 2012). 

 

 

3.3.3 Novas variáveis explicativas a serem estudadas 

 

Considerando os estudos publicados sobre o tema estrutura de capital nos 

principais periódicos da área de finanças em nível internacional, este projeto de 

pesquisa tem o propósito de estudar e testar variáveis que ainda não foram 

plenamente estudadas no cenário nacional ou mesmo em países da América Latina, 

conforme Quadro 8: 

 

Variáveis Sigla Fonte 

% de ações ordinárias detidas maiores acionista MAU1 Formulário de referência, CVM 

% de ações ordinárias detidas três maiores acionistas MAU3 Formulário de referência, CVM 

% Família FAM Formulário de referência, CVM 

% Estrangeiras EST Formulário de referência, CVM 

% Governo GOV Formulário de referência, CVM 

% BNDES BNDES Formulário de referência, CVM 

% Fundo de Pensão FUNDP Formulário de referência, CVM 

Quadro 8 - Novas variáveis   

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.3.3.1 Maior Acionista  

 

O MAU (Maior Acionista Último) é quem possui – direta ou indiretamente – a 

maior participação no capital votante da empresa. 

Conforme demonstrado e suportado pelas teorias de Aldrighi e Bisinha 

(2010), Aldrighi (2014) e Barros (2015), considera-se a quantidade de ações 

ordinárias em poder do principal acionista, pela quantidade total de ações ordinárias 

emitidas pela empresa. Conforme pesquisas mencionadas, adota-se o corte em 

50%, e acima deste percentual o MAU é considerado controlador. No entanto, pode 

ser considerado controlador com percentual inferior, sendo os percentuais clássicos 

de 10% e 20% os mais encontrados na literatura. (ALDRIGHI, 2014). Quanto mais 

concentrado o capital da empresa, maior o envolvimento dos acionistas com maior 

participação na administração da empresa, reduzindo os problemas de agência 

entre propriedade e administração, aumentando os problemas de agência junto a 

credores, o que tem como consequência a manutenção de um nível de 

endividamento mais baixo. (ASLAN; KUMAR, 2012). 

É utilizado o maior acionista último (MAU1) e os três maiores acionistas 

últimos (MAU3). 

 

 

3.3.3.2 Identidade da propriedade: família, empresas estrangeiras e governo 

 

A quebra das estruturas de propriedade das empresas apresenta quem são 

os controladores, ou seja, os acionistas controladores da empresa. A proposta é 

investigar se a natureza do controle acionário da empresa – seja ela familiar, 

estrangeira, estatal, BNDES e fundos de pensão –, afeta sua estrutura de capital.  
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3.4 Modelo econométrico 

 

O modelo econométrico geral para a premissa de relação do endividamento, o 

controle acionário da empresa e o tipo de controle, considera a seguinte equação: 

                                

 

Em que: 

i e t: representam a empresa e o ano, respectivamente 

ENDIV: indicador de endividamento conforme seção 3.1.1 

VC: variáveis de controle, conforme seção 3.1.2 

itu : termo erro 

A variável OCG (Controle Geral) é constituída pela substituição do MAU1 

(Maior Acionista Último), MAU3 (três Maiores Acionistas Últimos), e participação de 

capital: família, estrangeiro, governo, BNDES e Fundo de Pensão. 

Na definição de controle da empresa, La Porta et al. (1999) empregam o cut-

off de 10% dos direitos de voto. Ademais, de acordo com a Lei nº 6404/76, é 

possível inferir os 10% como ponte de corte, conforme Quadro 9: 

Artigo Percentual de ações Direito 

4-A 
10% das ações em 
circulação 

Solicitar revisão do valor da oferta em casos de 
cancelamento de negociação de ações no mercado 

105  5% do capital total 
Pedir a exibição dos registros contábeis (livros) 
integralmente 

141  10% das ações votante  Solicitar a adoção do processo de voto múltiplo. 

141, § 4o, I  
15% das ações com direito a 
voto  

Eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de 
administração, em votação em separado na assembleia 
geral, excluído o acionista controlador 

157  5% do capital total  

Solicitar informações ao administrador da companhia (por 
exemplo, as condições dos contratos de trabalho que 
tenham sido firmados pela companhia com os diretores e 
empregados de alto nível) 

159  5% do capital total  
Propor ação de responsabilidade civil contra o 
administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio 
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161  

10% das ações com direito a 
voto ou 5% das ações sem 
direito a voto 

Pedir a instalação do conselho fiscal 

161, § 4º  
Minoritário detentor de 10% 
ações voto. 

Eleger membro do conselho fiscal 

161, § 6º  5% do capital total  Solicitar informações ao conselho fiscal 

277  
5% das ações votantes ou 
preferenciais  

Solicitar funcionamento de conselho fiscal das filiadas 

Quadro 9 – Alguns direitos dos acionistas constantes da Lei nº 6.404/76 em função das ações 
detidas   

Fonte: Extraído de Barros, 2015. 

 

Contudo, será utilizado, também, o critério de 50%, que de acordo com 

Chapelle e Szafarz (2005), Aldrighi (2014), e Barros (2015), advém da 

preponderância nas empresas brasileiras de acionistas com parcela muito elevada 

dos direitos de votos, uma participação inferior a 50% tornaria contestável, em tese, 

o poder de extração de benefícios privados da empresa. 

 

Cut-offs Variáveis Definição Hipótese 
Sinal 

esperado 

 

Direitos 
de voto 
dos 
principais 
acionistas 
(10%) 

MAU1 
Percentual de ações ordinárias detido 
pelo maior acionista H1 Negativa 

FAMÍLIA 
Percentual de ações ordinárias detido 
pela família H2 Negativa 

ESTRANGEIROS 
Percentual de ações ordinárias detido 
pelo capital estrangeiro H3 Positiva 

GOVERNO 
Percentual de ações ordinárias detido 
pelo governo H4 Positiva 

BNDES 
Percentual de ações ordinárias detido 
pelo BNDES H4 (a) Positiva 

FPENS 
Percentual de ações ordinárias detido 
pelo fundo de pensão H4 (b) Positiva 

Direitos 
de voto 
dos 
principais 
acionistas 
(50%) 

MAU1 
Percentual de ações ordinárias detido 
pelo maior acionista H1 Negativa 

MAU3 

Percentual de ações ordinárias detido 
pelos 3 maiores acionistas 

H1 Negativa 

FAMÍLIA 
Percentual de ações ordinárias detido 
pela família. H2 Negativa 

Quadro 10 – Descrição das variáveis do estudo 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Nota: Estrangeiros, Governo, BNDES e Fundo de Pensão não apresentam relevância quando acima de 50% 
das ações ordinárias, e MAU3 não apresenta relevância quando acima de 10% das ações ordinárias. 
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Portanto, são criadas as dummies para a variáveis MAU1, família, 

estrangeiros, governo, BNDES e fundo de pensão, com secção maior do que 10% 

de concentração das ações com direito a voto e, com cut-off maior do que de 50% 

para MAU1, MAU3 e família. 

 

Dummy Definição 

DMAU1_10  Dummy maior acionista último com cutt off de 10% 

DMAU1_50  Dummy maior acionista último com cutt off de 50% 

DAMU3_50  Dummy três maiores acionistas últimos com cutt off de 50% 

DFAM_10  Dummy família com cutt off de 10% 

DEST_10  Dummy estrangeiro com cutt off de 10% 

DGOV_10  Dummy governo com cutt off de 10% 

DBNDES_10  Dummy BNDES com cutt off de 10% 

DFPENS_10  Dummy fundo de pensão com cutt off de 10% 

Quadro 11 – Descrição das dummies 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Não há concentração maior ou igual a 50% para capital estrangeiro, governo, 

BNDES e fundo de pensão, portanto não é testado cut-off maior que 50% para estas 

variáveis. Ademais, não será testado corte de 10% para os 3 maiores acionistas 

(MAU3), já que estes já possuem concentração igual ou maior a 50%.  

Portanto, são formulados os modelos econométricos que testam as hipóteses 

de pesquisa, conforme quadro 12. 

 

Hipóteses Equação Resultado esperado 

H1 ENDIV = β0 + β1 Dummy (MA1_1;, MAU1_50; MAU3_50) + β2 SIZE + β3 rent + 

β4 grow +  β5 risco +  β6 Tang  + uit 

Negativo 

H2 ENDIV = β0 + β1 Dummy (FAM_10; FAM_50) + β2 SIZE + β3 rent + β4 grow + 

β5 risco + β6 tang + uit 

Negativo 

H3 ENDIV = β0 + β1 Dummy (EST_10) + β2 SIZE + β3 rent + β4 grow +β5 risco + β6 

tang + uit 

Positivo 

H4 ENDIV = β0 + β1 Dummy (GOV_10) + β2 SIZE + β3 rent + β4 grow +  β5 risco +  

β6 tang  + uit 

Positivo 

H4 (a) ENDIV = β0 + β1 Dummy (BNDES_10) + β2 SIZE + β3 rent + β4 grow +  β5 risco 

+  β6 tang  + uit 

Positivo 

H4 (b) ENDIV = β0 + β1 Dummy (FPENS_10) + β2 SIZE + β3 rent + β4 grow +  β5 risco 

+  β6 tang  + uit 

Positivo 

Quadro 12 – Descrição dos modelos econométricos 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

O objetivo desta seção é apresentar os principais resultados obtidos neste 

trabalho. São expostas as estatísticas descritivas das variáveis empregadas e, 

posteriormente, apresentados os testes das hipóteses de pesquisa. 

A amostra compreende o universo das empresas não financeiras, listadas no 

B3, que submeteram os formulários de referência nos anos de 2010 a 2016. Há 128 

empresas e 896 observações. 

 

 

4.1 Estatística Descritiva  

 

Na amostra de 128 empresas, nos anos estudados, de acordo com a Tabela 

2, a categoria do Maior Acionista Último é essencialmente familiar, em torno de 65%. 

Seguem – de acordo com a relevância – os acordos de acionistas (16% em 2016) – 

compromissos de voto e restrições a vendas de ações votantes para outros 

investidores; capital estrangeiro (7% em 2016); 14% Float (Free Float – de acordo 

com o artigo 3°, inciso III, da Instrução 361 da Comissão de valores Mobiliários 

(CVM): todas as ações emitidas pela companhia objeto, excetuadas as ações 

detidas pelo acionista controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administrados 

da companhia objeto, e aquelas em tesouraria, são as ações que podem ser 

livremente negociadas no mercado); fundo de pensão (3% em 2016); fundo de 

investimento (2% em 2016) – que representa exclusivamente fundos brasileiros –, e 

estatal (2% em 2016). 
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Tabela 2 – Categorias de Maior Acionista Último (em %) 

CATEGORIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FAMÍLIA 61 59 63 66 65 65 65 

FUNDO DE PENSÃO 4 4 4 4 5 4 3 

FUNDO ESTRANGEIRO 5 6 6 6 7 7 7 

FUNDO DE INVESTIMENTO 6 5 3 3 3 3 2 

ACORDO 14 14 14 13 13 15 16 

FREE FLOAT 5 5 5 4 4 4 5 

ESTATAL 5 6 4 4 3 3 2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

N 128 128 128 128 128 128 128 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da CVM. 

 

De acordo com o quadro a seguir, infere-se que a grande maioria das 

empresas desta pesquisa são indústrias manufatureiras. Estas, representam 52% da 

amostra. Outras que apresentam importância – pela quantidade verificada – são: 

comércio varejista (13%), construção (9%), transporte e armazenamento (6%). A 

composição setorial segue o padrão da NAICS (North American Industry 

Classification System), nível 1. 

EMPRESAS (CLASSIFICAÇÃO) (%) 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS 1 

AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, PESCA E CAÇA 2 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 2 

COMÉRCIO VAREJISTA 13 

CONSTRUÇÃO 9 

EDUCAÇÃO 2 

IMOBILIÁRIA E LOCADORA DE OUTROS BENS 5 

INDÚSTRIA MANUFATUREIRA 52 

INFORMAÇÃO 4 

MINERAÇÃO  2 

SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E 
REMEDIAÇÃO 

1 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CIENTÍFICOS E TÉCNICOS 2 

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 6 

TOTAL 100 

Quadro 13 – Composição Setorial das Empresas em 2016 (em %) 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da CVM. 

 

A tabela a seguir evidencia a persistência da forte concentração da 

propriedade do capital e do controle nas empresas brasileiras, apontada em outros 

estudos que trataram de diferentes períodos. (ALDRIGHI; MAZZER NETO, 2005, 
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2007; ALDRIGHI, 2010; BARROS, 2015). A Tabela 3 demonstra que MAU deteve 

em média, pelo menos, 63% dos direitos de votos, corroborando com as pesquisas 

citadas. 

 

Tabela 3 – Direitos de Votos do MAU (%) 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da CVM. 

 

A Tabela 4 expõe um resumo das estatísticas descritivas das variáveis analisadas nesta 

pesquisa. 

  

ANO MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO 

2010 63,13 5,37 100 

2011 62,82 5,48 100 

2012 63,14 5,03 100 

2013 63,22 5,16 100 

2014 63,05 5,16 100 

2015 64,56 6,76 100 

2016 64,37 5,77 100 
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Tabela 4 – Estatística Descritiva 

VARIÁVEL OBS MÉDIA D.P. MIN MÁX 

VARIÁVEIS DE CONTROLE 

SIZE 887 3,14 0,82 0,43 5,53 

RENT 852 0,07 0,07 -0,10 0,38 

GROW 869 0,37 0,48 0,00 3,83 

RISCO 887 0,06 0,06 0,01 0,35 

TANG 874 0,38 0,22 0,00 0,92 

Variáveis de endividamento - dependentes 

DIVLP 867 1,53 2,82 0,00 15,98 

ENDC 847 0,34 0,18 0,00 0,97 

ENDM 562 1,00 0,80 0,00 2,99 

DPLC 773 0,75 0,96 0,00 6,83 

DIVLPLM 772 0,33 0,19 0,00 0,91 

DIVLE 609 2,64 1,67 0,00 6,93 

DIVLPLC 692 0,87 0,92 0,00 5,20 

DPLM 769 0,28 0,17 0,02 0,92 

Variáveis de estrutura de propriedade e controle 

MAU1 887 0,51 0,24 0,06 1,00 

MAU3 887 0,76 0,23 0,17 1,00 

FAMILIA 887 0,42 0,32 0,00 1,00 

ESTRANGEIROS 887 0,09 0,15 0,00 0,77 

GOVERNO 887 0,06 0,13 0,00 0,85 

BNDES 887 0,02 0,05 0,00 0,35 

FPENS 887 0,05 0,12 0,00 0,85 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Nota: Esta tabela apresenta as estatísticas descritivas das variáveis da pesquisa. Variáveis de controle: SIZE 
= Log do Ativo Total; RENT = EBIT/Ativos Totais; GROW = Valor de mercado dos ativos/ Valor contábil dos 
ativos totais; VOL = Desvio Padrão de EBIT/ Ativo Total; TANG = (Ativo Imobilizado + Estoques/Ativo Total;. 
Variáveis de endividamento: DIVLP = Dívidas superiores a um ano; ENDC = Dívidas totais / Ativos Totais 
(contábil); ENDM = Dívidas totais / Ativos Totais (mercado); DPLC = Dívidas superiores a um ano/PL 
(contábil); DPLM = Dívidas superiores a um ano/PL (mercado); DIVLE = Dívida Líquida/EBITDA; DIVLPLC = 
Dívida Líquida/PL (contábil); DPLPLM = Dívidas líquida /PL (mercado). Variáveis de estrutura de propriedade 
e controle: MAU1 (% Maior Acionista Último – considerando acordo de acionista); MAU3 (% 3 Maiores Últimos 
Acionistas – considerando acordo de acionista); Família (% Família); Estrangeiros (% Estrangeiros); Governo 
(% Governo, soma de BNDES e Fundo de Pensão); BNDES (% BNDES) e Fundo Pensão (% Fundo de 
Pensão). 
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Tabela 5 – Matriz de correlação 

 SIZE RENT GROW RISCO TANG MAU1 MAU3 FAMILIA ESTRANGEIROS GOVERNO BNDES FPENS 

             

SIZE 1,00            

RENT 0,16 1,00           

GROW 0,01 0,54 1,00          

RISCO -0,29 0,04 0,00 1,00         

TANG 0,02 -0,17 -0,17 -0,05 1,00        

MAU1 -0,03 -0,08 -0,09 0,12 0,15 1,00       

MAU3 -0,10 -0,03 -0,10 0,02 0,08 0,74 1,00      

FAMILIA -0,14 -0,14 -0,03 -0,03 0,14 0,48 0,39 1,00     

ESTRANGEIROS 0,08 0,06 0,11 -0,11 -0,14 -0,34 -0,35 0,37 1,00    

GOVERNO 0,20 -0,05 -0,10 0,16 0,05 -0,07 -0,05 -0,33 0,02 1,00   

BNDES 0,23 -0,02 -0,09 0,06 0,07 -0,17 -0,08 -0,17 0,10 0,49 1,00  

FPENS 0,13 -0,05 -0,08 0,16 0,02 -0,01 -0,02 -0,30 -0,03 0,93 0,12 1,00 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: Indica problema de colinearidade apenas em GOV (governo) e FPENS (fundo de pensão), como já era esperado, visto que todos os outros coeficientes são inferiores a 
0.80 (de acordo com Gujarati e Porter (2011, p.348), valores acima 0.80 a multicolinearidade será um problema sério). A variável governo e fundo de pensão não serão 

utilizados no mesmo modelo econométrico, visto que, de acordo com a teoria, fundo de pensão é considerado um desdobramento da participação do governo. 
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4.2 Análises da Regressão 

 

Com o objetivo de identificar o melhor modelo econométrico, são realizados 

testes, a saber:  

(1) Para confirmar a existência do erro composto, procedeu-se ao teste de 

Breush-Pagan. Em todos os casos, a probabilidade indica que deve-se 

rejeitar a hipótese nula do teste, e conclui-se que o erro é heterocedástico; 

logo, existe o erro composto; 

(2) A interpretação deste teste, para dados em painel, deve ser a seguinte: (i) 

se o erro é homocedástico, não é possível utilizar o modelo de efeitos 

aleatórios, logo o resultado do teste F (Chow) ajuda a identificar o melhor 

modelo a ser utilizado (regressão agrupada ou modelo de efeitos fixos); e 

(ii) se o erro é heterocedástico, existirá o erro composto, logo, o resultado 

do teste de Hausman ajuda na identificação do melhor modelo (modelo de 

efeitos fixos ou modelo de efeitos aleatórios); 

(3) o resultado do teste de Hausman, em todos os casos, determina a não 

aceitação da hipótese nula, logo, o efeito fixo é o mais adequado. 

 

 

4.3 Teste das hipóteses 

 

Este tópico apresenta os testes das hipóteses da pesquisa. A hipótese 1 é de 

que o grau de concentração de capital influencia a estrutura de capital das empresas 

não financeiras no Brasil. Já a hipótese 2, 3 e 4 verificam o tipo da concentração, 

seja familiar, de capital estrangeiro e de governo. Portanto, na hipótese 2, quanto 

maior for a participação de famílias na propriedade da empresa, menor será o grau 

de endividamento; na hipótese 3, quanto maior for a participação do capital 

estrangeiro na propriedade da empresa, maior será o grau de endividamento, e na 

hipótese 4, quanto maior for a participação do governo na propriedade da empresa, 

maior será o grau de endividamento. O governo, conforme Aldrighi e Mazzer Neto 

(2005, 2007), pode participar da estrutura societária com capital de BNDES e com a 

presença de fundos de pensão. Dessa forma, são testadas as hipóteses: 4 (a) 

quanto maior for a participação do BNDES na propriedade da empresa, maior será o 
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grau de endividamento, e a 4 (b) quanto maior for a participação dos fundos de 

pensão na propriedade da empresa, maior será o grau de endividamento 

 

 

4.3.1 Efeito do MAU1 e MAU3 

 

Na Tabela 6, a concentração de capital é benéfica, já que o nível de 

concentração – maior que 10% – favorece o endividamento de longo prazo (DIVLP) 

e endividamento contábil (ENDC) com significância de 1% e o endividamento de 

mercado (ENDM) significativo a 10%. Portanto, a concentração favorece o 

endividamento até um certo limite. Este resultado é observado nos trabalhos de 

Crisóstomo e Pinheiro (2015). Evidencia-se, que a estrutura de capital - quando 

utiliza a linha de corte acima de 10% - podem ser influenciadas por famílias, capital 

estrangeiro, governo (BNDES e fundo de pensão). Sendo assim, há uma tendência 

de beneficiamento na relação concentração e endividamento quando utilizado a 

dummy MAU1 (maior acionista último) e com cut-off de 10%, diferente do que é 

esperado. 
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Tabela 6 – Efeitos da concentração de direitos do Maior Acionista Último sobre a Estrutura de 
Capital, com cut-off de 10%  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIÁVEIS DIVLP ENDC ENDM DPLC DPLM DIVLE DIVLPLC DIVLPLM 

          

DUMMAU1_10 1.704*** 0.202*** 0.997* 0.120 0.106 0.212 0.116 0.133 

 (10.69) (2.70) (1.80) (0.26) (1.47) (0.16) (0.22) (1.49) 

SIZE 1.830*** 0.039*** 0.929*** 0.196*** 0.027*** -0.026 0.122** -0.002 

 (9.45) (4.77) (6.08) (4.16) (3.28) (-0.31) (2.22) (-0.30) 

RENT -2.709** -0.154 -5.314*** 0.454 -0.003  0.891 -0.268** 

 (-2.20) (-1.14) (-7.35) (0.60) (-0.03)  (1.04) (-2.17) 

GROW -0.357** -0.118*** -0.397*** -0.351*** -0.180*** -1.505*** -0.463*** -0.196*** 

 (-2.50) (-7.09) (-5.38) (-4.81) (-8.88) (-9.21) (-5.52) (-8.92) 

RISCO -0.714 -0.131 -28.66*** -0.431 -0.390*** -2.314** 1.018 -0.257* 

 (-0.53) (-1.16) (-3.49) (-0.61) (-3.00) (-1.99) (1.07) (-1.96) 

TANG -0.684** -0.072*** -1.278*** -0.119 -0.057** 0.267 -0.019 0.008 

 (-2.04) (-2.62) (-3.52) (-0.90) (-2.02) (0.95) (-0.13) (0.28) 

EFEITO  FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO 

VIF 1,23 1,24 1,23 1,24 1,20 1,04 1,21 1,18 

OBSERVAÇÕES 803 794 544 731 736 591 653 736 

R² AJUSTADO 0.26 0.13 0.18 0.05 0.20 0.18 0.05 0.27 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Nota: Níveis de Significância: ***1%; **5% e *10%. A regressão acima considerou como variável dependente os 
endividamentos e DUMMAU1_10 (Maior Acionista Último com direito de votos maior do que 10%), tamanho, 
crescimento, rentabilidade, tangibilidade, setor, risco e lucratividade como variáveis explicativas no período 
compreendido entre 2010 e 2016. Pelo teste t, se rejeita a hipótese nula. O pressuposto da 

homoscedasticidade dos resíduos foi avaliado por meio dos testes de White e Breusch-Pagan indicando 
heteroscedasticidade. Os resultados obtidos através do teste VIF apontam que não há qualquer correlação 
significante entre as variáveis, pois todos os valores apresentados estão abaixo de 10. Assim a regressão por 
painel e modelagem por efeito fixo deve ser utilizada. Erros estimados de forma robusta para 
heteroscedasticidade e autocorrelação dos erros.  

 

No entanto, na pesquisa de Crisóstomo e Pinheiro (2015), a concentração 

muito excessiva do capital de voto faz com que ocorra um efeito negativo sobre a 

capacidade de endividamento da empresa. Visto que, o maior acionista último acima 

de 50%, em sua grande maioria representa família e estes possuem controle das 

ações votantes, há um efeito que maximiza a assimetria informacional entre os 

agentes da empresa e, além do mais, por se tratar de empresas familiares há o 

problema na gestão de empresa, afinal a alta concentração de propriedade aproxima 

muito acionistas controladores de gestores, aumentando o poder de ambos e a 

possibilidade de expropriação de acionistas minoritários e credores. O mercado pode 

não considerar positivo a excessiva concentração de poder que pode ter reflexo 

negativo na relação com credores, principalmente em mercados nos quais estes têm 

pouca proteção. 
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De acordo com o esperado, a relação entre concentração e endividamento é 

negativa. Conforme tabela 7, nas fórmulas dívidas superiores a um ano (DIVLP), 

dívida de longo prazo sobre PL contábil (DPLC), dívida de longo prazo sobre PL a 

mercado (DPLM) dívida líquida /PL (contábil) a significância é de 1%. Já no 

endividamento contábil (ENDC) e dívida líquida sobre PL de mercado (DIVLPLM) 

significante a 5%.  

 

Tabela 7 – Efeitos da concentração de direitos Maior Acionista Último sobre a Estrutura de 
Capital, com cut-off de 50%  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIÁVEIS DIVLP ENDC ENDM DPLC DPLM DIVLE DIVLPLC DIVLPLM 

         

DUMMAU1_50 -0.471*** -0.025** -0.124 -0.216*** -0.030*** -0.149 -0.210*** -0.027** 

 (-2.72) (-2.00) (-0.98) (-3.19) (-2.82) (-1.19) (-3.06) (-2.31) 

SIZE 1.828*** 0.039*** 0.927*** 0.199*** 0.026*** -0.030 0.124** -0.004 

 (9.50) (4.67) (6.03) (4.22) (3.17) (-0.36) (2.29) (-0.46) 

RENT -2.594** -0.146 -5.434*** 0.529 0.008  0.961 -0.260** 

 (-2.09) (-1.08) (-7.52) (0.71) (0.07)  (1.14) (-2.07) 

GROW -0.376** -0.119*** -0.375*** -0.359*** -0.182*** -1.509*** -0.469*** -0.197*** 

 (-2.51) (-7.03) (-5.14) (-4.80) (-8.74) (-9.20) (-5.46) (-8.84) 

RISCO -0.464 -0.118 -29.329*** -0.238 -0.366*** -2.225* 1.220 -0.238* 

 (-0.34) (-1.02) (-3.55) (-0.34) (-2.71) (-1.88) (1.31) (-1.73) 

TANG -0.500 -0.060** -1.239*** -0.033 -0.043 0.308 0.049 0.018 

 (-1.42) (-2.18) (-3.39) (-0.26) (-1.54) (1.10) (0.36) (0.62) 

EFEITO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO 

VIF 1,24 1,24 1,24 1,24 1,27 1,04 1,21 1,19 

OBSERVAÇÕES 803 794 544 731 736 591 653 736 

R² AJUSTADO 0.2624 0.1318 0.1786 0.0574 0.2033 0.1823 0.0629 0.2749 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Nota: Níveis de Significância: ***1%; **5% e *10%. A regressão acima considerou como variável dependente os 
endividamentos e DUMMMAU1_50 (Maior Acionista Último com direito de votos maior do que 50%), tamanho, 
crescimento, rentabilidade, tangibilidade, setor, risco e lucratividade como variáveis explicativas no período 
compreendido entre 2010 e 2016. Pelo teste t, se rejeita a hipótese nula. O pressuposto da 
homoscedasticidade dos resíduos foi avaliado por meio dos testes de White e Breusch-Pagan indicando 
heteroscedasticidade. Os resultados obtidos através do teste VIF apontam que não há qualquer correlação 
significante entre as variáveis, pois todos os valores apresentados estão abaixo de 10. Assim a regressão por 
painel e modelagem por efeito fixo deve ser utilizada. Erros estimados de forma robusta para 
heteroscedasticidade e autocorrelação dos erros 

 

Já para DUMMAU1_50, de acordo com a tabela 8, apenas em dívida liquida 

sobre Ebitda há significância estatística de 5% e negativa para relação concentração 

e endividamento, sendo que esta proxy é uma medida utilizada pelo mercado. Os 

credores estabelecem nos contratos de financiamento os chamados covenants, ou 

cláusulas restritivas, que restringem a livre tomada de decisão por parte dos 

acionistas. Portanto, a concentração por meio dos três maiores acionistas último 
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inibe a contratação de dívidas onerosas, que tendem a aumentar esta proxy, com o 

intuito de não perder o controle da empresa. 

 

Tabela 8 – Efeitos da concentração de direitos dos três Maiores Acionista Último sobre a 
Estrutura de Capital, com cut-off de 50%  

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIÁVEIS DIVLP ENDC ENDM DPLC DPLM DIVLE DIVLPLC DIVLPLM 

         

DUMMAU3_50 0.263 -0.015 -0.160 -0.052 -0.013 - 0.371** -0.024 0.014 

 (1.64) (-0.97) (-0.94) (-0.56) (-0.93) (-2.29) (-0.27) (0.89) 

SIZE 1.837*** 0.038*** 0.913*** 0.195*** 0.026*** -0.025 0.121** -0.003 

 (9.38) (4.65) (5.97) (4.16) (3.23) (-0.31) (2.22) (-0.36) 

RENT -2.711** -0.148 -5.481*** 0.460 -0.001  0.899 -0.265** 

 (-2.21) (-1.10) (-7.55) (0.61) (-0.00)  (1.06) (-2.15) 

GROW -0.339** -0.119*** -0.372*** -0.355*** -0.181*** -1.489*** -0.464*** -0.196*** 

 (-2.41) (-7.09) (-5.09) (-4.84) (-8.85) (-9.28) (-5.55) (-8.94) 

RISCO -0.501 -0.142 -29.316*** -0.442 -0.398*** -2.151* 1.015 -0.252* 

 (-0.36) (-1.22) (-3.55) (-0.63) (-3.00) (-1.91) (1.08) (-1.95) 

TANG -0.676** -0.069** -1.202*** -0.115 -0.055* 0.260 -0.017 0.011 

 (-2.03) (-2.50) (-3.23) (-0.86) (-1.95) (0.93) (-0.12) (0.36) 

         

EFEITO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO 

VIF 1,23 1,24 1,24 1,24 1,21 1,04 1.21 1,20 

OBSERVAÇÕES 803 794 544 731 736 591 653 736 

R² AJUSTADO 0.2565 0.1284 0.1785 0.0455 0.1958 0.1871 0.0497 0.2705 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Nota: Níveis de Significância: ***1%; **5% e *10%. A regressão acima considerou como variável dependente os 
endividamentos e DUMMMAU3_50 (Três maiores acionistas últimos com direito de votos maior do que 10%), 
tamanho, crescimento, rentabilidade, tangibilidade, setor, risco e lucratividade como variáveis explicativas no 
período compreendido entre 2010 e 2016. Pelo teste t, se rejeita a hipótese nula. O pressuposto da 
homoscedasticidade dos resíduos foi avaliado por meio dos testes de White e Breusch-Pagan indicando 
heteroscedasticidade. Os resultados obtidos através do teste VIF apontam que não há qualquer correlação 
significante entre as variáveis, pois todos os valores apresentados estão abaixo de 10. Assim a regressão por 
painel e modelagem por efeito fixo deve ser utilizada. Erros estimados de forma robusta para 
heteroscedasticidade e autocorrelação dos erros 

 

Para a variável tamanho (SIZE), sua relação positiva apresenta significância 

estatística a 1% em DUMMAU1_10 DUMMAU1_50 e DUMMAU3_50, para as 

equações 1, 2, 3, 4, 5 e, de 5% se significância na equação 7.  De acordo com a 

teoria de trade-off, empresas de maior porte possuem menor risco de falência, em 

função do maior poder de barganha e também pela maior diversificação dos 

negócios. 
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Para rentabilidade (RENT) e para as equações com as dummies (MAU1_10, 

MAU1_50 e MAU3_50), verifica-se o sinal negativo, significante a 1% para equação 

3 e, para as equações 1 e 8, com significância estatística a 10%. O efeito negativo 

da rentabilidade sobre o endividamento estaria alinhado com a propensão ao 

comportamento pecking order. As empresas estariam priorizando o uso de fluxo de 

caixa para financiar o investimento.  

Ademais, para a variável risco está de acordo com a teoria, visto que 

empresas com resultados mais voláteis naturalmente tendem a ser menos 

endividadas, por conta da maior probabilidade de terem dificuldades financeiras. A 

volatilidade de resultados tem relação direta com a natureza dos negócios da 

empresa e do próprio grau de diversificação desses negócios. Para as dummies 

(MAU1_10, MAU1_50 e MAU3_50) as equações 3 e 5 apresentam significância 

estatística de 1% e 6 e 8 de 10%. 

Já crescimento (GROW) e tangibilidade (TANG), em ambos os recortes, os 

resultados são diferentes dos esperados em teorias. 

  

 

4.3.2 Efeito da Família 

 

No Brasil, o capital acionário está majoritariamente concentrado nas mãos de 

poucos investidores familiares. Nesses casos, não é raro o próprio acionista 

controlador ocupar o cargo de presidente do conselho de administração. Essa 

situação, principalmente a segunda, logicamente reduz significativamente o risco de 

expropriação de riqueza dos acionistas por parte dos executivos, mas faz surgir o 

problema de expropriação de riqueza do acionista minoritário a favor do acionista 

majoritário, que se caracteriza num dos problemas de agência que mais afetam a 

realidade do mercado de capitais brasileiro dado o caráter familiar ou de capital 

concentrado, por diferentes mecanismos, de muitas companhias do Brasil. 

No corte de 10%, há significância de 5% negativa, de acordo com o esperado, 

para dívida líquida sobre PL contábil (DIVLPLC). Para dívida líquida sobre ebitda 

(DIVILE) e dívida de longo prazo sobre PL contábil (DPLC) há significância negativa 

de 10%. Portanto, para o cut-off de 10%, conforme Tabelas 9, verifica-se que este 
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tipo de concentração – familiar - dificulta o acesso ao endividamento, isto é, a família 

é hostil à perda de controle. Observa-se que quando a proxy é mensurada por 

patrimônio líquido, este indicador de alavancagem é prejudicado pela concentração 

dos direitos de votos aos familiares. Constata-se que a família prefere utilizar os 

fluxos de caixa para financiar a operação. Sobre dívida líquida sobre ebitda, 

conforme já explicitado no item 4.3.1, é uma medida muito utilizada como covenant 

e, por conta disto, há uma necessidade melhor gestão e influência dos credores nas 

tomadas de decisões da empresa. 

 

Tabela 9 – Efeitos da concentração familiar sobre a Estrutura de Capital, com cut-off de 10%  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIÁVEIS DIVLP ENDC ENDM DPLC DPLM DIVLE DIVLPLC DIVLPLM 

         

DUMFAM_10 -0.284 -0.008 -0.036 -0.184* -0.016 -0.259* -0.197** -0.020 

 (-1.43) (-0.56) (-0.14) (-1.91) (-1.31) (-1.68) (-1.99) (-1.35) 

SIZE 1.822*** 0.038*** 0.908*** 0.179*** 0.026*** -0.037 0.108** -0.004 

 (9.45) (4.52) (5.91) (3.85) (3.16) (-0.44) (2.00) (-0.47) 

RENT -2.766** -0.147 -5.417*** 0.427 -0.008  0.877 -0.270** 

 (-2.27) (-1.09) (-7.49) (0.57) (-0.08)  (1.03) (-2.21) 

GROW -0.342** -0.118*** -0.376*** -0.338*** -0.18*** -1.490*** -0.446*** -0.195*** 

 (-2.39) (-7.06) (-5.14) (-4.49) (-8.79) (-9.08) (-5.21) (-8.85) 

RISCO -0.894 -0.144 -28.691*** -0.753 -0.41*** -2.750** 0.677 -0.284** 

 (-0.67) (-1.23) (-3.48) (-0.99) (-3.24) (-2.35) (0.65) (-2.15) 

TANG -0.636* -0.068** -1.269*** -0.093 -0.053* 0.304 0.009 0.012 

 (-1.92) (-2.47) (-3.48) (-0.70) (-1.91) (1.10) (0.06) (0.42) 

         

EFEITO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO 

VIF 1,24 1,24 1,24 1,24 1,21 1,03 1.21 1,19 

OBSERVAÇÕES 803 794 544 731 736 591 653 736 

R² AJUSTADO 0.2570 0.1278 0.1768 0.0514 0.1965 0.1844 0.0579 0.2718 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Nota: Níveis de Significância: ***1%; **5% e *10%. A regressão acima considerou como variável dependente os 
endividamentos e DUMFAM_10 (família com direito de votos maior do que 10%), tamanho, crescimento, 
rentabilidade, tangibilidade, setor, risco e lucratividade como variáveis explicativas no período compreendido 
entre 2010 e 2016. Pelo teste t, se rejeita a hipótese nula. O pressuposto da homoscedasticidade dos resíduos 
foi avaliado por meio dos testes de White e Breusch-Pagan indicando heteroscedasticidade. Os resultados 
obtidos através do teste VIF apontam que não há qualquer correlação significante entre as variáveis, pois todos 
os valores apresentados estão abaixo de 10. Assim a regressão por painel e modelagem por efeito fixo deve 
ser utilizada. Erros estimados de forma robusta para heteroscedasticidade e autocorrelação dos erros. 

 

Para o cut-off de 50%, há significância de 1% negativa, de acordo com o 

esperado, para dívida de longo prazo (DIVLP) e dívida de longo prazo sobre PL de 

mercado (DPLM). Para dívida de longo prazo sobre PL contábil (DPLC) há 

significância negativa de 5%. E para dívida liquida sobre ebitda (DIVLE) e dívida 
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líquida sobre PL de mercado (DIVLPLM) a 10%. Entende-se que a família quando 

detêm mais de 50% do total de ações ordinárias (direito a voto), também, detém o 

controle da companhia. 

Portanto, quanto mais concentração familiar maior será a barreira para 

contratação de financiamento.  

 

Tabela 10 – Efeitos da concentração familiar sobre a Estrutura de Capital, com cut-off de 50%  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIÁVEIS DIVLP ENDC ENDM DPLC DPLM DIVLE DIVLPLC DIVLPLM 

         

DUMFAM_50 -0.853*** -0.008 0.140 -0.139** -0.042*** -0.246* -0.079 -0.024* 

 (-5.52) (-0.60) (0.94) (-2.12) (-3.82) (-1.84) (-1.15) (-1.95) 

SIZE 1.750*** 0.037*** 0.901*** 0.177*** 0.022*** -0.060 0.110** -0.006 

 (9.43) (4.45) (5.88) (3.91) (2.72) (-0.70) (2.03) (-0.74) 

RENT -3.223*** -0.150 -5.390*** 0.432 -0.019  0.907 -0.273** 

 (-2.65) (-1.11) (-7.45) (0.57) (-0.18)  (1.07) (-2.22) 

GROW -0.327** -0.118*** -0.374*** -0.349*** -0.179*** -1.494*** -0.460*** -0.195*** 

 (-2.17) (-7.06) (-5.12) (-4.73) (-8.71) (-9.17) (-5.46) (-8.88) 

RISCO -1.014 -0.140 -
27.677*** 

-0.507 -0.413*** -2.571** 0.983 -0.278** 

 (-0.75) (-1.21) (-3.33) (-0.73) (-3.19) (-2.21) (1.04) (-2.06) 

TANG -0.360 -0.066** -1.342*** -0.052 -0.037 0.358 0.017 0.019 

 (-1.08) (-2.33) (-3.61) (-0.40) (-1.32) (1.28) (0.12) (0.64) 

         

EFEITO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO 

VIF 1,24 1,24 1,24 1,24 1,21 1,04 1.22 1,19 

OBSERVAÇÕES 803 794 544 731 736 591 653 736 

R² AJUSTADO 0.2777 0.1279 0.1785 0.0498 0.2099 0.1853 0.0514 0.2735 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Nota: Níveis de Significância: ***1%; **5% e *10%. A regressão acima considerou como variável dependente os 
endividamentos e DUMFAM_50 (família com direito de votos maior do que 50%), tamanho, crescimento, 
rentabilidade, tangibilidade, setor, risco e lucratividade como variáveis explicativas no período compreendido 
entre 2010 e 2016. Pelo teste t, se rejeita a hipótese nula. O pressuposto da homoscedasticidade dos resíduos 
foi avaliado por meio dos testes de White e Breusch-Pagan indicando heteroscedasticidade. Os resultados 
obtidos através do teste VIF apontam que não há qualquer correlação significante entre as variáveis, pois todos 
os valores apresentados estão abaixo de 10. Assim a regressão por painel e modelagem por efeito fixo deve 
ser utilizada. Erros estimados de forma robusta para heteroscedasticidade e autocorrelação dos erros 

 

Ademais, tamanho (SIZE) há relação benéfica entre endividamento. 

Apresenta significância estatística a 1% para os cut-offs de 10% e 50%, para as 

equações 1, 2, 3, 4, 5 e, de 5% se significância na equação 7.  Em consonância com 

a teoria de trade-off. 

Para os recortes de 10% e 50% verifica-se o sinal negativo, significante a 1% 

para as equações 1 e 3. Para a equação 8, com significância estatística a 5%. O 
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efeito negativo da rentabilidade sobre o endividamento estaria alinhado com a 

propensão ao comportamento pecking order, em que as companhias priorizam o uso 

de fluxo de caixa para financiar o investimento.  

Contudo, para a variável risco está de acordo com a teoria, visto que 

empresas com resultados mais voláteis naturalmente tendem a ser menos 

endividadas, por conta da maior probabilidade de terem dificuldades financeiras. A 

volatilidade de resultados tem relação direta com a natureza dos negócios da 

empresa e do próprio grau de diversificação desses negócios. Para os cut-offs as 

equações 3 e 5 apresentam significância estatística de 1% e 6 e 8 de 10%. 

Os resultados de crescimento (GROW) e tangibilidade (TANG), em ambos os 

cut-offs, são diferentes dos esperados em teorias. 

 

 

4.3.3 Efeito Capital Estrangeiro 

 

Empresas que conseguem atrair investidores estrangeiros, tendem a ter 

maiores oportunidades de investimento, apresentam melhor governança e, 

consequentemente, conseguem mais endividamento. A presença do capital 

estrangeiro por sua vez pode trazer recursos e aprendizado à empresa favorecendo 

seu processo de investimentos e, por conseguinte, a necessidade de financiamento. 

Há relação positiva de capital estrangeiro (ESTRANGEIROS) e endividamento e 

significante em 5% na equação 5 e 8, dívida de longo prazo sobre PL de mercado 

(DPLM) e dívida líquida sobre PL de mercado (DIVLPLM).  

De acordo com Bhaumik, Driffield e Pal (2010), o fato de uma empresa de um 

país em desenvolvimento buscar investidores internacional já requer a adoção de 

melhores práticas de governança. Neste contexto se faz necessário, segundo os 

autores, o entendimento das preferências dos investidores estrangeiros, o 

desenvolvimento de uma melhor compreensão do ambiente de negócios global, a 

realização de road shows em diversos países e a emissão de American Depository 

Receipt (ADRs). Além disso, a necessidade da adoção de uma melhor governança 

corporativa por parte das empresas que atraem investidores estrangeiros faz com 

que as mesmas se tornem menos relutantes a passar por investigações de órgãos 
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regulatórios de outros países. Não menos importante, a presença de capital 

estrangeiro na propriedade da empresa segundo os referidos autores também é uma 

sinalização positiva para demais credores e investidores quando da necessidade de 

financiamento. 

Portanto, há um aumento na alavancagem financeira da empresa, visto que a 

proporção entre dívida sobre PL aumenta, de acordo com o esperado na hipótese 3. 

Tabela 11– Efeitos do capital estrangeiro sobre a Estrutura de Capital, com cut-off de 10%  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIÁVEIS DIVLP ENDC ENDM DPLC DPLM DIVLE DIVLPLC DIVLPLM 

                 

DUMEST_10 -0.043 0.000 0.061 -0.056 0.027** 0.194 0.000 0.033** 

 (-0.24) (0.03) (0.65) (-0.78) (2.24) (1.37) (0.01) (2.53) 

SIZE 1.828*** 0.038*** 0.907*** 0.197*** 0.026*** -0.031 0.121** -0.004 

 (9.44) (4.68) (5.93) (4.19) (3.18) (-0.37) (2.22) (-0.49) 

RENT -2.695** -0.147 -5.431*** 0.453 0.008  0.896 -0.258** 

 (-2.19) (-1.09) (-7.51) (0.60) (0.08)  (1.06) (-2.08) 

GROW -0.355** -0.12*** -0.372*** -0.35*** -0.18*** -1.51*** -0.46*** -0.19*** 

 (-2.49) (-7.09) (-5.06) (-4.79) (-8.76) (-9.12) (-5.52) (-8.78) 

RISCO -0.788 -0.133 -28.96*** -0.502 -0.35*** -2.077* 1.018 -0.212 

 (-0.59) (-1.16) (-3.51) (-0.70) (-2.72) (-1.78) (1.06) (-1.61) 

TANG -0.688** -0.069** -1.268*** -0.139 -0.045 0.350 -0.017 0.022 

 (-2.02) (-2.43) (-3.48) (-1.07) (-1.56) (1.24) (-0.12) (0.76) 

         

EFEITO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO 

VIF 1,24 1,24 1,24 1,24 1,21 1,04 1.21 1,20 

OBSERVAÇÕES 803 794 544 731 736 591 653 736 

R² AJUSTADO 0.2553 0.1274 0.1776 0.0458 0.2005 0.1831 0.0497 0.2762 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: Níveis de Significância: ***1%; **5% e *10%. A regressão acima considerou como variável dependente os 
endividamentos e DUMEST_10 (capital estrangeiro om direito de votos maior do que 10%), tamanho, 
crescimento, rentabilidade, tangibilidade, setor, risco e lucratividade como variáveis explicativas no período 
compreendido entre 2010 e 2016. Pelo teste t, se rejeita a hipótese nula. O pressuposto da 
homoscedasticidade dos resíduos foi avaliado por meio dos testes de White e Breusch-Pagan indicando 
heteroscedasticidade. Os resultados obtidos através do teste VIF apontam que não há qualquer correlação 
significante entre as variáveis, pois todos os valores apresentados estão abaixo de 10. Assim a regressão por 
painel e modelagem por efeito fixo deve ser utilizada. Erros estimados de forma robusta para 
heteroscedasticidade e autocorrelação dos erros. 

 

Outrossim, tamanho (SIZE) há relação benéfica entre endividamento. 

Apresenta significância estatística a 1% para as equações 1, 2, 3, 4, 5 e, de 5% se 

significância na equação 7.  Em consonância com a teoria de trade-off. 

 Além disso, rentabilidade apresenta sinal negativo, significante a 1% para as 

equações 3. Já para a equação 1 e 8, com significância estatística a 5%. O efeito 
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negativo da rentabilidade sobre o endividamento estaria alinhado com a propensão 

ao comportamento pecking order, em que as companhias priorizam o uso de fluxo 

de caixa para financiar o investimento.  

Ademais, para a variável risco está de acordo com a teoria, visto que 

empresas com resultados mais voláteis naturalmente tendem a ser menos 

endividadas, por conta da maior probabilidade de terem dificuldades financeiras. A 

volatilidade de resultados tem relação direta com a natureza dos negócios da 

empresa e do próprio grau de diversificação desses negócios. Para as equações 3 e 

5 apresentam significância estatística de 1% e 6 e 8 de 10%. 

Já crescimento (GROW) e tangibilidade (TANG), os resultados foram 

diferentes dos esperados em teorias. 

 

4.3.4 Efeito Governo 

 

Em um país emergente a participação do governo é um facilitador do 

processo de investimentos. De acordo com Além e Madeira (2010), em um cenário 

globalizado, a competitividade internacional das empresas de um país torna-se um 

importante fator explicativo do desempenho e desenvolvimento do mesmo, e por 

este motivo é crescente o apoio do governo, financiando com baixo custo de capital 

segmentos que consideram importante para o desenvolvimento do país. Governo 

nesta pesquisa é a soma dos recursos do BNDES e dos fundos de pensão, 

conforme Aldrighi e Mazzer Neto (2005, 2007) 

Por conseguinte, observa que há relação positiva e significância em 1% nas 

equações 1, 3 dívida de longo prazo (DIVLP) e endividamento de mercado (ENDM). 

Já para dívida líquida sobre PL de mercado (DIVLPLM) significância em 5%. E para 

a equação 2, endividamento contábil a 10%. Estes resultados demonstram que há 

um benefício para o endividamento para empresas controladas pelo governo, 

conforme teoria e o esperado na hipótese 4 da pesquisa, conforme tabela 11. 
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Tabela 12 – Efeitos do Governo sobre a Estrutura de Capital, com cut-off de 10%  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIÁVEIS DIVLP ENDC ENDM DPLC DPLM DIVLE DIVLPLC DIVLPLM 

                 

DUMGOV_10 1.017*** 0.029* 0.620*** 0.123 0.078*** -0.023 -0.083 0.041** 

 (3.66) (1.95) (3.33) (1.37) (5.98) (-0.14) (-0.93) (2.48) 

SIZE 1.734*** 0.035*** 0.935*** 0.181*** 0.015* -0.023 0.133** -0.009 

 (9.52) (4.06) (6.19) (3.86) (1.82) (-0.27) (2.36) (-1.14) 

RENT -2.300* -0.134 -5.394*** 0.517 0.056  0.853 -0.240* 

 (-1.91) (-0.98) (-7.55) (0.70) (0.52)  (1.01) (-1.95) 

GROW -0.312** -0.117*** -0.381*** -0.344*** -0.179*** -1.506*** -0.468*** -0.195*** 

 (-2.26) (-7.02) (-5.28) (-4.64) (-8.92) (-9.19) (-5.51) (-8.94) 

RISCO -1.286 -0.168 -23.526*** -0.668 -0.481*** -2.277* 1.180 -0.308** 

 (-0.97) (-1.44) (-2.84) (-0.89) (-4.01) (-1.87) (1.20) (-2.33) 

TANG -0.569* -0.067** -1.546*** -0.107 -0.046* 0.268 -0.020 0.012 

 (-1.67) (-2.42) (-4.19) (-0.80) (-1.68) (0.95) (-0.14) (0.41) 

         

EFEITO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO 

VIF 1,24 1,24 1,24 1,22 1,19 1,04 1,24 1,21 

OBSERVAÇÕES 803 794 544 731 736 591 653 736 

R² AJUSTADO 0.2761 0.1313 0.1979 0.0477 0.2324 0.1803 0.0510 0.2770 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Nota: Níveis de Significância: ***1%; **5% e *10%. A regressão acima considerou como variável dependente os 

endividamentos e DUMGOV_10 (governo om direito de votos maior do que 10%), tamanho, crescimento, 

rentabilidade, tangibilidade, setor, risco e lucratividade como variáveis explicativas no período compreendido 

entre 2010 e 2016. Pelo teste t, se rejeita a hipótese nula. O pressuposto da homoscedasticidade dos resíduos 

foi avaliado por meio dos testes de White e Breusch-Pagan indicando heteroscedasticidade. Os resultados 

obtidos através do teste VIF apontam que não há qualquer correlação significante entre as variáveis, pois todos 

os valores apresentados estão abaixo de 10. Assim a regressão por painel e modelagem por efeito fixo deve ser 

utilizada. Erros estimados de forma robusta para heteroscedasticidade e autocorrelação dos erros 

E depois, para tamanho (SIZE), sua relação positiva apresenta significância 

na estatística com a relação endividamento (de acordo com a teoria de trade-off), de 

1% para as equações 1, 2, 3, 4. Significância a 5% na equação 7. Ademais, 

significante a 10% para equação 5. 

A variável lucratividade (LUCRO) apresenta sinal positivo e com significância 

estatística de 5% na sua relação com dívida de longo prazo (DIVLP). Volatilidade 

(VOL) não apresenta significância estatística 

Há relação negativa, para a variável rentabilidade (RENT), com significância 

estatística de 1% na equação 3, e com significância de 10% nas equações 1 e 8, de 

acordo com a teoria de pecking order. 
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Ademais, para a variável risco está de acordo com a teoria, visto que 

empresas com resultados mais voláteis naturalmente tendem a ser menos 

endividadas, por conta da maior probabilidade de terem dificuldades financeiras. A 

volatilidade de resultados tem relação direta com a natureza dos negócios da 

empresa e do próprio grau de diversificação desses negócios, sendo 

estatisticamente significante a 1% para as equações 3 e 5; a 5% para equação 8 e, 

a 10% para equação 6. 

Já para crescimento (GROW) e tangibilidade (TANG), em ambos os recortes, 

os resultados foram diferentes dos esperados. 

 

 

4.3.4.1 Efeito BNDES 

 

    

De acordo com Alem e Madeira (2010) o BNDES por meio do BNDES 

Participações S/A auxilia as empresas que desejam se internacionalizar com 

operações de capitalização com o objetivo de fortalecer a estrutura de capital das 

empresas. Ainda segundo os autores o governo tem participação no capital votante 

em diversas multinacionais brasileiras, principalmente, às relacionadas ao setor de 

metalurgia, materiais básicos e agropecuária. O custo desta dívida seria bem mais 

baixo do que o praticado no mercado e muito atrativo, para que as empresas 

pudessem fazer investimentos e conseguissem competir em um cenário global. 

Portanto, empresas que possuem acesso ao BNDES tendem a ter uma 

relação positiva com a relação endividamento e significante em 1% com dívida de 

longo prazo (DIVLP), que faz sentido, visto que estes endividamentos são de prazos 

maiores que um ano; dívida de longo prazo sobre PL a mercado, visto que esta 

relação tende a aumentar, e dívida líquida sobre PL de mercado (DIVLPLM), relação 

de alavancagem que tende a ser maximizada e, a 10% para endividamento a 

mercado (ENDM). 
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Tabela 13 – Efeitos do BNDES sobre a Estrutura de Capital, com cut-off de 10%  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIÁVEIS DIVLP ENDC ENDM DPLC DPLM DIVLE DIVLPLC DIVLPLM 

                 

DUMGOV_10 2.455*** 0.015 0.381* 0.199 0.089*** 0.441 0.073 0.125*** 

 (3.57) (0.54) (1.71) (1.05) (3.81) (1.64) (0.37) (5.27) 

SIZE 1.737*** 0.037*** 0.919*** 0.180*** 0.018** -0.070 0.114* -0.015* 

 (9.38) (4.23) (6.02) (3.72) (2.18) (-0.80) (1.94) (-1.91) 

RENT -2.767** -0.147 -5.422*** 0.453 0.026  0.903 -0.234* 

 (-2.26) (-1.09) (-7.52) (0.60) (0.24)  (1.06) (-1.90) 

GROW -0.321** -0.118*** -0.377*** -0.347*** -0.181*** -1.499*** -0.462*** -0.195*** 

 (-2.21) (-7.09) (-5.17) (-4.73) (-9.02) (-9.21) (-5.50) (-9.02) 

RISCO -1.485 -0.148 -25.502*** -0.696 -0.470*** -2.858** 0.924 -0.374*** 

 (-1.05) (-1.26) (-3.02) (-0.91) (-4.14) (-2.47) (0.89) (-3.02) 

TANG -0.625* -0.069** -1.436*** -0.123 -0.054* 0.234 -0.023 0.003 

 (-1.85) (-2.51) (-3.82) (-0.92) (-1.93) (0.84) (-0.16) (0.11) 

         

EFEITO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO 

VIF 1,23 1,24 1,24 1,21 1,19 1,04 1,24 1,20 

OBSERVAÇÕES 803 794 544 731 736 591 653 736 

R² AJUSTADO 0.2971 0.1278 0.1825 0.0476 0.2132 0.1835 0.0500 0.2932 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Nota: Níveis de Significância: ***1%; **5% e *10%. A regressão acima considerou como variável dependente os 
endividamentos e DUMBNDES (BNDES com direito de votos maior do que 10%), tamanho, crescimento, 
rentabilidade, tangibilidade, setor, risco e lucratividade como variáveis explicativas no período compreendido 
entre 2010 e 2016. Pelo teste t, não se rejeita a hipótese nula. O pressuposto da homoscedasticidade dos 
resíduos foi avaliado por meio dos testes de White e Breusch-Pagan indicando heteroscedasticidade. Os 
resultados obtidos através do teste VIF apontam que não há qualquer correlação significante entre as variáveis, 
pois todos os valores apresentados estão abaixo de 10. Assim, o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários 
(OLS clássico) pode ser utilizado a fim de estimar parâmetros não-viesados e consistentes. Erros estimados de 
forma robusta para heteroscedasticidade. 

 

De acordo com a teoria do trade-off empresas de maior porte possuem menor 

risco de falência, em função do maior poder de barganha e também pela maior 

diversificação dos negócios. Portanto tamanho apresenta relação positiva a 

endividamento. Esta foi verificada nas equações 1, 2, 3 e 4, significante a 1%. Para 

equação 5 que é significante a 5% e a 10% para equações 7 e 8. 

Outrossim, há relação negativa, para a variável rentabilidade (RENT), com 

significância estatística de 1% na equação 3, e com significância de 5% nas 

equações 1 e a 10% para equação 8, de acordo com a teoria de pecking order, em 

que as companhias priorizam o uso de fluxo de caixa para financiar o investimento.  
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Além disto, para a variável risco está de acordo com a teoria, visto que 

empresas com resultados mais voláteis naturalmente tendem a ser menos 

endividadas, por conta da maior probabilidade de terem dificuldades financeiras. A 

volatilidade de resultados tem relação direta com a natureza dos negócios da 

empresa e do próprio grau de diversificação desses negócios, sendo 

estatisticamente significante a 1% para as equações 3, 5 e 8; e 5% para equação 6. 

Já para crescimento (GROW) e tangibilidade (TANG), em ambos os recortes, 

os resultados foram diferentes dos esperados. 

 

 

4.3.4.2 Efeito Fundo de Pensão 

 

O governo também pode deter substancial parcela na propriedade das 

empresas via fundos de pensão, e de acordo com Rabelo (1998) há uma esperança 

de que estes fundos possam contribuir em três áreas fundamentais: (1) 

financiamento e desenvolvimento do país, (2) expansão dos mercados de capitais e 

(3) desconcentração da estrutura de propriedade das empresas. Ainda segundo 

Rabelo (1998) a presença de fundos de pensão na propriedade das firmas traz 

consigo a necessidade de uma cobertura aprofundada por parte de analistas a 

respeito dos resultados históricos e das perspectivas futuras.  

Em países emergentes, os fundos de pensão se tornaram uma fonte 

importante de financiamento, o que pode auxiliar no desenvolvimento deste mercado 

e, portanto, espera-se uma relação positiva entre fundo de pensão e endividamento. 

Conforme verificado nas equações 5 com significância estatística de 1%, e 

nas equações 2 e 7 com significância em 5%. Há uma relação positiva, visto que 

estas desempenham papel ativo na supervisão e, em geral, direcionam suas 

participações para empresas dos setores estratégicos do Estado. 
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Tabela 14 – Efeitos do Fundo de Pensão sobre a Estrutura de Capital, com cut-off de 10%  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIÁVEIS DIVLP ENDC ENDM DPLC DPLM DIVLE DIVLPLC DIVLPLM 

         

DUMGOV_10 0.026 0.035** -0.123 0.067 0.070*** -0.017 0.185** 0.026 

 (0.09) (2.23) (-0.57) (0.70) (4.79) (-0.10) (2,07) (1.43) 

SIZE 1.826*** 0.035*** 0.911*** 0.188*** 0.018** -0.025 0.141** -0.006 

 (9.50) (4.12) (5.96) (3.93) (2.23) (-0.28) (2.50) (-0.72) 

RENT -2.677** -0.128 -5.422*** 0.492 0.033  0.840 -0.253** 

 (-2.14) (-0.95) (-7.50) (0.67) (0.31)  (0.99) (-2.05) 

GROW -0.357** -0.117*** -0.377*** -0.348*** -0.177*** -1.505*** -0.474*** -0.195*** 

 (-2.51) (-7.05) (-5.16) (-4.69) (-8.87) (-9.18) (-5.56) (-8.93) 

RISCO -0.743 -0.175 -28.808*** -0.554 -0.480*** -2.286* 1.394 -0.292** 

 (-0.57) (-1.49) (-3.49) (-0.76) (-3.99) (-1.86) (1.44) (-2.18) 

TANG -0.668** -0.068** -1.284*** -0.114 -0.050* 0.268 -0.028 0.011 

 (-1.99) (-2.46) (-3.52) (-0.85) (-1.85) (0.95) (-0.20) (0.39) 

         

EFEITO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO 

VIF 1,23 1,24 1,21 1,21 1,19 1,04 1,24 1,19 

OBSERVAÇÕES 803 794 544 731 736 591 653 736 

R² AJUSTADO 0.2552 0.1322 0.1774 0.0457 0.2199 0.1803 0.0554 0.2722 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Nota: Níveis de Significância: ***1%; **5% e *10%. A regressão acima considerou como variável dependente os 
endividamentos e DUMFPENS (fundo de pensão com direito de votos maior do que 10%), tamanho, 
crescimento, rentabilidade, tangibilidade, setor, risco e lucratividade como variáveis explicativas no período 
compreendido entre 2010 e 2016. Pelo teste t, não se rejeita a hipótese nula. O pressuposto da 

homoscedasticidade dos resíduos foi avaliado por meio dos testes de White e Breusch-Pagan indicando 
heteroscedasticidade. Os resultados obtidos através do teste VIF apontam que não há qualquer correlação 
significante entre as variáveis, pois todos os valores apresentados estão abaixo de 10. Assim, o Método dos 
Mínimos Quadrados Ordinários (OLS clássico) pode ser utilizado a fim de estimar parâmetros não-viesados e 
consistentes. Erros estimados de forma robusta para heteroscedasticidade. 

 

Ademais, a variável tamanho (SIZE) tem relação positiva com endividamento 

significante estatisticamente a 1% para as equações 1, 2, 3, e 4 e, de 5% se 

significância na equação 5 e 7.  De acordo com a teoria de trade-off, empresas de 

maior porte possuem menor risco de falência, em função do maior poder de 

barganha e também pela maior diversificação dos negócios. 

Para rentabilidade (RENT) verifica-se o sinal negativo, significante a 1% para 

equação 3 e, para as equações 1 e 8, com significância estatística a 10%. O efeito 

negativo da rentabilidade sobre o endividamento estaria alinhado com a propensão 

ao comportamento pecking order. As empresas estariam priorizando o uso de fluxo 

de caixa para financiar o investimento.  

Ademais, para a variável risco está de acordo com a teoria, visto que 

empresas com resultados mais voláteis naturalmente tendem a ser menos 
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endividadas, por conta da maior probabilidade de terem dificuldades financeiras. A 

volatilidade de resultados tem relação direta com a natureza dos negócios da 

empresa e do próprio grau de diversificação desses negócios. Para as equações 3 e 

5 apresentam significância estatística de 1%.  Já as equações 8 a 5% e a equação 6 

a 10%. 

Já crescimento (GROW) e tangibilidade (TANG), em ambos os recortes, os 

resultados são diferentes dos esperados em teorias. 

  

 

 

4.3.5 Resumo dos Testes de Hipóteses 

 

O quadro a seguir apresenta uma síntese das hipóteses testadas e dos seus 

resultados encontrados por cada uma das medidas de endividamento utilizadas 

nesta pesquisa. Nos testes em que não houve resultado, utiliza-se “rejeitada”. Nos 

casos em que o sinal do coeficiente é significativo, e conforme o esperado, utiliza-se 

“não rejeitada”. No caso em que o sinal foi significativo e inverso ao esperado, 

utiliza-se “rejeitada*”. 
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# Hipótese Cut-offs DIVLP ENDC ENDM DPLC DPLM DIVLE DIVLPLC DIVLPLM 

H1 
O grau de concentração de capital 
influencia a estrutura de capital das 
empresas não financeiras no Brasilk,j 

10%, MAU1 
Rejeitada* Rejeitada* Rejeitada* Rejeitada Rejeitada Rejeitada Rejeitada Rejeitada 

50% MAU1 
Não 

rejeitada 
Não 

rejeitada 
Rejeitada Não 

rejeitada 
Não 

rejeitada 
Rejeitada Não 

rejeitada 
Não 

rejeitada 

50%, MAU3 
Rejeitada Rejeitada Rejeitada Rejeitada Rejeitada Não 

rejeitada 
Rejeitada Rejeitada 

H2 
Quanto maior for a participação de famílias 
na propriedade da empresa, menor será o 
grau de endividamento 

10% 

Rejeitada Rejeitada Rejeitada Não 
rejeitada 

Rejeitada Não 
rejeitada 

Não 
rejeitada 

Rejeitada 

50% 
Não 

rejeitada 
Rejeitada Rejeitada Não 

rejeitada 
Não 

rejeitada 
Não 

rejeitada 
Rejeitada Não 

rejeitada 

H3 
Quanto maior for a participação do capital 
estrangeiro na propriedade da empresa, 
maior será o grau de endividamento 

10% 

Rejeitada Rejeitada Rejeitada Rejeitada Não 
rejeitada 

Rejeitada Rejeitada Não 
rejeitada 

H4 
Quanto maior for a participação do 
governo na propriedade da empresa, maior 
será o grau de endividamento 

10% 

Não 
rejeitada 

Rejeitada Não 
rejeitada 

Rejeitada Não 
rejeitada 

Rejeitada Rejeitada Não 
rejeitada 

H4a 
Quanto maior for a participação do BNDES 
na propriedade da empresa, maior será o 
grau de endividamento 

10% 

Não 
rejeitada 

Rejeitada Não 
rejeitada 

Rejeitada Não 
rejeitada 

Rejeitada Rejeitada Não 
rejeitada 

H4b 
Quanto maior for a participação dos fundos 
de pensão na propriedade da empresa, 
maior será o grau de endividamento 

10% 

Rejeitada Não 
rejeitada 

Rejeitada Rejeitada Não 
rejeitada 

Rejeitada Não 
rejeitada 

Rejeitada 

Quadro 14 – Resumo das hipóteses e resultados 
Fonte: Elaborada pelo autor. Variáveis de endividamento: DIVLP = Dívidas superiores a um ano; ENDC = Dívidas totais / Ativos Totais (contábil); ENDM = Dívidas totais / 
Ativos Totais (mercado); DPLC = Dívidas superiores a um ano/PL (contábil); DPLM = Dívidas superiores a um ano/PL (mercado); DIVLE = Dívida Líquida/EBITDA; DIVLPLC = 
Dívida Líquida/PL (contábil); DPLPLM = Dívidas líquida /PL (mercado).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudos sobre estrutura de propriedade têm sido fomentados nos meios 

corporativos e acadêmicos. A concentração de propriedade varia entre países, 

sendo que para os países em desenvolvimento, a concentração de propriedade 

seria uma resposta eficaz à baixa proteção legal, à baixa garantia de aplicação da 

lei, e à existência de fracas instituições que seriam incapazes de proteger os 

investidores de uma possível expropriação por parte dos gestores e acionistas 

controladores.  

O objetivo desta pesquisa é aferir se a estrutura de propriedade e controle 

das empresas brasileiras, não financeiras, influenciam a estrutura de capital, além de 

suas características: família, capital estrangeiro, governo, BNDES e fundo de 

pensão. A amostra compreende o universo das empresas não financeiras que 

submeteram os formulários de referência, listadas no B3, entre 2010 e 2016. Há 128 

empresas e 896 observações. 

A estrutura propriedade e controle e os resultantes problemas entre os 

agentes estão no centro das discussões acerca de governança corporativa. 

(JENSEN; MECKLING,1976; SHLEIFER; VISHNY,1997). 

Outrossim, a estrutura de propriedade é considerada pela literatura empírica, 

sobretudo em La Porta et al. (1999), Valadares e Leal (2000), Aldrighi e Mazzer Neto 

(2005, 2007), Aldrighi (2014), Brendea (2014), Sonza e Kloeckner (2014), 

Crisóstomo e Pinheiro (2015), Halili e Zeitun (2015), Shiri, Salehi e Radbon (2016). 

Nos trabalhos de Aldrighi e Mazzer Neto, são balizadas as extrações dos dados do 

FRE (Formulário de Referência), no site da CVM, os Maiores Acionistas Últimos e os 

acordos de acionistas.  

Para assinalar as características das estruturas de propriedade das empresas 

analisadas, Zahra (2003, 2005), Bhaumik, Driffield e Pal (2010), e Pinheiro e Yung 

(2015) explicitam que a gestão familiar tende a possuir aversão à perda de controle 

da organização e inibe a contratação de dívidas de terceiros. Destaca-se a 

concentração familiar, haja visto que na pesquisa identifica que no Brasil as famílias 

detêm o controle de mais de 65% das empresas. Nesses casos, não é raro o próprio 
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acionista controlador ocupar o cargo de gestão da empresa. No entanto, esta 

estrutura de propriedade tende a maximizar os problemas de agência entre o 

acionista controlador e os outros agentes, aumentando assim a assimetria de 

informação. 

Já para o capital estrangeiro, Mathews (2006), Dunning e Lundan (2008), e 

Bhaumik, Driffield e Pal (2010) atestam que empresas que atraem investidores 

estrangeiros tendem a ter maiores oportunidades de investimento e necessitam de 

financiamento. Estas empresas quando possuem capital estrangeiro precisam 

melhorar sua gestão, as informações que passam para seus financiadores e, 

portanto, tendem a ter mais facilidade para contratar endividamento. 

Ademais, Kovacs, Moraes e Oliveira (2007), Além e Madeira, (2010), e 

Borisova e Megginson discutem que o governo pode gerar benefício no custo da 

dívida. Dividas com juros mais baixos, torna atrativa a alavancagem das empresas.  

A variável concentração apresenta relação diferente da esperada, quando 

utilizada a dummy com o Maior Acionista Último, em um corte de 10%. Todavia, 

quando utiliza a dummy com o Maior Acionista Último em um cut-off de 50% e os 

três maiores acionistas, em um corte de 50% – visto que todas as empresas 

analisadas, quando utilizam o MAU3, tendem a ter concentração acima de 50% –, os 

resultados são condizentes com o esperado, uma relação negativa com o 

endividamento. Portanto, a concentração tende a favorecer o endividamento até 

certo ponto. Identifica-se que o excesso de concentração prejudica a capacidade de 

endividamento, assim como constatado nos trabalhos de Crisóstomo e Pinheiro 

(2015). 

Em linha com os estudos realizados, entre concentração familiar, capital 

estrangeiro, governo, BNDES e fundo de pensão, e sua relação com o 

endividamento, os resultados foram condizentes com o esperado: negativa entre 

concentração familiar; positiva entre capital estrangeiro e endividamento; positiva 

quando há presença de governo em sua estrutura, seja BNDES ou fundo de pensão.  

A temática estrutura de propriedade e os efeitos do Maior Acionista Último 

sobre a estrutura de propriedade e suas caraterizações, sobretudo familiar e ainda 

relativamente pouco abordada, tem expressão em países emergentes, e estes 

possuem baixa proteção legal para seus investidores, em que o controle é 
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fundamental para se proteger e, por conseguinte, tem enorme valor para os 

investidores. Sendo assim, podem ser realizadas pesquisas futuras com países que 

integram o Mercosul, na América Latina e na Europa, com países que possuem as 

mesmas características de concentração de capital, e utilizar técnicas 

econométricas, painel dinâmico, equações simultâneas ou a utilização de variável 

instrumental, com a tentativa de minimizar a endogeneidade presente nas variáveis. 
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