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RESUMO

É fundamental ter um conhecimento sobre as teorias de Trade Off, Pecking Order e
Agency, para entender que ainda há um quebra-cabeça a ser resolvido: eles não são
capazes de explicar quais são os determinantes que as empresas devem escolher na análise
da estrutura de capitais. O objetivo principal desta pesquisa é analisar os impactos da
escolha de novos fatores e/ou determinantes da Estrutura de Capitais das empresas. A
intuição lógica baseia-se na relação e interação de variáveis clássicas, amplamente
utilizadas na área financeira e contabilística, contando com as Competências do CEO,
bem como na utilização de fatores restritos como a corrupção, a imigração e os
refugiados. Por meio de procedimentos econométricos, como corte transversal, dados de
painel e moderação de variáveis instrumentais, esta pesquisa compreende as 1.675
empresas americanas da amostra, extraídas diretamente da base de dados Wharton
Research Data Service, para um período de 2010 a 2017. Esta pesquisa oferece um
ineditismo no que diz respeito à identificação, interação e discussão de novos fatores na
escolha dos determinantes da estrutura de capital, pois esses elementos podem agregar
valor à política de endividamento das empresas, embora nunca tenham sido totalmente
utilizados. No geral, os resultados deste estudo fornecem evidências empíricas de que o
nível de corrupção em uma economia tem um efeito direto e positivo, assumindo as
seguintes constatações: (i) a corrupção é significativa em ambientes com maior
concentração de refugiados; o que traz uma relação direta e positiva com o nível de
endividamento das organizações situadas nos estados que absorvem esta mão de obra; (ii)
com relação aos grupos de refugiados, as empresas que fazem adesão ao programa de
recebimento dos refugiados nos estados, por meio dos governos estaduais, possuem as
seguintes oportunidades: capacidade de obter crédito mais fácil junto as instituições
financeiras, por meio da redução da taxa de juros, isto é, gerando o impacto diretamente
na estrutura de capitais e, naturalmente, tornando-se mais competitivas com em relação
aos seus concorrentes. Alguns setores como o energético, telecomunicações e varejo estão encontrando maneiras de integrar refugiados em suas forças de trabalho, ou de
apoiar diretamente as empresas detidas por refugiados, para assim, poderem participar
das oportunidades junto ao crédito mais fácil e também na criação de novos negócios com
o ente público. Consequentemente, a criação de novos negócios com o ente público, ao
longo dos anos, influência na prática de atos corruptos ou beneficiamento ilegal entre
ambas as partes.
Palavras-Chave: CEO. Corrupção. Estrutura de Capitais. Imigração. Refugiados.
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ABSTRACT

It is essential to have a knowledge about the theories of Trade Off, Pecking Order and
Agency, to understand that there is still a puzzle to be solved: they are not able to explain
which are the determinants that companies should choose in the analysis of the capital
structure. The main objective of this research is to analyze the impacts of the choice of
new factors and/or determinants of the capital structure of companies. The logical
intuition is based on the relationship and interaction of classic variables, widely used in
the financial and accounting area, counting on the CEO skills, as well as on the use of
restricted factors such as corruption, immigration and refugees. Through econometric
procedures, such as cross-sectional analysis, panel data and moderation of instrumental
variables, this research was composed of 1.675 American companies, extracted directly
from the Wharton Research Data Service database, for a period from 2010 to 2017. This
research offers a novelty with respect to the identification, interaction and discussion of
new factors in the choice of the determinants of the capital structure, since these elements
can add value to the companies’ indebtedness policy, although they have never been fully
used. Overall, the results of this study provide empirical evidence that the level of
corruption in an economy has a direct and positive effect, assuming the following
findings: (i) corruption is significant in environments with a higher concentration of
refugees, which brings a direct and positive relationship with the level of indebtedness of
organizations located in the states that absorb this workforce; (ii) with respect to refugee
groups, the companies that adhere to the program for receiving refugees in the states,
through the state government, have the following characteristics: ability to obtain easier
credit from financial institutions, through the reduction of interest rates, generating the
direct impact on their capital structure and, naturally, becoming more competitive with
respect to their competitors. Some sectors, such as energy, telecommunications and retail,
are finding ways to integrate refugees into their workforces, or to directly support refugeeowned businesses, so that they can participate in easier credit opportunities also create
new businesses with the public body. Consequently, the creation of new businesses with
the public body over the years, influence the sharing of corrupt acts or illegal benefit
between both parties.
Keywords: Capital Structure. CEO. Corruption. Immigration. Refugees.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Apresentação do Tema e Problema de Pesquisa

Os determinantes da estrutura de capitais não sinalizam seguir uma única teoria,
embora cada um deles ofereça a suas respectivas implicações. Após mais de 60 anos de
investigações sobre o tema, oportuniza-se o momento de investigar novos determinantes
em pesquisas empíricas e reconhecer as restrições e os objetivos subjacentes causados
pelas teorias de Finanças Corporativas.
Uma série de pesquisas estabeleceu os fundamentos para explicar os
determinantes da estrutura de capitais (Modigliani; Miller, 1958; Modigliani; Miller,
1963; Jensen; Meckling, 1976; Myers, 1977, 1984; Myers; Majluf, 1984; Myers, 2001;
Fama; French, 2002). Estas pesquisas seminais podem ser categorizadas em três
abordagens teóricas: Trade Off, Pecking Order e Agência, que objetivam explicar a
escolha dos principais determinantes da estrutura de capitais. No entanto, todas essas
teorias falharam em produzir evidências conclusivas a respeito de como as empresas se
endividam (Graham, 2000; Leary; Roberts, 2010).
Inicialmente, Modigliani e Miller (1958) postulam que o valor da empresa não é
influenciado pela composição da estrutura de capitais. No entanto, esta discussão é
baseada em hipóteses restritivas de um mercado de capitais perfeito que não existe no
mundo real. Por outro lado, para explicar um mercado imperfeito, a Teoria do Trade Off
(Kraus; Litzenberger, 1973; Myers, 1984) destaca que uma empresa irá negociar custos e
benefícios da dívida para maximizar o valor da empresa. O benefício da dívida vem
principalmente da questão fiscal na diminuição da renda através do pagamento de juros
(Miller; Modigliani, 1963). Já o custo da dívida, é derivado de custos diretos e indiretos
de falência através do aumento do risco financeiro (Kim; Sorensen, 1986; Kraus;
Litzenberger, 1973).
A Teoria do Pecking Order (Myers; Majluf, 1984; Ross, 1977), por sua vez,
estabelece que o financiamento segue uma hierarquia, isto é, o financiamento interno é
usado primeiro, depois a dívida é emitida e, posteriormente, o capital é emitido quando
não se pode mais abordar a dívida. Por fim, a Teoria da Agência, desenvolvida por Jensen
e Meckling (1976), Jensen (1986) e Hart e Moore (1994), defende que uma estrutura de
capitais ideal, para maximizar o valor da empresa, deve ser aquela que, prioritariamente,
minimiza conflitos de interesses entre as partes interessadas.
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Com base nas argumentações teóricas apresentadas, a escolha da estrutura de
capitais é uma considerável decisão estratégica, pois afeta o custo do capital, a
rentabilidade, a valorização e a solvência de uma empresa (Sharma, 2017). Em outras
palavras, a determinação correta da estrutura de capitais é necessária, pois evita expor a
empresa a uma elevada possibilidade de ter dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo,
leva ao menor nível de custo de capital possível, dados os benefícios, custos e riscos
envolvidos no uso de capital de terceiros sobre uma base de capital próprio (Frank; Goyal,
2009).
Ao longo do tempo, diversos estudos, teóricos e empíricos, tentaram identificar os
fatores que influenciam esta escolha dos principais determinantes da estrutura de capitais
(Bradley et al., 1984; Myers, 1984; Titman; Wessels, 1988; Harris; Raviv, 1991; Rajan;
Zingales, 1995; Fan et al., 2012; Graham et al., 2015). Em linha com os autores
mencionados anteriormente, Frank e Goyal (2008) discorre sobre a necessidade de
identificar uma teoria satisfatória, de estrutura de capitais, que deve explicar por que as
empresas tendem a manter um certo nível de endividamento por longos períodos, e quais
seriam estes fatores e/ou determinantes.
Em adição aos estudos mencionados anteriormente, Parson e Titman (2009) e
Graham e Leary (2011) também enfatizam que a pesquisa da estrutura de capitais se
concentre na busca de fatores individuais da empresa, como preferências gerenciais
(processo de decisão), estrutura de governança, geografia e cultura corporativa; na
tentativa de explicar a escolha dos principais determinantes.
Contribuindo com a discussão sobre a relevância deste tema, Rauh e Suﬁ (2012)
afirmam que evidências empíricas sugerem que a pesquisa da estrutura de capitais deve
focar somente os determinantes das variações na alavancagem. Eles constatam que fatores
invariantes de tempo específico da empresa, como o tipo de produto e o tipo de ativos
utilizados na produção, são os determinantes mais significativos da variação do
endividamento.
Por outro lado, a visão consensual de que a estrutura de capitais é estável por
longos períodos foi questionada por DeAngelo e Roll (2015), que apontam que a
estabilidade da estrutura é uma exceção e não uma norma. Com um conjunto de dados de
empresas dos EUA, eles encontraram grandes variações temporais nos índices de
alavancagem e observaram que os efeitos da empresa podem diferir consideravelmente
ao longo do tempo.
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Com a finalidade de ter uma visão geral da quantidade de pesquisas que já foram
desenvolvidas até o momento, sobre estrutura de capitais, o Gráfico 1 representa uma
síntese da quantidade de publicações e quantidade de citações, ambas por anos.

Gráfico 1: Quantidade de publicações (primeira tela) e citações sobre Estrutura de Capitais ao
longo dos anos (segunda tela)

Fonte: Web of Science (2019). Nota: a consulta desta pesquisa foi feita durante o período de
1970 até 2020 (prelo), totalizando 4.214 publicações que apresentam a palavra “estrutura de
capitais” na busca por palavras chave. Contudo, para efeito de visualização gráfica, optou-se por
apresentar os anos que apresentam, minimamente, a visualização da barra de crescimento.
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Note que no Gráfico 1, a quantidade de itens publicados por ano, desde 1999 até
2019, vem crescendo gradativamente. Isto demonstra, sem qualquer juízo de valor, o
interesse contínuo dos pesquisadores de finanças em pesquisar sobre o tema de estrutura
de capitais. Em consonância, a outra representação gráfica informa o número de citações,
por ano, que vem crescendo a respeito de pesquisadores que tem trabalhado neste tema,
o que, de certa forma, também corrobora para um crescimento exponencial da área, ao
longo dos últimos anos.
Os estudos de Deesomsak et al. (2004) investigam os determinantes da estrutura
de capitais em países como a Ásia e Oceania. Com relação aos determinantes específicos
da empresa, esta pesquisa relata que o tamanho da empresa está positivamente
relacionado ao endividamento, enquanto o crescimento e a liquidez estão relacionados de
forma negativa. Por conseguinte, De Jong et al. (2008) analisam a importância de fatores
específicos da empresa na escolha do endividamento das empresas de 42 países. Os
resultados deste estudo indicam que os determinantes do endividamento específicos das
empresas diferem entre os países, fazendo com que as teorias atuais sejam inconclusivas
na escolha mais adequada desses determinantes.
Outros estudos, como Psillaki e Daskalakis (2009), relatam que o tamanho da
empresa está positivamente correlacionado com o endividamento, enquanto a estrutura
de ativos, lucratividade e risco do negócio são explicados de forma negativa. A variável
crescimento, não é um determinante estatisticamente significativo do endividamento, que
foi evidenciado na estrutura de capitais da Grécia, França, Itália e Portugal. A principal
conclusão deste estudo é que os fatores específicos da firma, e não o de país, poderiam
explicar de forma mais adequada as diferenças nas escolhas da política de endividamento.
Utilizando dados de um país do oriente médio, Sbeti e Moosa (2012) investigam
os determinantes da estrutura de capitais e relatam a relação significativa das variáveis
oportunidades de crescimento e lucratividade. Em linha com os resultados evidenciados
anteriormente, Serfling (2016) também fornecem indícios sobre a relação entre os custos
associados à demissão de trabalhadores e as decisões da estrutura de capitais das
empresas, por meio da utilização de dados em painel.
De forma geral, embora as últimas seis décadas tenham produzido uma
significativa quantidade de literatura empírica sobre a escolha dos determinantes da
estrutura de capitais, vários autores nessa disciplina de finanças corporativas concluem
que os resultados são bastante inconclusivos (Na; Li; Yu, 2016; Bradley; Jarrell; Kim,
1984; Schmid, 2013; Denis; McKeon, 2012; Hovakimian, 2006; Strebulaev, 2007).
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Conforme destaca Hang et al (2018), apenas nos últimos cinco anos (2012–2016),
o número de estudos aumentou em mais de 300 artigos, cada um propondo o seu próprio
conjunto de principais determinantes. Neste contexto, os principais determinantes
clássicos, compilados pela literatura, são: tamanho da empresa, oportunidade de
crescimento, rentabilidade, volatilidade, tangibilidade, idade da empresa, dividendos,
liquidez e investimentos (Titman; Wessels, 1988; Rajan; Zingales, 1995; Frank; Goyal,
2009).
O vasto número de estudos (Anwar; Sun, 2015; Frank; Goyal, 2009; Öztekin,
2015) amplia a heterogeneidade dos achados empíricos, em vez de revelar evidências
unificadas dos verdadeiros direcionadores da escolha dos determinantes da estrutura de
capitais. No entanto, um ponto notável é que não existe uma única teoria que possa
interpretar e fornecer totalmente os fatores que influenciam a estrutura de capitais, por
meio dos seus determinantes, na política de endividamento das organizações. No entanto,
Ardalan (2017) argumenta que todas essas teorias são baseadas em muitos pressupostos
críticos, enquanto a realidade, por meio dos tomadores de decisões, é extremamente
complexa e diversificada. Ele afirma, também, que os teóricos nem sempre estão
totalmente conscientes das naturezas multifacetadas das empresas.
Ao longo da história, evidencia-se que conhecer a estrutura de capitais é essencial
para as organizações, porém, o estudo do comportamento do gestor tem sido um
importante avanço para promover o crescimento e estudo das finanças (Abeywardhana,
2017). Partindo deste entendimento, é inevitável o surgimento de alguns
questionamentos: a discussão que permeia se as variáveis clássicas da estrutura de
capitais, nos últimos 40 anos, foram realmente suficientes, terá chegado ao fim? Como a
complexidade e a evolução das organizações podem ter superado os benefícios
apresentados pelos determinantes clássicos, carecendo assim, de novas variáveis com um
melhor poder explicativo? Quais seriam estas novas variáveis e onde elas residem?
Diante do exposto, novas investigações são necessárias para lançar um pouco mais
de luz sobre a questão. Esses desenvolvimentos teóricos abrem caminho para os vastos
trabalhos de pesquisa empírica, testando a validade dessas teorias sob diferentes
perspectivas, seja de novos determinantes ou até mesmo, novos modelos econométricos
para teste e persistência. No entanto, alguns desafios são identificados, destacando que a
maioria das pesquisas utilizam apenas dados contábeis do país, em grande parte devido à
disponibilidade de informações junto às bases de dados. Mais importante ainda: os
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resultados teóricos e empíricos mistos também são complexos na sua interpretação,
independente de qual realidade nacional apresentada.
Contudo, um ponto que parece estar em comum é que a maioria dos estudos sobre
a estrutura de capitais se concentra apenas em fatores específicos ou clássicos da empresa,
compreendendo as seguintes variáveis: lucratividade, tangibilidade, volatilidade,
crescimento e tamanho da organização (Andres et al., 2014).
Para tanto, uma das alternativas para avançar na investigação de possíveis e/ou
novas explicações, pode ser encontrada em outros campos de discussão, como por
exemplo, o comportamento dos gestores. As crenças, preferências e até mesmo os vieses
comportamentais, no processo de tomada de decisão, podem não ser padronizadas e,
assim, permitir diversos comportamentos, que por sua vez, traduzem em variadas
decisões. Neste contexto, o comportamento e habilidades dos gestores podem oferecer
novos esclarecimentos, até então pouco observáveis pela literatura, ao melhor
entendimento e compreensão dos fatores essenciais na escolha dos determinantes da
estrutura de capitais.
Por exemplo, as habilidades dos gerentes de alto nível – CEOs, são um fator que
carece de maior observação nas pesquisas de políticas de endividamento, pois há grandes
indícios deste efeito na influência das decisões financeiras (Matemilola et al., 2018).
Hanousek e Shamshur (2011) e Lemmon et al. (2008), entre outros, mostraram
empiricamente que fatores específicos da empresa não observados, podem explicam a
maior parte da variação dos determinantes na estrutura de capitais das empresas.
Corroborando com os estudos anteriores, a pesquisa de Bertrand e Schoar (2003) sinaliza
que os CEOs têm poder explicativo para várias decisões corporativas, incluindo políticas
de investimento, tais como gastos de capital e aquisições e políticas financeiras como:
liquidez, alavancagem financeira, cobertura de juros, pagamento de dividendos e
estratégias organizacionais.
O efeito das habilidades do CEO pode influenciar o nível de endividamento de
uma empresa, conforme observado por Jiraporn et al. (2012) e Li et al. (2017). Existem
algumas pesquisas (Custodio; Metzger, 2014; Gounopoulos; Pham, 2018) que apontam
as principais habilidades e características comportamentais dos CEOs, a saber: idade,
nacionalidade, gênero, participação no board, fundador da empresa, , promovido
internamente, remuneração (salário e bônus), especialista, generalista, impacto da mídia,
tenure, power, turnover, background em finanças, overconfidence, dentre outras.
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Considerando a existência de novos desafios de gestão (CEOs) e mercado,
particularizando as especificidades geográficas em que as empresas estão estabelecidas,
adicionado ao fato das constantes e significativas mudanças que o ambiente de mercado
e regime tecnológico de extrema concorrência produz, faz-se necessário a escolha de
novas variáveis “de mercado” que possam ajudar a elucidar o desafio da escolha de novos
determinantes em estrutura de capitais.
Além destas variáveis explicitadas, podem ajudar ainda na explicação e
compreensão dos determinantes da estrutura de capitais, alguns temas de impacto global,
outrora nunca mencionado em temas de finanças corporativas, que após serem
transformados em variáveis, foram caracterizados por região e/ou estado localizador,
como por exemplo: corrupção (Smith, 2016), imigração (James et al., 2017) e refugiados
(Gerick et al., 2018).
A corrupção tem uma relação direta com o nível de endividamento, pois sugere
que as empresas, envolvida em práticas corruptas, possuem uma vantagem comparativa
na obtenção de acesso à dívida e, em particular, à dívida de longo prazo (Smith, 2016).
No entanto, essa vantagem de financiamento da dívida desaparece quando a relação é
interrompida, devido ao descobrimento por parte do mercado ou pelos órgãos
fiscalizadores.
Para a imigração legal, as políticas desenvolvidas até o momento, parecem
centrar-se em torno do impacto da imigração nas finanças, de um modo geral, destacando
a absorção desta mão de obra por parte das empresas (Gerick et., 2018). Os imigrantes
são geralmente reconhecidos por sua maior orientação empreendedora, pelo fato de
frequentemente possuírem habilidades linguísticas, interculturais, estrangeiras e, em
especial, vínculos preexistentes com redes globais (Cerdin et al., 2014), podendo assim
desenvolver e operar empresas que se tornam exportadores em seus países de acolhimento
(Saxenian, 2002). Esta linha de raciocínio implica que o desempenho financeiro das
organizações que possuem imigrantes, oferece retornos mais lucrativos do que empresas
de não imigrantes (Gerick et., 2018).
As empresas com pelo menos um fundador de imigrantes, tiveram maior receita
de vendas e contrataram mais funcionários do que empresas sem nenhum fundador de
imigrantes, de acordo com a pesquisa de McQuaid et al. (2010). Os diferentes resultados
operacionais entre firmas fundadoras de imigrantes e firmas fundadoras de nãoimigrantes podem sugerir que as empresas fundadoras de imigrantes tenham conselhos
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menores a fim de reduzir os custos de coordenação, melhorar o monitoramento da
administração e melhorar o desempenho da empresa.
Com relação aos refugiados e o endividamento das empresas, duas premissas são
abordadas: as pesquisas, realizadas por Alloush et al. (2017), reuniram dados para
investigar como as economias dos campos de refugiados interagem com as economias do
país hospedeiro e, também, sobre os impactos econômicos locais dos mecanismos
alternativos de fornecimento de ajuda alimentar pelas empresas. Os dados mostram que
as empresas não possuem capacidade de crescimento, seja pela dificuldade de crédito e
necessidade de investimento, seja pelo de estarem relacionadas com uma comunidade que
não possui renda, sendo que os refugiados são sustentados provisoriamente pelos
governos locais e pela Organização da Nações Unidas (ONU).
A segunda premissa argumenta que a falta de experiência do refugiado impede
que os candidatos a emprego concorram, de forma equilibrada, com outros candidatos no
mercado de trabalho, de acordo com a pesquisa de Granovetter (1983). Conforme
estabelecido ainda pelo autor, as empresas contratantes, que em sua maioria possuem
perfis de produção de baixo valor agregado, recebem esta mão de obra de baixa
qualificação por sua necessidade de subsídios que obtém junto ao governo. Ainda assim,
estes benefícios são insuficientes para seu crescimento econômico, tendo que recorrer,
sempre que possível, a fontes de financiamento externo para suportar os investimentos
(Granovetter, 1983).
Após este período introdutório, em especial a apresentação de novos fatores que
até então, nunca foram utilizados simultaneamente pela literatura de finanças e podem vir
a ser respostas para novos horizontes, na explicação dos determinantes, alguns novos
questionamentos são estabelecidos:
As variáveis atuais (clássicas) ainda contribuem de alguma forma para explicação
da política de endividamento das empresas? Quais são as implicações que o efeito CEOs
tem na estrutura e decisão das dívidas? As empresas poderiam se beneficiar de um
ambiente corrupto para crescimento e redução da sua dívida financeira? Qual a influência
dos imigrantes e refugiados no desempenho financeiro das organizações? A possível
interação das variáveis clássicas com as variáveis inovadoras, podem, de forma inédita
nos trabalhos de estrutura de capitais, apresentar resultados mais significativos e trazer
novos rumos para a explicação dos determinantes?
Observando-se os argumentos e questionamentos apresentados, considerou-se
oportuno explorar a interação do conjunto de variáveis, que outrora, nunca foram
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utilizadas simultaneamente, como uma tentativa de trazer luz e respostas mais abrangente
sobre a estrutura de capitais das empresas, uma vez que as teorias apresentadas também
não são capazes de explicar tudo (Na; Li; Yu, 2016). Esta constatação propõe que não há
uma teoria única sobre estrutura de capitais que incorpore todas variáveis necessárias e
que as previsões dessas teorias sugerem que o enigma da estrutura de capitais ainda
permanece.
Desta forma, a questão principal que norteou a realização desta pesquisa foi a
seguinte: como os novos determinantes podem ajudar na explicação da Estrutura de
Capitais das empresas? Portanto, questiona-se no sentido de identificar a influência e as
principais implicações que os possíveis novos fatores podem oferecer na elucidação na
escolha dos principais determinantes na estrutura de capitais das organizações. Essa
influência dos fatores clássicos e os novos fatores serão analisadas, conforme o objetivo
geral e objetivos específicos, bem como as respectivas etapas metodológicas, na próxima
seção.

1.2 Objetivo Geral e Específicos

Considerando o contexto apresentado na seção 1.1, o presente estudo tem por
objetivo geral analisar os impactos da escolha de novos fatores e/ou determinantes da
Estrutura de Capitais das empresas.
Para o suportar o objetivo geral da pesquisa, foram idealizados cinco objetivos
específicos, como forma de detalhar o desdobramento do objetivo geral em etapas. Os
objetivos específicos propostos foram: (i) Relacionar, em um mesmo modelo, o conjunto
de variáveis clássicas com o conjunto de variáveis inovadoras; (ii) Identificar e comparar
possíveis semelhanças de endividamento de empresas que estão localizadas em estados
com alta probabilidade de nível de corrupção e estados de casos de corrupção já
sentenciados; (iii) Analisar o impacto, a nível de estado, da imigração e refugiados na
política financeira das empresas, interagindo estes resultados nas áreas com maior
incidência de corrupção; (iv) Interagir as variáveis clássicas de estrutura de capitais
exclusivamente com o perfil dos CEO’s das empresas.
Para alcançar o objetivo geral e específico propostos, foram destacadas variáveis,
por meio de estudos correlatos, que serão analisadas com suas respectivas
fundamentações teóricas, evidenciando como variável dependente o endividamento de
mercado, e na função de controle da equação, um conjunto de variáveis que são estão
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disponíveis na seção de revisão de literatura. A estruturação das variáveis de controle foi
dividida da seguinte forma: variáveis clássicas (amplamente utilizadas na literatura de
finanças corporativas), variáveis comportamentais (especificamente, a habilidades do
CEO) e as variáveis corrupção, imigração e refugiados.
As variáveis clássicas são aquelas já utilizadas frequentemente nas pesquisas
sobre a escolha dos principais determinantes do endividamento das empresas. Como
forma de detalhamento para cada um destes grupos de determinantes, inicia-se a
apresentação do conjunto de clássicas, a saber: (i) tamanho da empresa (Raja; Zingales,
1995; Chen, 2004; Frank; Goyal, 2009; Dang; Garrett, 2015); (ii) Oportunidade de
Crescimento (Shyam-Sunder; Myers, 1999; Fama; French, 2002; Guney et al., 2011;
Dang et al., 2014); (iii) Rentabilidade (Graham, 2000; Fama; French, 2002, Frank; Goyal,
2003; Delcoure, 2007; Deesomsak et al., 2009; Piaw; Jais, 2014); (iv) Tangibilidade
(Titman; Wessels, 1988; Frank; Goyal, 2009; Andres et al., 2014; Dang; Garrett, 2015);
(v) Dividendos (Miller; Modigliani, 1963; Dhanani, 2005; Amidu, 2007); (vi) Liquidez
(Ozkan, 2001; Sbeti; Moosa, 2012); e (vii) Investimentos (Hoshi et al., 1991; Kaplan;
Zingales, 1995; Cho, 1998).
O conjunto de variáveis comportamentais do CEO, com as suas respectivas
variáveis e referências, são apresentados da seguinte forma: (i) Idade (Cao et al., 2017);
(ii) gênero (Faccio et al., 2016; Skala; Weill, 2018); (iii) participação no board (Frye;
Pham, 2017); (iv) fundador da empresa (Frye; Pham, 2017); (v) promoção interno (Huang
et al., 2016); (vi) Remuneração – salário e bônus (Brockman et al., 2017); (vii) Tenure
(Banerjee et al., 2018); (viii) Power (Chao et al., 2017); (ix) Finanças (Gounopoulos;
Pham, 2018); e (x) overconfidence. Por fim, foram elencadas as seguintes variáveis: (i)
Corrupção (Smith, 2016); Refugiados (Baran et al, 2018); e Imigração (Mitaritonna et al.,
2017).
Pontualmente, para o desenvolvimento desta pesquisa, foram estruturadas as
seguintes etapas metodológicas:
(i) coletar e extrair a amostra composta por 1.675 empresas americanas, extraídas
diretamente da Wharton Research Data Services (WRDS). A WRDS fornece as
principais bases de dados das instituições de negócios, além das informações
financeiras para as instituições globais;
(ii) inserir as variáveis controle na equação;
(iii) estimar os parâmetros em cross section e dados em painel (OLS, Efeitos
Fixos, Efeitos Aleatórios e Variáveis Instrumentais);
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(iv) confrontar os resultados obtidos com as Teorias de Trade Off, Pecking Order
e Agência, com o intuito de verificar pontos convergentes e divergentes destas teorias,
em uma realidade que apresenta novos fatores explicativos. Ademais, o aspecto
motivacional e relevância deste tema serão discorridas na seção 1.3.

1.3 Motivações e Relevância e Contribuições

A justificativa para analisar os impactos da escolha de novos fatores e/ou
determinantes da Estrutura de Capitais das empresas, foi motivada por alguns
argumentos. Inicialmente, destaca-se que até o presente momento, não há estudos
específicos sobre o tema que aborda um conjunto significativo de variáveis, e que se
propõem na explicação das novas escolhas de determinantes da Estrutura de Capitais.
Este argumento foi constatado por meio de um levantamento realizado, na revisão de
literatura, dos principais periódicos internacionais (elevado fator de impacto) e
conferências na área de finanças. Assim, será acrescentado nesta pesquisa, novas
variáveis que possam ter um melhor poder explicativo na escolha dos determinantes da
estrutura de capitais.
Um segundo argumento é a existência de várias teorias e linhas de pensamento
acerca do tema estrutura de capitais, que foram principalmente desenvolvidas nos últimos
sessenta anos. A questão é que, até o presente momento, toda estas teorias são
inconclusivas com relação a escolha dos determinantes mais adequados para análise da
política de endividamento das organizações. Logo, pretende-se buscar novas respostas
que desafiem o avanço e a evolução das teorias já consolidadas.
Para se ter uma ideia, as três teorias: (i) Teoria Trade Off (Kraus; Litzenberger,
1973; Myers, 1984); (ii) Teoria Pecking Order (Myers; Majluf, 1984; Ross, 1977); (iii)
Teoria da Agência (Jensen; Meckling, 1976; Jensen, 1986; Hart; Moore, 1994), foram
influenciadas com base em Modigliani e Miller (1958) e só funcionam de acordo com
algumas premissas, mas não esclarecem, efetivamente, o conjunto ideal de determinantes
que deveriam ser adotados pelas empresas em um dado momento e realidade.
Por conseguinte, o terceiro argumento apresenta que, as características individuais
e habilidades dos gestores das empresas, poderiam ter maior influência na escolha dos
determinantes em estrutura de capitais. Especificamente, evidencia-se que o efeito dos
CEOs proporciona uma plausível combinação com estrutura de capitais, com base em 2
teorias: Trade Off e Agência.
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Com relação a Trade Off, postulada por Myers (1984), observa-se a maximização,
por exemplo, do benefício de uma proteção fiscal de juros. De acordo com Myers (1984),
a estrutura de capitais é alcançada quando os benefícios fiscais da dívida são equilibrados,
na margem, pelos custos da crise financeira. Mantendo os ativos e os planos de
investimento da empresa constantes, os CEOs usam mais dívidas para proteger os lucros
da empresa dos impostos; isso incentiva, por sua vez, o uso de mais capital de dívida.
Portanto, a experiência dos gerentes de alto nível (CEOs) está positivamente relacionada
à política de endividamento.
Pela teoria de Agência, Jensen e Meckling (1976) mostram que os custos de
agência surgem devido ao conflito de interesses entre os proprietários e gerentes, isto é,
cada parte tentando maximizar seus próprios objetivos. Para reduzir os custos de agência,
os proprietários elaboram contratos de remuneração para alinhar os interesses conflitantes
dos gerentes e acionistas. Os gerentes, em média, são mais cautelosos, uma vez que são
investidos pessoalmente e monetariamente na empresa que gerenciam e, portanto, suas
decisões políticas são normalmente conservadoras, comparadas a acionista bem
diversificado.
Já o quarto argumento motivacional, informa que as empresas em áreas mais
corruptas possuem menos dinheiro e têm maior endividamento do que empresas em áreas
menos corruptas, conforme afirma Smith (2016). Em outras palavras, a corrupção é
considerada parte do mecanismo que opera no mercado, o que afeta as políticas
corporativas de caixa e endividamento. Apergis e Apergis (2017) vai além disto, ao
informar que quanto mais uma empresa pode pagar por corrupção, em maior quantidade
ela irá pagar, transformando esta relação em um clico vicioso. Desta forma, as empresas,
que desejam maximizar o seu valor, devem limitar um teto de pagamento pela corrupção,
pois elas poderiam usar as políticas financeiras para reduzir o valor das dívidas, se assim
conseguisse usar uma quantidade menor de dinheiro para pagar por atos de corrupção.
A quinta argumentação motivacional, faz referência para duas das maiores crises
humanitárias do século: imigração e refugiados (ONU, 2017). Com relação a imigração,
uma redução no efeito dos vistos de imigrantes legais, nos EUA, proporciona uma
redução em inovação, produtividade, receitas e lucros no nível da empresa (Ghosh et al.,
2014). Em outras palavras, a falta de imigrantes produz uma redução significativa em
tamanho e produtividade para empresas que dependem de trabalhadores qualificados
estrangeiros.
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Por fim, o sétimo e último argumento oferece a discussão que as populações de
refugiados aumentaram consideravelmente nos últimos anos, e encontrar soluções para
sua integração bem-sucedida, no âmbito empregado – empregador, tornou-se uma tarefa
urgente e desafiadora para as empresas (Gerike et al., 2018). O desafio interno das
empresas vai além de como absorver esta mão de obra, mas em como a estrutura de
capitais deve estar preparada para fazer frente aos novo investimentos e produzir a
lucrativa desejada, maximizando a riqueza dos acionistas.
Estas argumentações, tanto de imigrantes quanto de refugiados representam a
preocupação dos países em ter, entre outros suportes, infraestrutura econômica e social
para recebê-los. Um ponto pacificado, nesta área, é a diferença do nível de capital
intelectual que as empresas fazem na absorção desta mão de obra (imigrantes x
refugiados), considerando que, na maioria das vezes, elas necessitam de endividamento
para suportar esta absorção e investir em capital tecnológico para expandir seus negócios.
Enfim, a síntese motivacional é a perspectiva real e inédita de elucidar e promover
novos horizontes, por meio da interação e cruzamento do conjunto de variáveis
mencionadas anteriormente, para a identificação e escolha de novos determinantes.
Após estes aspectos motivacionais, cumpre ressaltar o propósito da relevância
desta pesquisa, o qual reside no fato que ao longo das últimas décadas, as empresas
passaram a dar maior importância para a questão das políticas financeiras, visando à
maximização do patrimônio e retorno para os acionistas. Mesmo nas empresas de países
desenvolvidos, há um gap entre o desenvolvimento de conhecimentos teóricos e a sua
aplicação no mundo prático, o que levou, recentemente, as empresas a adotarem práticas
de gestão financeira mais avançadas e em linha com o objetivo de maximização de
riqueza.
Por sua vez, o endividamento das empresas sempre foi mais discutido do ponto de
vista de proporcionar liquidez para as empresas, ou uma situação de dificuldades
financeiras que poderia redundar numa falência. No entanto, a adoção de práticas
adequadas de endividamento pode aumentar a capacidade da empresa em gerar mais
rentabilidade, ajustando a política em função dos ciclos naturais da economia, de picos e
recessões de atividade econômica.
Sobretudo, tais práticas adequadas tem a capacidade de elevar o valor da empresa
e contribuir para o aumento da riqueza dos acionistas, em função do aproveitamento de
ganhos e benefícios advindos com o uso de dívidas, sem contar a necessidade do
estabelecimento de um nível adequado de endividamento. Também pode contribuir para
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alavancar o crescimento da empresa dada uma geração específica de resultados, que
possam ser parcialmente retidos e um conjunto de investimentos que possam ser
realizados.
Com relação as contribuições desta pesquisa, entende-se que o estudo contribui à
nível de abordagem acadêmica, prática e social. Para a abordagem acadêmica, destaca-se
que esta pesquisa oferece um ineditismo no que tange a identificação, relação e interação
de novos determinantes da estrutura de capitais, à medida que esses elementos podem
influenciar a estrutura de capitais das empresas, em diferentes realidades (países) e
considerando o comportamento dos gestores no processo de tomada de decisão.
Esta interação objetiva produzir efeitos que podem criar resultados ou até futuros
pressupostos a nível global, pois o conjunto de variáveis, mutuamente relacionadas entre
si, permite produzir as mais diversas inferências, como por exemplo: novos horizontes
que o efeito CEOs, por meio do conjunto de habilidades, influência a política de
endividamento; o impacto que os imigrantes e refugiados, nos estados americanos, produz
na política de dívidas das corporações, e subsequente, nas empresas; além da ajuda
humanitária que pode oferecer para a Organizações das Nações Unidas (ONU), em
virtude das reflexões desenvolvidas com o impacto direto destes grupos, nesta pesquisa.
Esta investigação só é possível, porque existe um gap de teorias, que não explicita
com clareza, o conjunto ideal de determinantes que a empresa deveria escolher, dada a
sua conjuntura financeira, política e social. Ainda no campo teórico, a pesquisa contribui
com a apresentação e discussão dos tratamentos empíricos, por meio da utilização e a
interação de uma metodologia econométrica atual (cross section – OLS, dados em painel
e variáveis instrumentais), que objetiva validar, ou contradizer, os resultados empíricos
já apresentados sobre o tema, considerando os aspectos inconclusivos alcançados até o
momento pelas pesquisas na área.
Vale lembrar que a maioria dos estudos concernente ao efeito dos CEOs, não
abrangeram uma grande quantidade de variáveis, ao mesmo tempo, para identificar
possíveis comportamentos no processo de endividamento das organizações. Logo, esta
pesquisa disponibiliza a oportunidade de discussão com mais acuracidade de quais
comportamentos e/ou habilidade, efetivamente, os CEOs podem influenciar no processo
de tomada de decisão sobre endividamento.
Menciona-se ainda, nesta pesquisa, que ela contribui para literatura de estrutura
de capitais por meio de uma variável ainda não muito utilizada a nível de empresas,
diretamente, que é corrupção. A maioria dos estudos sobre corrupção usa medidas
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baseadas em percepções sobre regiões com maior ou menor probabilidade de ocorrer
casos de corrupção. Os casos de percepção de corrupção são fornecidos por meio do
relatório compilado da Centro de Estudo de Corrupção, da Universidade de Illinois – US.
Em adição as demais contribuições acadêmicas, serão fornecidas evidências, ora
nunca documentadas com clareza em pesquisa de finanças, da influência dos refugiados
e imigrantes na política de endividamento das empresas, capturando esta relação por cada
um dos estados americanos. Estes grupos, nos dias atuais, podem influenciar diretamente
a estrutura de dívidas, considerando, obviamente, o nível do capital intelectual dos
empregados que são admitidos dentro das corporações. Em paralelo, pretende-se avaliar
se os estados que possuem maior nível de refugiados e imigrantes são, também,
localizados ou não em estados com maior ou menor nível de corrupção.
No que tange aos imigrantes, em particular, e seus possíveis efeitos no nível da
empresa, a pesquisa vai abordar que a absorção de imigrantes, dentro de empresas, pode
influenciar no nível de endividamento maior das organizações, por meio da seguinte
argumentação: as empresas sediadas em distritos com maior aumento na oferta de
imigrantes podem ter maior produtividade, capacidade de inovação, investimentos e
crescimento de exportação, em relação à empresas comparáveis em distritos com menores
fluxos de entrada de imigrantes.
Com relação a abordagem prática deste estudo, afirma-se que a pesquisa contribui
com o entendimento de que o papel dos gestores se torna fundamental, nos estudos atuais,
para os esclarecimentos dos principais determinantes na estrutura de capitais. Em
específico, fornece novas evidências que esclarecem o impacto específico das habilidades
do CEO, na explicação do endividamento.
Além disto, serão oferecidos indícios relativos ao efeito dos imigrantes e
refugiados, à nível de estado, no endividamento das empresas americanas, com objetivo
de colaborar com as investigações para o desenvolvimento de melhores práticas de
políticas e gestão públicas. As autoridades públicas, que buscam o bem comum, têm um
forte incentivo para estimular a inserção, desenvolvimento e o crescimento destes grupos
migratórios. Vale lembrar ainda, que este trabalho irá contribuir para o avanço das
práticas sociais que a ONU faz na proteção dos direitos humanos, bem a orientação para
o progresso e desenvolvimento econômico dos países que recebem imigrantes e
refugiados.
Por fim, já em relação a abordagem de cunho social, argumenta-se algumas
contribuições que esta pesquisa irá proporcionar. Primeiramente, esta investigação pode
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ajudar a elucidar o porquê das dificuldades dos refugiados em ter suas qualificações
reconhecidas, além do fato de entrarem no mercado de trabalho mais tarde. Adicionados
a isto, o fato de possuírem taxas de desemprego e subemprego mais altas, obtendo renda
mais baixa (Bakker et al., 2016) e fixados no mercado de trabalho secundário (ColicPeisker; Tilbury, 2006). Assim, as chances de encontrar um emprego significativo
diminuem a cada ano de status temporário dos refugiados.
Desta forma, a pesquisa sinaliza que as empresas americanas devem estar
preparadas, na sua política financeira, para receber, na medida do possível, esta mão de
obra estrangeira. Ressalta-se também, a necessidade da evolução de políticas sociais e de
integração nas áreas demográficas onde reside a maior quantidade de refugiados.
Já os imigrantes, no que lhe diz respeito, esta pesquisa pode ajudar a promover
políticas de integração de imigrantes, desenvolvendo a integração social com o aumento
da valorização humana, por meio do entendimento do impacto que os imigrantes, das
mais diversas nacionalidades, incidem sobre as empresas americanas.
Cabe, também, informar por meio desta pesquisa, que a mudança na estrutura de
capitais das empresas é um canal pelo qual as empresas podem impedir a incidência da
corrupção e, por sua vez, a possibilidade de criarem futuros problemas de solvência.
Socialmente, a corrupção reduz as atividades das corporações por causa do custo
adicional que apresenta (Couttenier; Toubal, 2017), estabelecendo uma diminuição no
nível de investimentos, baixa procura profissional e, até mesmo em alguns casos,
resistência dos consumidores em continuar adquirindo os produtos da empresa.

1.4 Delimitações do Estudo e Estrutura do Trabalho

Considerando o fator ineditismo desta pesquisa, as delimitações do presente
estudo encontram-se no fato das seguintes alegações. A primeira limitação, refere-se ao
fato que a análise de novos determinantes comportamentais terem sido escolhidos,
exclusivamente, com relação ao papel do CEO. Esta justificativa se explica, no
entendimento que os CEOs exercem a maior influência sobre a empresa, além do fato que
os CEOs têm substancial influência e autoridade legal explícita dentro da empresa para
direcionar o comportamento corporativo de qualquer funcionário, inclusive diretores (Li
et al., 2016).
Um segundo ponto é que o período analisado compreende o intervalo de 01 de
janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2017, compreendendo a interação das variáveis
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clássicas com as demais variáveis correlacionadas. Em face de algumas variáveis
utilizadas no estudo serem divulgadas apenas nos Estados Unidos da América, a amostra
será composta exclusivamente por empresas americanas, isto é, com base no argumento
de disponibilidade de informações por ano e por estado americano junto ao Governo dos
Estados Unidos.
A justificativa em se utilizar uma amostra das 1.675 corporações americanas,
fundamenta-se no entendimento que, para conseguir prover informações publicamente
disponíveis, para um elevado conjunto de variáveis, era necessária uma amostra
significativa de empresas que tivessem uma solidez de mercado, além de níveis de
governança corporativa superiores, isto é, requisitos para terem dados observáveis
suficientes para os devidos tratamentos quantitativos.
Por sua vez, no campo teórico, delimita-se o presente estudo nas teorias seminais
de estrutura de capitais: Teoria Trade Off (Kraus; Litzenberger, 1973; Myers, 1984);
Teoria Pecking Order (Myers; Majluf, 1984; Ross, 1977); e Teoria da Agência (Jensen;
Meckling, 1976; Jensen, 1986; Hart; Moore, 1994).
Com relação a organização desta pesquisa, ela está dividida em mais quatro
capítulos. O segundo capítulo refere-se à revisão da literatura, apresentação das hipóteses
do estudo, bem como as variáveis que serão utilizadas nos modelos econométricos. O
terceiro capítulo detalha a extração e a coleta de dados e os tratamentos quantitativos
aplicados, que é seguido do quarto capítulo, com a análise e discussão dos resultados. No
quinto e último capítulo apresenta-se as considerações finais e recomendações para
pesquisas futuras na área.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1

Estrutura de Capitais

Em uma das correntes principais, do campo acadêmico das finanças, a discussão
da estrutura de capitais tem sido evidenciada como um dos pilares das finanças
corporativas. Neste contexto, a teoria da irrelevância da estrutura de capitais é baseada
em um conjunto de suposições, que são tanto irrealistas quanto contraditórias aos estudos
atuais em finanças corporativas. Desde então, muitos investigadores alteraram essas
condições para explicar os fatores ou determinantes que impulsionam as decisões sobre a
estrutura de capitais. Harris e Raviv (1991) sintetizam algumas evidências na literatura
teórica no campo e sugerem caminhos promissores para futuras pesquisas.
De acordo com Baker e Martin (2011), a crise financeira durante 2008 e 2009
forçou os economistas e financeiros a refletirem, com mais profundidade, no tema de
estrutura de capitais, porque os problemas enfrentados por muitas empresas resultaram
de suas políticas de endividamento. Além do mais, os gestores pareciam não ter uma
compreensão real dos problemas oriundo da crise e as implicações para a política de
dívidas das organizações.
Os economistas e financeiros, de forma geral, não deram atenção suficiente às
ligações entre impostos, custos de falência e estrutura de capitais até que, pesquisas
recentes especificamente sobre os altos executivos – CEOs, revelassem sua importância.
Nas próximas seções, serão apresentadas as discussões sobre as principais teorias de
estrutura de capitais, bem como a apresentações dos determinantes clássicos e inovadores
que a literatura oferece atualmente, em uma tentativa de verificar a possível existência e
influência de novos fatores na explicação da política de endividamento das organizações.

2.2 Teorema de Modigliani e Miller

Embora a estrutura de capitais esteja na agenda de pesquisa dos estudiosos em
finanças há décadas, ela ainda é objeto de estudo nos dias atuais. O ponto de partida, foi
a pesquisa com base na hipótese de irrelevância de Modigliani e Miller (1958), que
argumentam que as empresas pesam os benefícios da dívida, ou seja, a poupança fiscal,
contra os custos diretos e indiretos de dificuldades financeiras.
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Nesta linha, alguns anos depois, foram postuladas as premissas do Teorema de
Modigliani e Miller (1963), a saber: (i) concorrência perfeita e custos mínimos de
transação; (ii) inexistência de informação assimétrica entre os investidores; (iii) ausência
de impostos; (iv) ausência de custo de falência; (v) os contratos são facilmente aplicados;
e (vi) ausência oportunidades de arbitragem.
No contexto do argumento I do modelo MM, discute-se a simplicidade da ideia
na qual essa afirmação se baseia, pois o valor dos ativos é mantido independentemente da
natureza de suas demandas. O argumento I do modelo MM diz que o valor da empresa é
determinado por ativos reais no lado esquerdo do balanço patrimonial e não pela razão
entre dívida e patrimônio líquido (Ardalan, 2017).
Então, se existem dois fluxos de fluxos de caixa A e B na empresa, e um deles é
um fluxo de capital (ações) e outro de dívida (títulos), a equação matemática é aplicada
pela soma do valor presente dos fluxos de caixa A + B, e deve ser igual ao valor presente
do fluxo de caixa do patrimônio líquido A (ações emitidas), mais o valor presente do
fluxo de caixa da dívida B (títulos emitidos). Assim, Modigliani e Miller (1958)
expressaram esse fato também matematicamente, por meio da equação 1:

VJ = (Sj + Dj) = X / pk ou

X / (Sj + Dj) = X / Vj pk

(1)

Onde:
para cada empresa j na classe k onde:
Vj valor de merca do de uma empresa (valor de mercado de todas as ações);
Sj valor de mercado do capital próprio (ações emitidas);
Dj Valor de mercado da dívida (títulos emitidos);
Xj ganhos esperados de ativos (ganhos esperados antes de juros);
pk taxa de realização do mercado de ganhos esperados feita pela empresa em sua classe.

Com base nestas argumentações, Modigliani e Miller (1958) chegaram à
conclusão econômica de que o custo médio de capital de qualquer empresa é independente
da estrutura de capitais (ou seja, da combinação dos títulos emitidos). Eles também
alegam que a combinação e a alocação de capital não afetam o valor da empresa, desde
que a combinação não influencie as opções de investimento dos investidores. Isso decorre
da suposição de que empresas e indivíduos podem tomar emprestado com a mesma taxa
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de juros livre de risco. Se assim for, então os indivíduos podem eliminar o efeito de
qualquer mudança na estrutura de capitais.
Após a evolução destes entendimentos, surgiu a definição do argumento II da
teoria MM: a taxa esperada de retorno sobre as ações ordinárias é igual à taxa de retorno
de realização da classe, mais o prêmio derivado do risco financeiro, que é igual à
proporção entre dívida e patrimônio, multiplicado pela diferença entre a taxa de retorno
de realização da classe dada e a taxa de juros da dívida (Miller; Modigliani, 1958). A
expressão matemática desta afirmação é expressa pela equação 2:
ij = pk + (pk – t ) Dj / Sj

(2)

Onde:
ij taxa esperada no retorno de um ativo comum de j- empresa em k-classe;
pk taxa de realização do mercado de retorno esperado feita pelas empresas da classe dada;
t

taxa de juros da dívida;

Sj valor de mercado do capital próprio (ações emitidas);
Dj valor de mercado da dívida (títulos emitidos).

A taxa esperada de retorno das ações ordinárias da empresa em dívida é
diretamente proporcional à relação entre dívida e patrimônio líquido expressa pelo valor
de mercado, enquanto ao mesmo tempo depende da diferença entre o retorno esperado da
carteira e todas as ações (estrutura de capital) de uma determinada empresa e retorno
esperado da dívida. De maneira geral, a teoria MM é baseada em suposições que não
correspondem às condições reais. Por essa razão, os autores admitiram a influência da
tributação sobre o custo médio de capital e o valor de mercado da empresa, sendo que
estes estudos seminais, foram fundamentos para o desenvolvimento de novas teorias,
discutidas na próxima seção.

2.3 Teorias Trade Off, Pecking Order e Agência

Dentre as teorias existentes, merecem destaque as teorias de Trade Off, Pecking
Order e Agência. Cada uma delas ofereceu uma nova perspectiva de interpretação acerca
das políticas de estrutura de capitais adotadas pelas empresas.
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A teoria do trade-off sugere que as empresas objetivam um nível ideal de mistura
entre capital e dívida, que maximize a diferença entre os benefícios e os custos da emissão
de dívida. O benefício da dívida, é a vantagem fiscal do pagamento de juros aos detentores
de dívida (Modigliani e Miller, 1963; Miller, 1977). Como os juros são dedutíveis, as
empresas têm incentivos para usar mais dívidas, além do fato que os custos da dívida são
geralmente descritos como custos financeiros em dificuldades financeiras.
Estes custos incluem os custos da falência (Krausand; Litzenberger, 1973) e os
custos de agenciamento financeiro (Jensen; Meckling, 1976). Os custos da falência
incluem os custos diretos (por exemplo, despesas legais e administrativas) e os custos
indiretos da falência. Esses custos indiretos são caracterizados pela redução no valor dos
ativos da empresa durante o processo de falência (por exemplo, perda de negócios com
clientes, que exigem garantias de continuidade de negócios de seus fornecedores).
Além desses custos de falência, os custos que surgem dos conflitos de interesse
entre acionistas e detentores de dívida, também devem ser levados em conta nessa teoria
de Trade-Off. Como mostram Jensen e Meckling (1976), os gerentes podem mudar o
risco de seus investimentos após a emissão de dívida. Motivados pelo fato de que o
patrimônio líquido pode ser visto como uma opção de compra, na qual seu valor aumenta
à medida que aumenta o risco do ativo subjacente (Merton, 1973), os gestores que atuam
sobre o interesse dos acionistas podem ser tentados a mudar o risco de suas operações.
Esse comportamento, em linhas gerais, é frequentemente rotulado como o problema de
substituição de ativos.
Não obstante, os detentores da dívida estão cientes dessa possibilidade de
mudança de operações e, portanto, escrevem contratos de dívida (incluindo dispositivos
de monitoramento) para impedir que os administradores mudem o risco de ativos das
empresas e/ou exijam prêmios mais altos para comprar dívidas. Em ambos os casos, como
mostram Jensen e Meckling (1976), todos os custos são incorridos pelos acionistas e,
quanto maior a dívida, maior é a probabilidade de incorrer em custos financeiros. A teoria
do Trade-Off argumenta, então, que as empresas visarão alavancagem no nível-alvo, de
modo que o valor da empresa seja maximizado (ou seja, onde os custos marginais do uso
da dívida correspondam aos benefícios marginais).
Por fim, a grande premissa da Teoria Trade Off, conforme evidenciado no Gráfico
2, é destacar que a estrutura ótima de capital é obtida por meio de uma igualdade
provocada, pelo resultado positivo dos impostos sobre as despesas financeiras e pelo
resultado negativo dos custos de falência, associado ao processo de alavancagem.
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Gráfico 2: Valor e Endividamento das Empresas

Valor da Empresa
Custo de restrição da dívida

Valor Máximo

Eficiência fiscal
da dívida

Valor sem dívida
Ponto Ótimo

Endividamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a apresentação da Teoria de Trade Off, a próxima teoria que tem um
significativo destaque na estrutura de capitais é a Pecking Order ou hierarquia das
escolhas. A Teoria de Pecking Order, de Myers e Majluf (1984) e Myers (1984)
argumentam que, por causa dos custos de seleção adversa, as empresas têm uma ordem
de preferência no uso de suas fontes de financiamento. A teoria baseia-se em problemas
de informação assimétrica entre os gestores e investidores externos. Como os gerentes
sabem mais sobre as perspectivas da empresa, do que sobre os investidores externos,
quando enfrentam novas oportunidades de investimento, os gerentes podem repassá-las
caso seja necessário financiamento externo.
O comportamento racional é que os investidores (que têm menos informações do
que os gerentes) reconhecem o verdadeiro valor da empresa com relação a disposição do
gestor de emitir ações. Os investidores interpretam racionalmente uma nova emissão de
ações e absorvem como uma má notícia, aceitando apenas comprar novas ações a um
preço com desconto. Com a emissão de novas ações, os novos preços das ações podem
transferir valor dos acionistas atuais para os gerentes, mas em contrapartida, deixam
passar uma oportunidade de investimento que aumentaria o valor da empresa.
Nesse escopo (onde os agentes internos sabem mais sobre a empresa do que os
outsiders), as fontes de financiamento permitem que os gerentes avancem sempre que
identificarem novas oportunidades de investimento. Além disso, se a dívida estiver
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disponível e livre de risco, ela também poderá ser usada. Se a dívida está disponível e é
arriscada, então Myers (1984) argumenta intuitivamente que ela é preferível à equidade,
já que é menos sensível a custos de seleção adversos.
Em outras palavras, o prêmio de seleção adversa exigido pelos investidores é
menor para títulos menos arriscados. Portanto, por causa dessas assimetrias de
informação, a teoria do Pecking Order prevê que, se o capital é necessário para novas
oportunidades de investimento, as empresas preferem usar lucros retidos sobre as dívidas,
isto é, dívida de curto prazo sobre uma dívida de longo prazo e dívida sobre capital
próprio.
Uma diferença fundamental entre a teoria do Pecking Order e a teoria do TradeOff é que, na interpretação mais radical da teoria da Pecking Order, os gerentes não têm
uma relação alavancagem bem definida; já na teoria do Trade Off, prevê-se que a
administração irá emitir dívida ou capital para uma alavancagem alvo (Myers, 1984).
Uma crítica que muitas vezes é apontada para a Pecking Order é que, em sua interpretação
mais extrema, as empresas nunca deveriam emitir ações, desde que sempre fosse possível
emitir dívida para o financiamento.
Contudo, os defensores da Pecking Order argumentam que, como as empresas têm
alguma capacidade de endividamento, a capacidade da dívida serve para limitar o
montante da dívida dentro da hierarquia e, de fato, permitir o uso da equidade (Lemmon;
Zender, 2010).
Embora nem a teoria de Trade Off nem a teoria do Pecking Order possam explicar
todos os determinantes encontrados na realidade das empresas (Frank; Goyal, 2009), a
literatura empírica documentou com frequência que os gerentes se comportam como a
teoria de Pecking Order prediz, mesmo que em mente haja algum tipo de relação de
alavancagem alvo com certa flexibilidade.
Com relação a Teoria de Agência, a separação de propriedade e controle em uma
empresa gerida profissionalmente – uma fonte de conflitos de agência – pode resultar em
gerentes entregando-se a privilégios, escolhendo entradas ou saídas que atendam às suas
próprias preferências ou não maximizando o valor da empresa, vontade esta dos
acionistas. Com efeito, os custos de agência de propriedade externa equivalem ao valor
perdido dos gerentes profissionais, maximizando sua própria utilidade, em vez do valor
da empresa. A teoria sugere que a escolha da estrutura de capitais pode ajudar a mitigar
esses custos de agência.
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Sob a hipótese dos custos de agência, a alta alavancagem ou a baixa relação
patrimônio/ativo reduzem os custos de agência do patrimônio líquido externo e aumentam
o valor da empresa, restringindo ou incentivando dos administradores em agir mais no
interesse dos acionistas. Desde o artigo seminal de Jensen e Meckling (1976),
desenvolveu-se uma vasta literatura sobre tais explicações teoréticas da estrutura de
capitais (Harris; Raviv, 1991; Myers, 2001).
Uma maior alavancagem financeira pode afetar os gerentes e reduzir os custos de
agência por meio da ameaça de liquidação, o que causa perdas pessoais aos
administradores de salários, reputação, privilégios, etc., (Grossman; Hart, 1982). Ainda
sobre uma maior alavancagem, argumenta-se que ela pode mitigar os conflitos entre
acionistas e administradores em relação à escolha do investimento (Myers, 1977), a
quantidade de risco a ser assumida (Jensen; Meckling, 1976), as condições sob as quais a
empresa é liquidada (Harris; Raviv, 1990) e também, na política de dividendos (Stulz,
1990).
Enquanto o aumento da alavancagem, pode reduzir os custos de agenciamento de
patrimônio externo, o efeito oposto pode ocorrer para os custos de agenciamento de dívida
externa, decorrentes de conflitos entre detentores de dívida e acionistas. Quando a
alavancagem se torna alta, novos aumentos podem gerar custos de agência de dívidas
externas, devido à mudança de risco, que resulta em custos esperados mais altos de
dificuldades financeiras, falência ou até liquidação. Esses custos de agência resultam em
despesas de juros mais altas para as empresas compensarem os detentores de dívida por
suas perdas esperadas.
Por outro lado, com baixos níveis de alavancagem, os aumentos produzirão
incentivos positivos para os gerentes e reduzirão os custos totais de agência, reduzindo os
custos de agência de capital externo, conforme apontado por Jensen e Meckling (1976).
No entanto, no momento que uma eventual falência se torna mais provável, os custos de
agenciamento da dívida externa sobrecarregam os custos de agenciamento do patrimônio
líquido externo, portanto, aumentos adicionais na alavancagem, resultam em custos totais
de agência significativamente mais altos.
De forma geral, a estrutura de capitais continua sendo um tema crucial na literatura
financeira. Desde o artigo seminal de Modigliani e Miller (1958), inúmeras reflexões
acadêmicas examinaram um amplo conjunto de aspectos teóricos e empíricos aos
principais determinantes de financiamento. Além disso, outros estudos confirmam que a
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estrutura de capitais pode ser afetada, fundamentalmente, pelas escolhas de
determinantes, conforme assevera Berger e Di Patti (2006).
Portanto, Berger e Di Patti (2006) destacam a necessidade de buscar novos fatores
que possam explicar o processo de endividamento das empresas. No entanto, os
resultados da relação entre os determinantes fundamentais da estrutura de capitais nas
empresas, ainda permanecem controversos. A próxima seção evidenciará os
determinantes clássicos, amplamente utilizados nas investigações sobre estrutura de
capitais.

2.4 Variáveis Clássicas

As teorias tradicionais da estrutura de capitais sugerem que o endividamento
contábil e de mercado se relacionam com certos atributos observáveis (Lemmon; Zender,
2010). No entanto, as abordagens divergem na previsão de como as características das
empresas influenciam o endividamento. Embora não haja intenção de recriar estudos
anteriores ou confirmar os achados, sobre a importância relativa dos principais
determinantes que influenciam o endividamento, foi incluído, nesta pesquisa, os fatores
mais utilizados da empresa, conforme encontrados em estudos anteriores, para inferir
corretamente os resultados referentes ao ponto focal de interesse.
Considerando os principais determinantes clássicos, isto é, os mais utilizados nos
últimos 100 artigos (Hang et al., 2018), considerando os estudos teóricos e empíricos,
além de outros fatores, não menos importantes, mas com menor incidência, chegou-se
aos seguintes determinantes para análise: tamanho da empresa, oportunidade de
crescimento, rentabilidade, volatilidade, tangibilidade, idade da empresa, dividendos,
liquidez e investimentos.
Por conseguinte, a fim de destacar as variáveis dependentes que são usadas na
análise empírica, concentrando-se nos determinantes das decisões de financiamento das
empresas, foi relacionado a variável endividamento de mercado como variável
dependente para a discussão teórica e os modelos econométricos. Os valores de mercado
criam uma dimensão relevante para as decisões de estrutura de capitais, por utilizar uma
percepção a partir realidade de mercado (Chang; Chen; Liao, 2014). Ademais, estas duas
variáveis dependentes, bem como as demais variáveis clássicas, estão sistematizadas por
meio do Figura 3.
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Figura 1: Variáveis clássicas relacionadas com o endividamento
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Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: End= Endividamento total de mercado e endividamento total
contábil; Tam= tamanho da empresa; OpCrec = oportunidade de crescimento; Rent=
rentabilidade; Tang = tangibilidade; Divid= dividendos; Liquid = liquidez; Invest= investimentos.

2.4.1 Tamanho da Empresa

Inicialmente, destaca-se que a variável tamanho da empresa é uma variável
clássica, presente na maioria dos estudos sobre estrutura de capitais. O tamanho da
empresa é um desses determinantes, semelhante à oportunidade crescimento e
rentabilidade, que fornece resultados consistentes em sua relação com o endividamento,
de acordo com Ozkan (2001) e Jorge e Armada (2001).
O impacto do efeito do tamanho sobre o endividamento, depende basicamente de
qual teoria da estrutura de capitais será observada. De acordo com a Teoria do Trade-Off,
uma relação positiva pode ser esperada (Mitreva; Georgiev, 2015). Argumenta-se, ainda,
que quanto maior uma empresa se torna, menos ela enfrentará risco de falência. Em outras
palavras, essas empresas são suficientemente grandes demais para falhar. Sob a ótica da
teoria Pecking Order, as organizações com maior porte suportam menos problemas de
falhas ou fissuras de mercado, principalmente concernente a assimetria informacional e,
desta forma, são tendenciosas e ofertam maior quantidade de novas ações ao mercado,
incentivando as empresas a possuírem um menor grau de endividamento.
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Além disso, quanto maior a empresa, menos voláteis são os fluxos de caixa da
empresa, devidos a efeitos de diversificação que se materializam, principalmente quanto
maior uma empresa é (Titman; Wessels, 1988). Em síntese: 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.

2.4.2 Oportunidade de Crescimento

De acordo com a variável oportunidade de crescimento, Myers (1977) afirma que
o problema dos acionistas, que tomam decisões de investimento abaixo do esperado, se
tornam mais rigorosos quando uma empresa tem mais oportunidades de crescimento, pois
os potenciais investidores não podem avaliar ou decidir quais oportunidades de
crescimento a empresa deve seguir. Barclay et al. (2006) apresentam um modelo
mostrando que a capacidade de endividamento das opções de crescimento pode ser
negativa. Goyal et al. (2002) constatam que, quando as oportunidades de crescimento das
empresas declinam, essas empresas aumentam o uso do financiamento da dívida.
Com essa consideração, a teoria Trade Off sugere uma relação negativa entre
oportunidades de crescimento e endividamento. Isso também foi relatado e confirmado,
por Myers (1999) e Fama e French (2002). Em contraste, a teoria de Pecking Order prevê
uma relação positiva entre oportunidades de crescimento e endividamento. O raciocínio
é que maiores assimetrias de informação estão envolvidas, pois os acionistas não estão
dispostos a expor muitas informações sobre suas oportunidades de investimento,
conforme aponta Dang et al. (2014).

2.4.3 Rentabilidade

A próxima variável a ser discutida é a rentabilidade. A rentabilidade é um dos
determinantes mais testados em estudos acadêmicos. As teorias da estrutura de capitais
têm visões diferentes sobre a relação entre o endividamento e a rentabilidade. De acordo
com a Teoria do Trade Off (que argumenta em dois lados), as empresas mais rentáveis
devem usar mais dívida por causa das atividades fiscais, conforme aponta Graham (2000).
Isso acontece porque eles têm a possibilidade de proteger mais lucros para conseguir
benefícios fiscais, associados ao uso da dedutibilidade de juros da dívida, de acordo com
Delcoure (2007).
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Uma relação positiva também pode ser assumida, pelo fato de que empresas
lucrativas incorrem em menor custo esperado de dificuldades financeiras, ou seja,
tornando o financiamento da dívida menos dispendioso. Esta evidência está de acordo
com os resultados de Piaw e Jais (2014). Da mesma forma, o aumento da dívida servirá
como um fator disciplinar para os gestores, quando o fluxo de caixa livre provavelmente
aumentará com o aumento da lucratividade (Jensen, 1986). No entanto, do outro lado do
argumento, as respostas de Fama e French (2002), Frank e Goyal (2003) frequentemente
mostram uma relação negativa entre o endividamento e lucratividade. Para a Pecking
Order, os lucros retidos são a opção de financiamento preferencial que permanece em
contraste com as previsões feitas pela Trade Off. Como afirmado em Myers (1984),
espera-se que as empresas lucrativas retenham mais rendimentos, que é a fonte
preferencial de financiamento. Como tal, a quantidade de alavancagem necessária pela
empresa deve diminuir. Assim, maiores lucros serão, portanto, também usados para pagar
dívidas e as empresas alcançarão um baixo índice de endividamento ao longo do tempo.

2.4.4 Tangibilidade

A teoria do Trade Off prevê que o endividamento da empresa aumenta com a
tangibilidade. A razão é que os ativos fixos, sendo mais fáceis de avaliar em comparação
aos intangíveis, fornecem mais segurança para potenciais investidores como garantia. Isso
reduzirá o risco para os detentores de dívida e, em última instância, reduzirá o custo da
dívida para as empresas e elas poderão operar com índices de alavancagem mais elevados,
sem incorrer em custos mais elevados de dificuldades financeiras (Titman; Wessels,
1988).
Além disso, os resultados da dívida dificultam que os investidores realizem a
substituição de ativos, uma vez que os detentores de dívidas têm garantias em ativos
específicos (Frank; Goyal, 2009). Portanto, os custos de agência devem ser menores entre
acionistas e detentores de dívidas, e as empresas devem usar mais dívida em relação à
quantidade de ativos tangíveis que possuem. Frank e Goyal (2009) e Dang e Garrett
(2015) encontraram uma relação positiva entre tangibilidade e endividamento.
Por sua vez, a teoria do Pecking Order argumenta na direção oposta e sugere que
a tangibilidade gerará uma menor assimetria de informação entre potenciais investidores
e acionistas e, consequentemente, o custo de emissão do capital cairá, resultando em
níveis mais baixos de dívida (Frank; Goyal, 2009). Esta relação negativa, relatada por
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Graham (2000), informa ainda que se o custo do patrimônio cair abaixo do custo da dívida
(como previsto pela Teoria do Trade Off), a teoria Pecking Order implica que as empresas
usarão as fontes mais baratas de financiamento, isto é, a dívida ainda seria o
financiamento preferencial ao patrimônio.

2.4.5 Dividendos

Em um mercado perfeitamente competitivo, a política de dividendos é irrelevante
para o desempenho da empresa (Miller; Modigliani, 1963). No entanto, em um mercado
imperfeito, a política de dividendos é vista como relevante. Dhanani (2005) forneceu
evidências sobre a relação positiva entre dividendos e endividamento. O autor
argumentou que os dividendos podem resolver problemas de agência ou assimetria de
informações entre gerentes e acionistas, aumentando assim o desempenho da empresa.
Por fim, Amidu (2007) argumentou que os dividendos são o melhor e mais
confiável sinal de perspectivas da empresa. Um alto pagamento de dividendos indica que
a empresa está confiante em seus fortes ganhos no futuro. Farre-Mensa et al. (2018)
mostram que as empresas americanas frequentemente financiam seus pagamentos de
dividendos com financiamento externo, particularmente com dívidas.
Em linha com o estudo anterior, Hen et al (2018) examinam que as empresas
chinesas levantaram mais capital externo, particularmente dívida, depois que aumentaram
as taxas de pagamento de dividendos para cumprir a regulamentação. As evidências
sugerem que dividendos crescentes podem deixar empresas com fundos insuficientes para
operações e investimentos. Além disso, os autores destacam que as empresas têm menor
lucratividade operacional e avaliação da empresa após a regulamentação, sugerindo que
dividendos crescentes podem afetar negativamente o desempenho das empresas no longo
prazo.

2.4.6 Liquidez

As empresas que são líquidas, são capazes de cumprir as obrigações de curto
prazo. Espera-se que as empresas com maior liquidez, aumentem o endividamento e,
assim, uma relação positiva seja esperada. Como a razão atual nas demonstrações
financeiras de uma empresa é uma medida de liquidez, uma empresa com um índice de
liquidez mais elevado indica que, terá melhor desempenho; portanto, será capaz de
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enfrentar qualquer problema financeiro de curto ou longo prazo. O oposto é verdadeiro
para empresas fracas; eles têm uma baixa razão de corrente porque têm menos liquidez.
Horváth et al. (2013) propõem uma hipótese sob a qual se espera uma relação
inversa entre endividamento e liquidez. Em contraste, a teoria de Pecking Order sugere
que ter mais ativos líquidos implica menos assimetria de informação e, portanto, uma
melhor capacidade de levantar dívida (Belkhir et al., 2016).
Por fim, quando se fala em dívidas e liquidez, é oportuno ressaltar um
apontamento com relação a escolha da maturidade de uma dívida das empresas e a
liquidez. Bruche e Segura (2017) afirmam que os detentores de dívida que precisam
vender em um mercado secundário de balcão estão uma posição desconfortável de
barganha, pois quanto mais tempo estão fechados em seus contratos, maior o tempo até o
vencimento de sua dívida. Esse desconforto de barganha implica em um desconto maior
na hora de vender. Em outras palavras, as empresas antecipam porque precisam oferecer
rendimentos mais altos em dívidas com vencimentos mais longos e, especialmente, se o
mercado secundário é muito ilíquido, no sentido de que a proporção de compradores para
vendedores é baixa. Com a entrada de compradores no mercado secundário e, portanto, a
liquidez torna-se uma função dos lucros que os compradores podem obter nesse mercado,
o que diminui na posição de barganha dos vendedores (Bruche; Segura, 2017).

2.4.7 Investimentos

O desempenho da empresa está relacionado a oportunidades de investimento. Cho
(1998) argumentou que as empresas com muitas oportunidades de investimento podem
ter um alto desempenho da empresa como resultado de seus investimentos. Hoshi et al.
(1991), estudando em empresas japonesas, e Kaplan e Zingales (1995) realizando
pesquisas nos Estados Unidos, forneceram evidências de que o efeito do investimento é
significativo e positivo.
Modigliani e Miller (1958) indicam que o financiamento corporativo e os
comportamentos de investimento são irrelevantes em um mercado perfeito (sem
impostos, sem custos de transação, sem custos de falência, sem informação assimétrica,
etc.). Nesta linha, os pesquisadores descartaram essas suposições de mercado para
investigar as possíveis interações entre o financiamento corporativo e as decisões de
investimento. Myers (1977), por exemplo, categoriza dois grupos empresariais de altas
oportunidades de crescimento e poucas oportunidades de crescimento para examinar o
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problema do sub-investimento. Ele sugere que as empresas de alto crescimento, com
dívida de longo prazo, podem rejeitar o projeto de valor presente líquido positivo
potencial, devido ao conflito de interesses entre detentores de dívidas e acionistas.
Outra faceta da relação recíproca financeira e de investimento é estudada em
Jensen (1986), na qual ele avalia como as empresas tomam decisões no investimento se
tiverem um grande fluxo de caixa livre. Ele argumenta que as empresas com uma enorme
disponibilidade de fluxo de caixa livre poderiam investir em projetos arriscados porque
os gerentes de empresas podem otimizar os ativos da empresa do que pagar dividendos
aos acionistas. Após a descrição das variáveis clássica, o Quadro 2 resumo a relação
esperada delas para com o endividamento, segmentado pelas teorias discutidas
anteriormente:

Quadro 1: Teorias e a relação esperada com o Endividamento
Relação esperada com o Endividamento
Teorias

Trade Off

Pecking Order

Agência

Variáveis independentes
Tamanho

+

+/-

+

Crescimento

-

+/-

+/-

Rentabilidade

+

-

+

Tangibilidade

+

+

+

Dividendos

n.a

n.a

+

Liquidez

n.a

-

n.a

+

+

n.a

Investimentos
Fonte: Elaborada pelo autor.

Após estes vários argumentos apresentados, por meio das variáveis clássicas
mencionadas anteriormente, permitem a definição da primeira hipótese da pesquisa:

H1: as variáveis clássicas, em geral, têm uma relação positiva com o endividamento.

A próxima seção continua com a discussão sobre determinantes e a apresentação
de novas hipóteses de pesquisa, contudo, destacando a relação e a interação de variáveis
inovadoras comportamentais, de empresas e de estados americanos.
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2.5 Variavéis comportamentais – CEO

Entender os modelos tradicionais de determinantes de estrutura de capitais, para
incluir características gerenciais, pode reduzir algumas lacunas importantes entre
previsões teóricas conhecidas e fatos empíricos não resolvidos (Antonczyk; Salzmann,
2014). Uma das dos maiores desafios, atualmente, é examinar o efeito do comportamento
dos executivos sobre as políticas financeiras das empresas. Como é de se esperar, as
emoções e sentimentos não são diretamente observáveis, trazendo assim o desafio para
os pesquisadores em como abstrair fatores comportamentais, como novas formas de
respostas e esclarecimentos, para problemas incertos em finanças corporativas.
A literatura quantificou os traços gerenciais, por meio de características
comportamentais reveladas, a partir um conjunto de informações sumarizadas e diretas à
pesquisa ou de proxies empíricas indiretos da percepção externa. Infelizmente, essas
medidas raramente estão disponíveis em bases de dados. Apesar de não medir diretamente
os vieses comportamentais, evidencia-se que o papel dos altos executivos das
corporações, está significativamente relacionada na tomada de decisão de endividamento
das organizações.
Há várias décadas, os estudos em finanças, especificamente no comportamento,
vêm integrando insights da ampla perspectiva da ciência social. Um grande corpo de
literatura evoluiu desde o trabalho pioneiro de, por exemplo, Shiller (1981), De Bondt e
Thaler (1985), Shefrin e Statman (1985) e Roll (1986). Estas pesquisas, de forma geral,
trouxeram realismo e poder descritivo a um campo que foi, originalmente, construído
sobre agentes perfeitamente racionais e estabelecidas em uma eficiência do mercado de
capitais.
Muito do progresso foi evidenciado pelos trabalhos de Barberis e Tahaler (2003),
Subrahmanyam (2008), Shefrin (2009) e Baker e Nofsinger (2010), que discutiram a
influência das emoções e sentimentos no processo de tomada de decisão. Além disso, há
várias revisões de pesquisas comportamentais, que focalizam especificamente a finanças
corporativas (Shefrin, 2006; Bakerand; Wurgler, 2013).
Neste contexto, tem havido uma atenção substancialmente crescente à importância
do efeito comportamental dos CEOs no contexto organizacional e, em especial, no
processo de tomada de decisão. Os CEOs têm uma influência significativa nos resultados
da empresa, uma influência que cresceu tanto em substância (Hambrick; Quigley, 2014)
quanto em percepção (Quigley; Crossland; Campbell, 2016) nos últimos anos.
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Como uma melhor forma de compreensão, na década de 1950, a maioria dos CEOs
ascendia dentro da empresa, raramente eram demitidos e recebiam principalmente um
salário básico ligeiramente superior aos seus executivos subordinados (Frydman; Jenter,
2010; Khurana, 2002).
No entanto, desde a década de 1990, houve mudanças consideráveis na percepção
da importância do efeito CEO nas organizações. Os CEOs têm sido mais destacados na
imprensa, mais propensos a serem recrutados de fora da empresa, mais facilmente
demitidos e receberam pacotes de remuneração muito maiores, incluindo não apenas um
salário, mas também bônus e compensação de capital (Hambrick; Quigley, 2014; Kaplan
e Minton, 2012).
Hambrick e Quigley (2014) investigam o efeito CEO, com base no conjunto de
dados de 60 anos e fornecem evidências de que, eles estão realmente ganhando
notoriedade no âmbito das pesquisas; particularmente, no impacto do desempenho
financeiro da empresa. Em linha com os estudos anteriores, Mackey (2008) também
mostra que o efeito do CEO explica 29,2% da variância no desempenho financeiro de
uma empresa.
Para se ter uma ideia deste efeito CEO, usando dados de painel de empresas e
gestores, Bertrand e Schoar (2003) descobriram que os efeitos do gestor podem explicar
uma extensão significativa da heterogeneidade na alavancagem. Em empresas com CEOs
fracos (ou seja, os CEOs com menor influência), as decisões de financiamento podem ser
dominadas exclusivamente pelo conselho de administração e/ou outros altos executivos.
Para mitigar o conflito entre CEOs e proprietários, as empresas tendem a usar mais
dívidas. Com CEOs com mais influência, eles se tornam mais sólidos no cargo. Nesse
caso, os CEOs podem impor mais influência às decisões de financiamento da empresa e
tendem a adotar níveis de endividamento abaixo do ideal, para que possam promover seus
próprios benefícios. Assim, os CEOs podem evitar dívidas para preservar seu
oportunismo gerencial, conforme asseveram Berger, Ofek e Yermack (1997). Estes
autores ainda concluem que empresas com maior poder gerencial são mais propensas a
adotar menos dívidas. Além disso, Zwiebel (1996) argumenta que os CEOs com interesse
próprio, tendem a diminuir o endividamento para evitar os obstáculos resultante do
financiamento da dívida, da ameaça de uma falência e da perda de emprego.
Na continuidade da discussão sobre o efeito CEOs, Naz et al. (2017) se
concentram em examinar o papel dos CEOs nas decisões financeiras em empresas. Os
pesquisadores evidenciam que os gerentes de topo tomam decisões estratégicas
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importantes, como decidir sobre as combinações ideais de títulos de dívida que
maximizam o valor da empresa.
No entanto, a prevalência do alto uso de dívida em algumas empresas levanta a
questão de se os principais administradores realmente usam suas habilidades para
maximizar o valor da empresa. Acredita-se que atributos como anos idade, remuneração
e poder do CEOs, sirvam de proxy para as habilidades dos gestores de topo (Hambrick;
Mason, 1984) na área de pesquisa em administração. Mantendo todas as outras coisas
constantes, altos executivos experientes (CEOs) usam mais dívidas para proteger os
lucros da empresa dos impostos, discussão que pode ser embasada nas teorias de estrutura
de capitais.
Adicionando a argumentação anterior, Hambrick e Mason (1984) destacam que
atributos como a experiência da alta administração e participação no board da empresa,
influenciam suas escolhas estratégicas. Os teóricos sugerem, por fim, que os CEOs são
um recurso crítico para seu sucesso, devido à influência significativa que os altos
executivos têm nas decisões estratégicas e nos resultados das empresas (Hambrick;
Mason, 1984).
Além disso, Finkelstein (1992) demonstra que os atributos dos CEOs, que incluem
sua experiência e especialização, produzem previsões mais fortes de resultados
estratégicos. Hambrick e Mason (1984) reconhecem a experiência dos gerentes de alto
nível como um atributo importante que influencia a estratégia. Os autores argumentam
que as habilidades do CEOs são refletidas nos resultados financeiros.
Na mesma linha de pensamento, Escriba-Esteve et al. (2009) argumentam que
CEOs tomam decisões de alta qualidade porque têm as habilidades para executar decisões
estratégicas complexas e influenciar resultados estratégicos, gerando assim maior valor
da empresa. De forma geral, as pesquisas anteriores examinam várias habilidades do
CEO, como idade (Serfling, 2014; Orens; Reheul, 2013), nível de educação (King et al.,
2016), experiências (Malmendier et al., 2011), especialização (Cain; McKeon, 2016;) e
habilidades gerenciais específicas (Kaplan et al., 2012).
Esses estudos associam, amplamente, as habilidades dos CEOs às decisões
estratégicas corporativas. Para tanto, identificou-se algumas variáveis que são oportunas
nesta pesquisa, sendo que a Figura 2 resume todas as variáveis (habilidades) que serão
utilizadas, relacionadas diretamente com o efeito CEO.
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Figura 2: Variáveis relacionadas com o CEO

Idade
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Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: Idade = idade do CEO; Gen= gênero do CEO; Board=
participação do CEO no board; Fund= CEO é o fundador; Inter= CEO foi promovido
internamente; Rem= remuneração do CEO; Tenur= CEO com maior mandato; Power= CEO com
poder; Finances= CEO que veio da área de finanças; Overconf = overconfidence.

Com relação a intuição lógica de cada uma destas variáveis, segue a descrição de
cada uma, bem como o referencial teórico e a sua respectiva aplicabilidade no tema
proposto.

2.5.1 Idade

Há uma suposição implícita de que poder e decisão-chave da autoridade está
concentrada nas mãos dos CEOs, principalmente os possuem maior idade,
subentendendo-se maior tempo de experiência (Herrmann; Datta, 2006). Cao et al. (2017)
a idade do CEO é considerada importante no desempenho financeiro da empresa.
Os CEOs que experimentaram a Grande Depressão minimizam o financiamento
de dívidas em suas decisões corporativas (Malmendier et al., 2011), da mesma forma que
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aqueles que evitam o endividamento pessoal em hipotecas residenciais. Cao et al. (2015)
constatam que a idade do CEO, está diretamente relacionada com a sustentabilidade
financeira do negócio. Francis et al. (2008) mostra que a idade do CEO tem uma
influência positiva na qualidade das dívidas e dos lucros de uma empresa.
Por sua vez, Deshpande (1997) acha que os gerentes mais jovens divulgam
informações confidenciais e ocultam os erros dos outros e, portanto, tendem a ser menos
conservadores. Ou seja, os indivíduos mais velhos são mais conservadores em suas
atitudes, pois tem uma reputação a zelar.

2.5.2 Gênero

Em finanças, um corpo crescente de pesquisas mostra que o gênero é determinante
em termos de tomada de decisão para aumentar o valor das empresas (Huang; Kisgen,
2013; Faccio et al., 2016; Frye; Pham, 2017). Huang e Kisgen (2013) documentam que
os CEOs do sexo masculino realizam mais aquisições e emitem mais dívida do que as
CEOs femininas, o que faz com que os homens sejam mais confiantes do que as mulheres.
Assim, as pesquisas anteriores enfatizam as descobertas que sustentam a noção de que as
mulheres são melhores tomadores de decisões corporativas.
As finanças comportamentais enfatizaram a influência que traços pessoais, como
o gênero, podem ter sobre os resultados financeiros (Levi et al., 2014), sendo que essa
hipótese se baseia na observação de diferenças na aversão ao risco entre homens e
mulheres, sendo que a literatura tende a mostrar maior aversão ao risco nas decisões de
investimento individual para mulheres. Farrell e Hersch (2005) observam uma relação
negativa entre o risco da empresa e a presença de CEOs do sexo feminino.
Adams e Funk (2012) demonstram que CEOs do sexo feminino são menos avessas
ao risco do que CEOs do sexo masculino, ao contrário dos resultados gerais da população.
Em oposição a isso, em um extenso estudo de CFOs, Francis et al. (2015) fornecem ampla
evidência para uma maior aversão ao risco de mulheres CFOs, o que as leva a um maior
grau de conservadorismo contábil. Huang e Kisgen (2013) argumentam que CEOs e
CFOs do sexo feminino são menos confiantes e, portanto, fazem menos aquisições e
emitem dívidas com menos frequência do que CEOs do sexo masculino.
As diferenças comportamentais baseadas em gênero, entre homens e mulheres,
podem levar a diferenças na estrutura do conselho de uma empresa (Frye; Pham, 2017).
Martin et al. (2009) relatam que as mudanças no risco total da empresa após uma
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nomeação do CEO do sexo feminino são significativamente menores do que após uma
nomeação do CEO do sexo masculino.
Existem evidências de que as CEOs do sexo feminino estão associadas a conselhos
menores, que são mais independentes, mais diversificadas por gênero, têm uma proporção
menor de administradores internos e externos, uma rede de diretores mais ampla e
diretores mais jovens (Skala; Weill, 2018). Ademais, no que tange a relação do gênero e
as dívidas das empresas, Faccio et al (2016) documentam que as firmas executadas por
CEOs do sexo feminino têm menor endividamento, ganhos menos voláteis e maior
chance de sobrevivência, do que as firmas CEO do sexo masculino.

2.5.3 Participação no board

A estrutura do conselho é imprescindível para melhorar a governança corporativa,
e os estudos acadêmicos identificaram duas importantes funções do conselho (Frye;
Pham, 2017). Fundamentada na teoria da agência, a função de monitoramento exige que
os diretores monitorem de perto as atividades dos gerentes, e rejeitem projetos inferiores
que beneficiem os administradores ao custo dos acionistas, o que leva a um maior
interesse no alinhamento entre acionistas e administradores.
A função do conselho exige que os diretores deem aos gerentes, conselhos
valiosos sobre as oportunidades de investimento das empresas (Baker; Gompers, 2003).
Tanto os estudos teóricos como os empíricos, propõem o tamanho e a composição do
quadro, determinados pela teoria de Trade Off, entre os custos e benefícios associados ao
monitoramento e funções de conselheiros (Harris; Raviv, 2008).
Defensores da separação de cargos de presidente e CEO, argumentam que tal
estrutura de liderança independente, facilita o monitoramento efetivo do conselho e
restringe as condutas gerenciais. Por outro lado, os proponentes da combinação das
posições de CEO e chairman, apontam que essa estrutura de liderança dupla, leva a uma
tomada de decisão eficiente e menor assimetria de informação (Dey et al., 2016). Como
resultado, a estrutura de liderança ideal, depende da diferença entre os benefícios do
acúmulo gerencial reduzido e os custos de aumento da assimetria de informação, tendo
como consequência prática, a melhoria da política de financiamento da empresa.
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2.5.4 Fundador ou proprietário da empresa

Estudos anteriores descobriram que um CEO, que é o fundador da empresa, tende
a ser mais influente no processo de tomada de decisões de financiamento (Li et al., 2017).
Por exemplo, um fundador e CEO tende a ter uma maior influência sobre a capacidade
de sobrevivência dos IPOs, sugerindo que os IPOs têm maior probabilidade de sobreviver
se seus CEOs são um dos seus fundadores.
Uma questão relevante neste contexto, é se a governança da empresa familiar afeta
as características de remuneração dos CEOs da família de maneira diferente da
remuneração dos CEOs profissionais (He, 2008). Mais especificamente, seja em cada
agrupamento familiar, a exposição da remuneração dos CEOs à presença de
representantes solitários ou múltiplos de famílias, é diferente entre CEOs familiares e
profissionais. Se o fundador é também o CEO da empresa, sua remuneração total e
incentivo é menor do que a dos CEOs profissionais, enquanto que se o fundador está
envolvido como diretor, a remuneração do CEO é menor do que o não fundador da
empresa, isto é, com maior sensibilidade ao pagamento por desempenho (Li; Srinivasan,
2011).
Os CEOs fundadores deixam suas empresas à medida que as organizações
amadurecem e exigem diferentes conjuntos de habilidades gerenciais do que eram
necessárias em seu início (Souder et al., 2012). O outro resultado bastante consistente é
que os CEOs fundadores não estão associados a um desempenho ruim em suas empresas.
Mais especificamente, as relações entre o gerenciamento e o desempenho do fundador é
positiva (Fahlenbrach, 2009).
Além disso, os custos de agência podem ser menores para empresas com CEOs
fundadores, uma vez que eles têm mais capacidade e habilidades para orientar uma
empresa, pois o status de fundador reduz o conflito dentro da empresa e melhora a sua
política de endividamento (Frye; Pham, 2017)

2.5.5 Promoção interno

A pesquisa de sucessão do CEO, baseada na literatura de liderança estratégica,
considera as características do sucessor como uma consideração importante para
influenciar o sucesso pós-sucessão (Finkelstein et al., 2009). A sucessão, dentro da
própria organização, levará menos mudanças estratégicas e será mais positivamente
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relacionada ao desempenho financeiro de curto e longo prazo (ex: política de
endividamento), enquanto a sucessão externa, levará a uma mudança estratégica maior e
a um desempenho mais fraco a curto e longo prazo (Schepker et al., 2017).
A orientação específica do candidato interno, e o envolvimento com a formulação
prévia da estratégia, permitem que os CEOs internos preservem o conhecimento
específico da empresa, e alavanquem os recursos sem realizar maiores mudanças
estratégicas, sugerindo assim, que os CEOs internos tenham uma adaptação mais rápida
e segura para a organização.
Dentro de uma linha de sucessão, particularmente através da sucessão do
revezamento (Zhang; Rajagopalan, 2004), existe a possibilidade de os CEOs internos
serem socializados na cultura da empresa e processem a oportunidade de aprender sobre
o cargo, antes de assumir, efetivamente, a posição de CEO. Este treinamento reduz o
tempo necessário para aprender os requisitos da posição. O conhecimento específico da
empresa, além da curva de aprendizagem, também diminui as rupturas (Datta; Guthrie,
1994).
As publicações de mídia sugerem que, contratar um CEO externo é indicativo de
um processo de sucessão falho (Favaro et al., 2014), sugerindo que o desempenho
financeiro de curto prazo será menos prejudicado por um CEO interno do que por um
CEO externo. No longo prazo, os CEOs internos melhoram o desempenho das políticas
financeiras, ao permitir a adaptação às mudanças no ambiente e ao alavancar
relacionamentos com partes interessadas internas para adotar mudanças quando
apropriado.
Por fim, o conhecimento específico e prévio da empresa permite ao novo CEO
interno, conceber e gerenciar adequadamente as mudanças estratégicas (Giambatista et
al., 2005) e determinar como alavancar a base de recursos da empresa

2.5.6 Remuneração - salário e bônus

A pesquisa sobre remuneração, no que tange salários e bônus, é objeto de pesquisa
por Tomar e Korla (2011). Os autores afirmam que a compensação executiva das
diretorias vincula a remuneração do CEO ao desempenho financeiro da empresa, não
apenas para recompensar os CEOs pelo desempenho superior da empresa, mas também
para alinhar seus incentivos com os dos acionistas. A escolha de medidas de desempenho
na contratação de remuneração, difere entre os países; um exemplo é os EUA, que se
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baseia na remuneração do CEO por meio da relação ao retorno das ações (Core et al.,
1999).
A determinação da remuneração da administração, tem sido objeto de extensa
pesquisa na literatura de gestão, com foco na associação entre o desempenho financeiro
da empresa e a remuneração da alta administração (Jensen; Murphy, 1990). A linha de
discussão de Jensen e Murphy (1990) é que a remuneração da maioria dos CEOs, não é
sensível a mudanças na riqueza dos acionistas, e que um aumento na propriedade
aumentaria o valor da empresa.
Foi documentado uma associação entre a remuneração dos executivos e as
variáveis clássicas das empresas nos EUA, como por exemplo, uma associação positiva
entre a remuneração do CEO e o tamanho da empresa e oportunidades de crescimento,
conforme aponta Jaiswall e Bhattacharyya (2016). Os autores ainda mencionam que
grandes empresas, diversificadas e de crescimento, são mais complexas e precisam de
CEOs mais talentosos.
Graham et al. (2012) documentaram a associação da remuneração do CEO com
as habilidades do CEO, tanto no tempo variável (tal experiência, mandato) como
invariante no tempo (como educação, carisma, etc.) em muitos países.
Outras formas de associação de remuneração do CEO, pode estar relacionada com
a fonte de poder do CEO, estrutura de propriedade, estrutura e processo do conselho e a
experiência anterior (Shivdasani; Yermack, 1999). Além do mais, os CEOs podem obter
compensações mais favoráveis se eles exercem sua influência durante a seleção de
diretores independentes (Haldea, 2010), que posteriormente se sentem obrigados a
retribuir e não prejudicar o relacionamento ao questionar a administração. Os CEOs
também influenciam seu comitê de compensação a fazer um benchmarking competitivo
mais favorável de seus salários (Bizjak et al., 2008).
Por fim, Finkelstein e Hambrick (1989) acham que o pagamento do CEO está
ligado a vários fatores como tamanho da empresa, complexidade da operação,
desempenho financeiro (política de endividamento), poder do CEO, vigilância do
conselho e capital humano do CEO, indicando que a remuneração do CEO, é influenciada
por uma rede complexa de fatores políticos e de mercado. O estudo sugere que é
importante compreender a remuneração dos executivos a partir de múltiplas perspectivas,
principalmente ao fato de que quanto maior a compensação do CEO, maior a política de
endividamento das empresas, para suportar o crescimento das operações o que, por sua
vez, irá propiciar retornos mais rentáveis de curto e longo prazo.
48

2.5.7 Tenure

Os CEOs com maior tempo de mandato, não apenas se tornam mais sintonizados
com seus ambientes industriais (combinando suas experiências no contexto das condições
da indústria), mas também desenvolvem relacionamentos mais fortes entre funcionários
e clientes para melhorar os produtos (Hou et al., 2017). Com o aumento do mandato, os
CEOs combinam o conhecimento de suas diversas experiências com o conhecimento de
suas pesquisas locais relacionadas a funcionários, fornecedores e clientes.
Com um mandato mais longo, os CEOs com um repertório estratégico mais
amplo, teriam uma abordagem mais eficaz em relação à ação para gerenciar os desafios
estratégicos. Tanto o modelo de adaptação do grupo quanto o arcabouço de reflexão em
ação sugerem que, embora alguns CEOs possam ter um início mais lento, também veriam
um declínio de desempenho mais baixo com um mandato mais longo.
Por outro lado, os CEOs podem não perceber vantagens significativas no
desempenho das empresas com um mandato mais longo. Partindo da teoria do papel
normativo do CEO, com maior estabilidade, espera-se que os CEOs construam os altos
escalões com executivos que pensam como eles.
Em linha com as argumentações anteriores, os CEOs com maior tempo em uma
organização podem ser mais capazes de adquirir seletivamente informações em ambientes
menos estruturados e são mais flexíveis na busca de informações (Shanteau, 1988). Uma
permanência mais longa dentro da organização aumenta a probabilidade de solução de
problemas baseada em recursos e capacidades subjacentes, comparada à resolução de
problemas baseada em características de superfície durante os anos iniciais da empresa
(Chi et al., 1981).
Em resumo, os CEOs com maior mandato, têm maior probabilidade de se
proteger, já que relutariam em assumir mais riscos para obter retornos mais altos pelo
prestígio já alcançado na empresa e no mercado (Banerjee et al., 2018). Nesta linha, a
adesão de uma política de endividamento mais agressiva, definitivamente, não faz parte
do comportamento dos CEOs com grande número de mandatos
Por outro lado, os CEOs que acabaram de ingressar na empresa, objetivam buscar
iniciativas mais arriscadas na tentativa de impressionar a diretoria e os acionistas
(Doukas; Mandal, 2018), assumindo riscos com mais facilidade, como por exemplo,
política de dívidas mais agressiva. Vale destacar ainda que o mandato do CEO é
mensurado pelo número total de anos em que o CEO está na posição atual.
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2.5.8 Power

As decisões são o produto do alinhamento entre os principais executivos, sendo o
principal deles, o CEO, que toma todas as decisões importantes e dá aval para todas as
demais ações, conforme destacam Adams et al. (2005). Os autores também argumentam
que se diferentes indivíduos, (executivos), têm opiniões diferentes, então a distribuição
do poder de decisão dentro das empresas pode afetar, diretamente, as futuras decisões a
serem tomadas. Além disso, o poder administrativo não vem apenas do poder de
propriedade, mas pode derivar de outras fontes formais e informais, como poder estrutural
e poder de prestígio (Pfeffer, 1992).
Usando a teoria da agência e seguindo os argumentos acima mencionados,
Chintrakarn et al. (2014) relatam uma relação invertida entre o endividamento das
empresas e o poder do CEOs nos Estados Unidos, por exemplo. Quando o CEO comanda
com menos poder de influência, uma empresa usa mais dívidas para alinhar os interesses
dos acionistas e executivos, afim de aliviar os custos de agência entre as partes.
Por outro lado, quando os CEOs com maior poder, eles têm mais discrição para
manipular os níveis de dívida das empresas, como por exemplo, trocar dívidas de longo
por curto prazo. Essa relação negativa, sugere que eles tendem a usar o menor
endividamento para reduzir os riscos de falência, além de evitar a disciplina e o
monitoramento do financiamento da dívida (Chintrakarn et al., 2014).
Outrossim, a visão pessoal do CEO sobre o endividamento pode desviar-se da
política ótima para a empresa, vemos as evidências de correspondência como um possível
problema de agência, pois existe uma relação de correspondência entre a alavancagem
pessoal e a alavancagem da empresa, mas essa relação está concentrada nas empresas em
que o CEO tem mais poder, conforme destaca Sariol e Abebe (2017). Os autores
mencionam ainda que, os traços pessoais do CEO se refletem no comportamento da
empresa, principalmente no que tange ao entendimento sobre um nível ótimo de
endividamento, somente depois que o CEO garantiu uma posição de significativo poder
dentro da empresa.

2.5.9 Finanças

De acordo com a pesquisa de Custodio e Metzger (2014), os CEOs especializados
em finanças, podem ter mais incentivos para fornecer relatórios financeiros de alta
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qualidade ao mercado, para que os investidores possam avaliar adequadamente os valores
das empresas. Além disso, embora os CEOs não estejam diretamente envolvidos na
supervisão do processo contábil, eles podem definir o tom a partir do topo e influenciar
as decisões do principal executivo da área - CFO (Feng et al., 2011).
O contexto financeiro facilita a comunicação entre os CEOs e os CFOs,
permitindo que eles trabalhem juntos para desenvolver políticas contábeis sólidas. Além
disso, os CEOs especialistas em finanças, que possuem uma qualificação profissional, são
obrigados a aderir a códigos éticos de conduta, influenciando consideravelmente suas
atitudes de risco, em relação a um maior conservadorismo nos relatórios financeiros e
contábeis (Custodio; Metzger, 2014).
Não obstante, as eventuais deturpações nos relatórios financeiros afetarão,
negativamente, a reputação dos CEOs especialistas financeiros. Assim, as preocupações
com a reputação podem impedir que CEOs especialistas em finanças, gerenciem os
ganhos financeiros.
Por fim, CEOs especialistas têm um ciclo de adaptação mais curto que lhes
permite ajustar-se rapidamente às necessidades estratégicas de uma empresa. Com base
em análises empíricas (Smith; White, 1987), CEOs especialistas formam coalizões
dominantes mais fortes, tanto por se relacionarem melhor com as experiências de escalões
inferiores, quanto a facilidade no alinhamento da mentalidade estratégica dos membros
dos escalões superiores. Devido à sua capacidade de processar informações com maior
fidelidade, CEOs especialistas em finanças também são mais propensos a compartilhar
conhecimento e participar de processos estratégicos com outros membros do board.

2.5.10 Overconfidence

Na literatura de finanças corporativas comportamentais, os CEOs com excesso de
confiança (overconfidence) demonstraram ter um impacto substancial na tomada de
decisões corporativas, principalmente no nível de endividamento das empresas. Heaton
(2002) desenvolve um modelo teórico para demonstrar a sensibilidade do fluxo de caixa
do investimento para CEOs com excesso de confiança. Os resultados sugerem duas
características dos CEOs com excesso de confianças: (i) acreditam que o mercado de
capitais subvaloriza os títulos de risco de sua empresa; e (i) autorizam projetos positivos
de valor presente líquido que devem ser financiados externamente.
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Adicionalmente, CEOs otimistas supervalorizam seus próprios projetos
corporativos e podem querer investir em projetos negativos de valor presente líquido.
Esses resultados implicam uma troca de subinvestimento por superinvestimento
relacionada ao fluxo de caixa livre, oportunizando uma discussão sobre informações
assimétricas e teoria de custos de agência.
Hall e Murphy (2002) introduziram a estrutura de equivalência de certeza para
analisar o comportamento dos principais CEOs em relação aos pacotes de opções. O
pressuposto básico desta estrutura é que as opções concedidas a executivos avessos ao
risco, não possuem carteiras diversificadas de investimentos, isto é, seriam exercidas
imediatamente no dia de um investimento para realizar os benefícios. Com base nessa
estrutura, Malmendier e Tate (2005) argumentam que as carteiras de investimento dos
CEOs são altamente influenciadas pelos riscos idiossincráticos de suas empresas devido
a restrições de hedge ou diversificação de seus investimentos.
Diferentemente dos investidores externos, os CEOs não podem proteger seu risco
de investimento com ações de empresas vendidas a descoberto, e seu capital humano está
altamente relacionado ao desempenho econômico da empresa. Portanto, é menos
provável que os CEOs racionais se tornem um comprador líquido das ações de sua
empresa devido ao seu portfólio de investimentos pouco diversificado. Neste prisma, os
CEOs superconfiantes, no entanto, seriam mais propensos a se tornarem compradores
devido às expectativas irreais do desempenho futuro da empresa
Um outro argumento é evidenciado por Malmendier e Tate (2005), que usam
empiricamente o comportamento das opções de ações para determinar os níveis de
confiança. Os autores demonstram que os investimentos do CEO com excesso de
confiança são mais sensíveis ao fluxo de caixa interno. Os CEOs com excesso de
confiança também tendem a realizar fusões que destroem valor porque superestimam sua
capacidade de gerar retornos (Malmendier; Tate, 2008).
Ademais, Malmendier e Tate (2005) ratificam que os CEOs superconfiantes
evitam o endividamento externo, visto que é relativamente mais caro, e confiam mais em
fundos internos para financiar suas oportunidades de investimento. Uma implicação
importante desse arcabouço teórico é que o impacto do excesso de confiança do CEO no
investimento, dependerá da disponibilidade de endividamento interno.
Com a utilização de um conjunto de variáveis comportamentais, ora evidenciadas
nas variáveis CEO anteriores, pretende-se elucidar com mais riqueza de detalhes o
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processo de influência na tomada de decisão dos determinantes de estrutura de capitais.
Assim, surgiu a segunda hipótese:

H2: as variáveis CEO, em média, impactam positivamente o endividamento.

Além das variáveis de estrutura de capitais e comportamentais (habilidades do
CEOs), foram propostas as variáveis: (i) Corrupção (Smith, 2016); Refugiados (Baran et
al, 2018); e imigrantes (Mitaritonna et al., 2017).

3. CORRUPÇÃO

Apesar dos esforços dos pesquisadores, até agora a literatura ignorou uma
característica fundamental: a corrupção é um acordo pelo qual um funcionário público
recebe um pagamento em troca de uma decisão favorável sobre um assunto específico e,
como em todo acordo, a divisão de seus ganhos depende na alocação do poder de
barganha das partes envolvidas, com subornos quando os funcionários públicos têm
grande poder e os agentes privados ficam para trás (Angelopoulos et al., 2009)
Notavelmente, Aidt (2003) identifica o poder discricionário de um burocrata como
uma condição necessária para o surgimento da corrupção. Dadas essas premissas,
distinguimos entre dois tipos de corrupção. Na primeira corrupção ativa, o burocrata tem
o poder de barganha e pode definir o nível do suborno: nos referimos a esse comércio
como ativo porque é o burocrata que “exige” e define o suborno. No segundo, corrupção
passiva, o agente privado tem o poder de barganha e define o valor do suborno.

3.1 Contextualização sobre Corrupção

A corrupção é definida como o uso indevido de uma posição ou autoridade
organizacional para ganho pessoal ou empresarial, onde o abuso, por sua vez, se refere a
desvios das normas sociais aceitas (Anand et al., 2004). A corrupção é um tópico
importante para os estudos de gestão, devido aos altos custos e aos maiores riscos que
impõe às empresas e às empresas nas quais operam. O Banco Mundial (2017) estima que
a corrupção mundial seja de pelo menos US$ 1 trilhão por ano.
Os atos de corrupção afetam, rigorosamente, as políticas financeiras das empresas,
conforme argumentam Gauthier e Goyette (2014). Os autores abordam ainda que a
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corrupção prejudica, sobretudo, as inovações e investimentos, pois um ambiente
corrompido pode alterar significativamente os incentivos das empresas para crescer, no
sentido de elas, optarem por permanecer pequenas e menos visíveis, para órgãos
reguladores e fiscalizadores.
Tais práticas podem causar atrasos maiores na prestação de serviços, se os
funcionários planejarem extrair mais subornos (Wei, 2000), ou, finalmente, utilizar parte
da política de endividamento, para suportar continuamente os atos ilegais (Dal Bo; Rossi,
2007).
Nesta linha, Smith (2016) indica que aproximadamente 20% das empresas em
todo o mundo experimentaram, pelo menos, um pedido de suborno de um funcionário
público (Smith, 2016). Geralmente, esses pagamentos adicionais são necessários para
obter uma licença de operação, uma licença de importação, uma permissão de construção,
um contrato de governo ou outra ação governamental.
Apesar de sua difusão, surpreendentemente, pouco se sabe sobre como esse
comportamento de busca “dinheiro paralelo” afeta as empresas e suas políticas (Opler, et
al., 1999). Após uma coleta cuidadosa de dados, Smith (2016) organizou os dados para
identificar quais são os estados americanos com maior nível de corrupção, partindo do
pressuposto dos casos evidenciados, julgados e sentenciados pelo Departamento de
Defesa Americano. O Gráfico 3 aponta, da coloração mais branca (menor quantidade de
casos) para a mais escura (maior quantidade de casos sentenciados), os níveis de casos de
corrupção, para cada estado americano.
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Gráfico 3: Níveis de corrupção sentenciados por estados americanos.

Fonte: Smith (2016). Nota: a escala do Gráfico compreende a lógica que os estados com
coloração branca apresentam baixíssimo casos de corrupção sentenciados pela Justiça Americana,
e em contrapartida, os casos com a coloração mais escura, são os estados com o maior nível de
casos julgados e sentenciados.

De acordo com o Gráfico 3, o número condenações de corrupção dentro dos EUA.
A diferença de tonalidade do azul claro, até o para o azul mais forte é, respectivamente,
do menor índice de corrupção para o nível mais alto de corrupção. Vale ressaltar, que a
pesquisa de Smith (2016) fez referência apenas para a empresa da sua localidade sede,
independentemente se ela possui subsidiárias em outros estados americanos.

3.2 Formas de Mensuração

Sob a perspectiva a respeito da Corrupção, o Institute for Corruption Studies
(ICS), instituto utilizado nesta pesquisa como base de dados, contribui com a discussão
sobre os estados com o maior nível de corrupção nos EUA. O ICS é um instituto de
pesquisa independente dentro do Departamento de Economia da Universidade do Estado
55

de Illinois que estuda as causas e as consequências de diferentes formas de corrupção nos
níveis municipal, estadual e nacional nos Estados Unidos.
O Índice de Reflexões sobre Corrupção (CRI) é construído por Dincer e Johnston
(2017), pesquisadores do ICS. O CRI é um índice baseado nas histórias de corrupção
abordadas nos canais de notícias da Associated Press (AP), disponíveis eletronicamente
on-line via LexisNexis. A aplicação das notícias para medir a corrupção não é novidade.
Por exemplo: Gentzkow, Glaeser e Goldin (2006) medem a corrupção nos EUA em nível
nacional usando o New York Times e jornais locais cobertos pelo Ancestry.com. Eles
pesquisam as palavras "corrupto" e "fraude" (e variantes como "corrupção" ou
"fraudulento") e contam a aparência de artigos (ou páginas) de notícias que contêm essas
palavras.
Essa contagem fornece uma medida da quantidade de espaço que os jornais
dedicam a histórias relacionadas a corrupção ou fraude. Eles então esvaziam essas
contagens pelo número de artigos (ou páginas) que contêm a palavra "político" (e suas
variantes) que mede a quantidade de espaço concedido a histórias politicamente
relevantes. O CRI é construído seguindo uma versão estadual dessa metodologia; além
das palavras de pesquisa que Gentzkow, Glaeser e Goldin (2006) usam, Dincer e Johnston
(2017) também pesquisam a palavra “suborno” (e suas variantes) para construir o CRI.
Para limitar a pesquisa das histórias relacionadas à corrupção em cada estado, eles
usam dois níveis de identificadores geográficos: Estados Unidos como o identificador do
país e o nome do estado individual como o identificador do estado. Embora o uso de
jornais locais seja uma opção, o uso de notícias do AP tem várias vantagens em termos
de minimizar possíveis viés de mídia. Primeiro, é provável que as fontes de mídia locais
sejam subjetivas. Segundo, é provável que a cobertura da mídia local reflita a persistência
do tópico, o ressurgimento do tópico e até a fadiga do tópico, nenhum dos quais está
necessariamente correlacionado positivamente com a corrupção geral.
As notícias da AP cobrem histórias de corrupção não apenas sobre autoridades
federais, mas também sobre autoridades municipais e estaduais - todos os níveis
importantes de governo nos estados dos EUA. A cobertura também não se limita às
condenações. Os telejornais também cobrem alegações, julgamentos e apelações, além de
histórias interessantes.
A corrupção certamente não é endêmica nos Estados Unidos, como ocorre em
vários outros países, mas existe e varia significativamente entre as localidades/estados.
De acordo com o Departamento de Justiça, nas últimas duas décadas, mais de 20.000
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funcionários públicos e particulares foram condenados por crimes federais relacionados
à corrupção e mais de 5.000 à espera de julgamento.
Basicamente, o ICS entrevista e pesquisa os repórteres que cobrem a política do
estado, além dos repórteres investigativos sobre questões relacionadas à corrupção, para
construir índices baseados na percepção que medem duas formas específicas de corrupção
nos estados americanos: ilegal e legal. Os resultados apresentados no próximo Quadro 2,
demonstram a corrupção ilegal por cada estado americano:

Quadro 2: Corrupção para cada um dos estados americanos

Fonte: Institute for Corruption Studies (ICS)

Com relação ao entendimento do Quadro 4, a escala de respostas variava de “nada
comum” a “extremamente comum”. Para cada repórter que respondia à pesquisa, foi
atribuído uma pontuação de 1 se ele e/ou ela escolhesse “nada comum”, 2 se ele
escolhesse “um pouco comum”, e assim por diante. A pontuação 5 significou que o
repórter que respondeu à pesquisa percebeu que a corrupção era “extremamente comum”.
Então, calcula-se as pontuações do estado como a mediana dessas pontuações individuais.
Os resultados das fontes de dados anteriores com a pesquisa de Smith (2016),
sinalizam as evidências encontradas anteriormente por Glaeser e Saks (2006), que
asseveram que os estados americanos com níveis mais altos de educação são menos
corruptos, enquanto a heterogeneidade étnica e de renda parece favorecer tais práticas
corruptas. Já os níveis históricos de educação e renda, predizem o nível de corrupção
atual, sugerindo que as instituições são mais fracas nos estados com populações mais
pobres e menos instruídas.
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3.3 Relevância da Corrupção no estudo na Estrutura de Capitais

A corrupção pode ser vista como um mecanismo por meio do qual as empresas
recebem favoritismo político (Zhu, 2017). Nesse sentido, funcionários corruptos
fornecem à empresa favorecida acesso a interesses vitais, privilégios e tratamento
favorável. O argumento é estruturado da seguinte forma: como as regras e os
regulamentos que regem as interações econômicas são menos respeitados no caso de
corrupção (Cuervo-Cazurra, 2006), as empresas sujeitas a discriminação nos negócios
podem adquirir proteção, novos contratos governamentais e apoio facilmente de
funcionários corruptos junto as instituições bancárias. Devido ao favoritismo político
decorrente da corrupção, surgem oportunidades de negócios e um livre mercado para as
empresas privadas que enfrentaram universalmente a discriminação nos negócios.
Assim, a corrupção é vista como “facilitando transações e agilizando
procedimentos que de outra forma ocorreriam com mais dificuldade, se for o caso”
(Cuervo-Cazurra, 2006) para essas empresas. Yao (2002) apontam que empresas privadas
que enfrentam discriminação nos negócios estão habilitadas a garantir o favoritismo de
funcionários públicos. Consequentemente, eles abordam não apenas a barreira de entrada,
mas também a escassez de capital (facilidade ao crédito junto as instituições financeiras),
lidando melhor com a afirmação da rotatividade e a obtenção de apoio de capital, o que
define sua probabilidade de sobrevivência e crescimento.
Adicionalmente e este argumento, Yao (2002) sinaliza que a rotatividade de ativos
das empresas privadas pode ser acelerada no caso de corrupção. Devido à barreira de
entrada, as empresas privadas podem não obter facilmente permissões e licenças. Assim,
eles têm poucas oportunidades de explorar projetos e realizar investimentos, impedindo
a rotatividade de ativos. No entanto, esse problema pode ser aliviado no contexto de
corrupção. Portanto, é lógico esperar que a barreira à entrada de empresas privadas seja
aliviada e que a rotatividade de ativos seja facilitada no caso de circunstâncias corruptas.
Com relação a uma mudança na estrutura de capitais, as restrições de crédito
podem ser facilitadas para empresas privadas quando a corrupção é levada em
consideração. Para atender aos funcionários, os bancos privados e os estatais podem fazer
uma troca e facilidade crédito. Quanto aos bancos estatais, a razão é que as decisões de
destes bancos são controladas ou influenciadas por funcionários públicos. Quanto aos
bancos não estatais, a razão é que seu desenvolvimento e sucesso são sensíveis ao apoio
do governo ou de funcionários por causa da influência direta junto ao mercado financeiro.
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Assim, de forma geral, os bancos preferem negociar e influenciar o padrão de crédito para
as empresas privadas que mantêm relações corruptas com os funcionários (Yao, 2002).
Reunindo os argumentos apresentados anteriormente, Méon e Sekkat (2005)
apontam duas visões dos efeitos financeiros e econômicos da corrupção na estrutura de
capitais das empresas. Por um lado, a corrupção é tratada como a “areia nas rodas do
endividamento das firmas” pela maioria dos pesquisadores. Essa visão ressalta as
influências negativas da corrupção. Por outro lado, a corrupção é considerada como
“graxa nas rodas do endividamento das corporações” destacando a influência positiva da
corrupção. Apesar reconhecimento concernente ao impacto econômico da corrupção,
poucos estudos empíricos acompanham a sobrevivência de empresas privadas após a
constatação da corrupção, isto é, ao longo dos anos conseguintes.
Posto isto, a intuição lógica desta variável, relacionada com a política de
endividamento das organizações, fundamenta-se na seguinte argumentação: a corrupção
afeta as políticas financeiras das empresas pode ter um impacto substancial na trajetória
de crescimento tanto do setor empresarial quanto das economias. As principais
implicações das práticas de corrupção, dentro das empresas, influenciam positivamente a
definição das políticas financeiras das empresas, tais como: tomada de risco, políticas de
dividendos, estruturação de capital, gerenciamento de resultados, decisões de caixa vs.
dívida, decisões de equidade versus endividamento e agressividade nas práticas contábeis.
Por conseguinte, após os argumentos ora apresentados, bem como as principais
implicações, motiva-se a criação da terceira hipótese:

H3: a corrupção tem uma relação positiva com a política de endividamento.

4.

REFUGIADOS

De acordo com a ONU (2018) as pessoas que são obrigadas pela força a deixar
suas casas enfrentam duas opções. Podem fugir para outro local no seu país de origem,
caso em que são conhecidas como Pessoas Deslocadas Internamente (PDI). Ou podem
fugir para outro país, tornando-se "refugiados" quando atravessam uma fronteira
internacional. Aqueles que viajam diretamente para o país em que procuram "porto
seguro" são referidos como "requerentes de asilo", enquanto aqueles que fogem para
outro país e esperam lá por uma oportunidade de reinstalação num terceiro país são
chamados "refugiados para reinstalação".
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O número de pessoas deslocadas à força em todo o mundo disparou desde 2007,
passando de 42,7 milhões nesse ano para 68,5 milhões em 2017. Grande parte desse
aumento tem sido alimentado por conflitos armados em curso na Síria, Mianmar e
República Democrática do Congo (RDC). No entanto, as pessoas também estão sendo
deslocadas em grande número por conflitos no Burundi, República Centro-Africana,
Iraque, Sudão do Sul, Sudão, Ucrânia e Iêmen.
Sob a lei dos EUA, um "refugiado" é uma pessoa que é incapaz ou sem interesse
de retornar ao seu país de origem por causa de um medo bem fundamentado de
perseguição devido à raça, filiação a um grupo social específico, opinião política, religião
ou origem nacional. Esta definição baseia-se na Convenção das Nações Unidas de 1951
e nos Protocolos de 1967 relativos ao Estatuto dos Refugiados, de que os Estados Unidos
se tornaram parte em 1968. Após a Guerra do Vietnã e a experiência dos EUA no
reassentamento de refugiados indochineses, o Congresso aprovou a Lei de Refugiados de
1980, que incorporou a definição da Convenção à legislação dos EUA e fornece a base
jurídica para o atual Programa de Admissão de Refugiados dos EUA (USRAP).
A maior parte dos refugiados que vieram para os Estados Unidos durante o ano de
2017 foram da África, seguidos pelo Oriente e Sul da Ásia, Ásia Oriental, Europa e
América Latina/Caraíbas. Especificamente, 46,5% (ou 10.459) de todas as chegadas de
refugiados vieram de África - em comparação com 31.624 de 2016 (o último ano da
administração do ex-presidente americano). Já 16,9% (ou 3.797) de todas as chegadas de
refugiados vieram do Oriente Próximo/Sul da Ásia, uma região que inclui Iraque, Irã,
Índia, Síria e Egito - em comparação com 35.555 no ano fiscal de 2016.
Por sua vez, 16,3% (ou 3.668) de todas as chegadas de refugiados vieram da Ásia
Oriental - uma região que inclui China, Vietnã e Indonésia - em comparação com 12.518
no ano de 2016. Por fim, vale destacar que 16,1% (ou 3.612) de todas as chegadas de
refugiados vieram da Europa - comparado a 3.957 no ano de 2016 e 4,2% (ou 955) de
todas as chegadas de refugiados vieram da América Latina/Caraíbas em comparação com
1.340 no ano de 2016. Notadamente, a política americana de recebimento de refugiados
foi restringida significativamente, a partir de 2017, com a posse do novo presidente
americano.
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4.1 Contextualização sobre os Refugiados

A definição de refugiado contida na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados,
também conhecida como Convenção dos Refugiados (1951), afirma que um refugiado é
alguém que devido a um receio de ser perseguido por razões de raça, religião,
nacionalidade, pertencer a um determinado grupo social ou opinião política, está fora do
país de sua nacionalidade, e devido a esse medo, não está disposto a valer-se da proteção
daquele país.
O número de refugiados no mundo aumentou na última década, com um em cada
122 indivíduos procurando refúgio em um lugar que não é o lar (ACNUR, 2015). Os
refugiados muitas vezes experimentam desafios psicológicos antes de sair. Por exemplo,
a guerra na Bósnia-Herzegovina desalojou dois milhões de pessoas e muitos indivíduos
enfrentaram uma campanha de limpeza étnica que os expôs a violações dos direitos
humanos, tortura e execuções (Weine et al., 1995).
Além disso, muitos dos que encontraram alojamento em campos de refugiados,
evidenciam situações de excesso populacional, com escassez de comida, água e
combustível (Arcel et al., 1995). Mais recentemente, a crise na Síria deslocou 4,9 milhões
de pessoas, muitas das quais enfrentam circunstâncias igualmente drásticas (ACNUR,
2017). Atualmente, o status de refugiado é determinado pelas Nações Unidas (ONU,
2018). A maioria dos refugiados que ingressam no programa de admissão de refugiados
dos EUA, por exemplo, é identificada e encaminhada para o Centro de Recenseamento,
pela agência de refugiados da ONU (UNHCR), pela embaixada dos EUA local e/ou a
organização de ajuda humanitária aprovada. Os EUA são apenas um dos 28 países de
reassentamento dos mais de 22 milhões de refugiados no mundo, conforme dados obtidos
pela ONU (2018).
Os Estados Unidos têm sido, há muito tempo, um líder global no reassentamento
de refugiados - e a necessidade de tal liderança permanece enorme. Até recentemente, os
Estados Unidos ofereciam refúgio todos os anos a mais pessoas do que todas as outras
nações juntas (DOJ, 2019). Mas a administração Trump (atual presidente americano)
reduziu drasticamente o número máximo de refugiados que podem entrar nos Estados
Unidos. Além disso, o governo dos Estados Unidos impôs novos procedimentos de
verificação de segurança aos refugiados antes que eles possam ser admitidos no país, o
que aumentou muito o tempo de espera e deixou muitos refugiados em situações perigosas
por períodos prolongados. Para se ter uma ideia, o Gráfico XX informa a quantidade de
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solicitações de admissão para refugiados em relação as aprovações concedidas pelo
governo americano.

Gráfico 4: Admissão de Refugiados nos EUA durante o período de 2008 a 2018

Fonte: U.S. Department of State, Refugee Processing Center. Nota: a cor azul clara refere-se à
quantidade de solicitações de refugiados durante aquele período. A cor azul escura são os casos
efetivos de admissão.

Embora muitos estudos não distingam entre refugiados e outros grupos de
migrantes (Cortes, 2004), os refugiados diferem de outros grupos de imigrantes.
Imigrante é um termo amplo, que inclui indivíduos que se mudaram para outro país por
razões econômicas (por exemplo, estudos ou trabalho), enquanto os refugiados tiveram
que deixar seu país porque enfrentaram ou sofreram perseguição e foram aceitos pelos
países anfitriões, com base em motivos humanitários (ONU, 2017).
Considerando que eles deixaram suas casas involuntariamente, eles raramente têm
tempo para se preparar para um novo ambiente e cultura. Além disso, os refugiados
muitas vezes, carecem de recursos financeiros e de conhecimentos de línguas estrangeiras
(Ward et al., 2001), o que torna ainda mais difícil garantir o emprego nos países de
acolhimento.
Além disso, alguns sofrem de sintomas emocionais traumático causado, por
exemplo, por guerras violentas e crises em seu país de origem (Pernice; Brook, 1996).
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Estas circunstâncias tornam os refugiados um grupo desfavorecido nas sociedades dos
seus países de acolhimento. No entanto, uma vez que os refugiados recebem o status de
asilo, eles tendem a ficar mais tempo do que outros imigrantes, e isso pode aumentar sua
motivação para melhorar suas habilidades linguísticas, adquirir qualificação formal e
entrar no mercado de trabalho mais preparados, no país de acolhimento (Cortes, 2004).
Considerando o crescimento exponencial da população de refugiados, o grande
desafio dos órgãos de ajuda humanitários é encontrar soluções para a integração bemsucedida destes grupos migratórios. Ou seja, tornou-se uma tarefa urgente e
responsabilidade desafiadora para muitos países do mundo em como proceder com esta
absorção, inclusive, a relevância do papel sócio econômico que as empresas deveriam
estabelecer para atender estas novas demandas (Gerike et al., 2018).

4.2 Formas de Mensuração

Aproximadamente 65 milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas por
conflitos ou devido à perseguição em 2016 (ONU, 2017), e muitas delas solicitaram asilo
na Europa ou em outros países ocidentais. Por exemplo, em 2016, 54 % dos refugiados
admitidos, foram reassentados em 10 estados americanos. Os principais estados de
reassentamento foram Califórnia e Texas. Enquanto em 2016 houve um aumento geral de
chegadas de refugiados de 22% em relação às chegadas de 2015, alguns estados
experimentaram aumentos maiores. Os maiores aumentos proporcionais foram em Ohio
(43%), Arizona (39%) e Carolina do Norte (37%), conforme aponta o Gráfico 5.
Conforme observa-se o nível de localização física dos refugados, no Gráfico 5, e
considerando o aumento da empregabilidade dos refugiados, o governo local promove,
em média, alguns incentivos para a admissão dos refugiados, por parte das empresas,
destacando-se os seguintes pontos: (i) o processo de contratação é rápido e fácil; (ii) os
refugiados são trabalhadores esforçados e aprendizes rápidos; (iii) os refugiados trazem
consigo experiências; (iv) aumento na produtividade; (v) os refugiados têm menor
rotatividade e maiores taxas de retenção; (vi) ambiente de trabalho diversificado; e (vii)
os refugiados são apoiados pelos serviços gratuitos de emprego do estado.
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Gráfico 5: Nível de refugiados absorvidos por estados americanos, em milhões.

Fonte: Annual Flow Report of Refugees (2018). Nota: a variação de cores, destacada em seguida
por valores percentuais, informa a quantidade de refugiados que estabeleceram residência
provisória, para cada um dos estados americanos.

Cabe ainda destacar que, os refugiados e imigrantes, de maneira geral, preenchem
vagas na força de trabalho que permitem que a economia dos EUA seja mais eficiente
(Vachon, 2013). A lógica racional, para a relação dos refugiados e o nível de
endividamento das empresas, é postulada na seguinte argumentação: os refugiados, que
na sua média possuem uma baixa capacidade intelectual, são acolhidos por empresas de
prestação de serviços (garçons, entregadores, etc) e de chão de fábrica (empresas
manufatureiras).
As empresas, por sua vez, tendem a contrair mais dívidas para expandir os seus
negócios, considerando o baixo valor agregado dos seus produtos e serviços, fruto, em
grande parte, da baixa qualificação técnica dos seus funcionários. Adicionalmente, as
empresas tendem a se endividar, também, em face dos subsídios que recebem do estado
para a admissão dos refugiados, pois estes benefícios são insuficientes para a demanda de
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investimentos e crescimento que a organização empresarial necessita para sua
sustentabilidade.
Ademais, cumpre ressaltar que os refugiados serão mensurados por estados
americanos e por cada uma das empresas correlacionadas na amostra do estudo, por meio
das fontes das seguintes bases: United States Department Of State; United States
Department Of Homeland Security; e United States Department Of Health And Human
Services.

4.3 Relevância dos Refugiados no estudo da Estrutura de Capitais

Os governos estaduais oferecem programas públicos para absorver a mão de obra
dos refugiados. O Refugee Services of US acredita que cada refugiado tem o potencial
para prosperar na América. Assim que chegam ao Texas, por exemplo, os refugiados
assistem às aulas de inglês e preparação para o trabalho, participam de entrevistas e
encontram empregos adequados para que se tornem autossuficientes o mais rápido
possível.
O programa de Serviços de Emprego que o governo estadual oferece para os
refugiados é desenvolvido da seguinte forma: funciona como um serviço gratuito de
referência e contratação de pessoal. Utilizando novamente o exemplo anterior, milhares
de refugiados chegam ao Texas todos os anos, autorizados a trabalhar e pré-selecionados
para combinar habilidades e experiência de trabalho anterior com empregos disponíveis.
Todos os clientes são imediatamente matriculados em aulas de Inglês como segunda
Língua para aprender inglês básico e vocabulário no local de trabalho, enquanto as aulas
de preparação para o trabalho são ministradas por especialistas de emprego em idiomas
como espanhol, birmanês, nepalês e árabe.
A Câmara de Comércio Internacional marcou o Dia Mundial do Refugiado,
lançando uma parceria com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR)
e emitindo um apelo para que as empresas contratem um maior número de refugiados,
que agora são 70 milhões em todo o mundo (ONU, 2019). A crise global dos refugiados
não é nova, porém as empresas estão agora a reconhecer o enorme potencial econômico
de trazer refugiados para a sua cadeia de abastecimento.
Um relatório publicado em abril pelo Centre for Policy Development (2019) e pela
Open Political Economy Network (2019) analisou o emprego de refugiados na Austrália
e descobriu que a adição anual de 1.000 empresas detidas por refugiados no país geraria
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US$ 100 milhões anuais. Outro estudo recente, realizado pela Brookings Institution
(2019), descobriu que os sírios que vivem na Turquia agora possuem mais de 10.000
empresas, empregando cerca de 10 pessoas em média.
Em meio à atual guerra civil na Síria, a Turquia se tornou o país mais atingido
pelo afluxo de refugiados. É o lar de 4 milhões de refugiados, o maior do planeta. Para
isso, o banco holandês ING está concedendo mais de US$ 10 milhões em empréstimos as
empresas, por meio da intervenção do governo americano, para ajudá-los as empresas a
desenvolver seus negócios por meio de novos investimentos. Empregando outra
estratégia corporativa para ajudar as empresas que recebem refugiados, os bancos de
varejo TD Bank e Royal Bank, nos EUA, abriram o caminho facilitando a aquisição de
crédito bancário, por meio da redução das taxas de juros, bastando apenas a comprovação
da existência de refugiados na estrutura de colaboradores da empresa. Os bancos estão se
direcionando para tornar o crédito mais fácil e barato possível, encorajando as empresas
a contratarem mais refugiados, além de motivar outros bancos a seguir o modelo.
Adiciona-se a todos os argumentos anteriores o fato da existência do Escritório de
Ligação Governamental (GL), isto é, é responsável por desenvolver e implementar
iniciativas de administração colaborativa entre os governos federal, estadual e municipal.
Cada estado americano tem uma GL designada para servir como a principal ligação para
o programa de recepção de refugiados nas empresas. Nesta linha de raciocínio, os
refugiados recém-admitidos são reassentados e têm acesso a serviços importantes através
do Programa de Admissão de Refugiados (RAP).
O RAP é administrado conjuntamente pelo Bureau of Population, Refugees, and
Migration (PRM) no Departamento de Estado e o Office of Refugee Resettlement (ORR)
no Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS). Neste momento, as empresas que
tem interesse em empregar refugiados em suas posições de trabalho, são direcionadas
para um programa de governo estadual que lhes permitem ter as seguintes possibilidades:
(i) link governamental com o governo estadual e federal, para o desenvolvimento de
negócios (novos acordos) e parcerias humanitárias, isto é, possibilidade de aumento de
acordos com o governo por meio da parceria com os refugiados; (ii) facilidade no acesso
ao crédito junto as instituições estatais e não estatais (privadas).
Ratifica-se, ainda, que os programas oferecidos pelos estados são variados e que
a adesão varia da disponibilidade oferecida por cada um dos estados. As declarações do
Centre for Policy Development (2019), informa que não é raro, alguns refugiados
migrarem para um estado vizinho, a poucos quilômetros de distância, objetivando apoiar
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as oportunidades que a empresa ao lado deseja, ao invés de apoiar outra empresa no seu
próprio estado de domicílio.
Por se tratar de uma pesquisa em finanças corporativas, um dos elementos mais
significativos nesta relação de refugiados com a estrutura de capitais, está fundamenta no
seguinte argumento: a capacidade das empresas de conseguirem crédito mais fácil junto
as instituições financeiras, por meio da redução da taxa de juros, isto é, gerando o impacto
diretamente a sua estrutura de capitais e, naturalmente, tornando-se mais competitivas
com em relação aos seus concorrentes.
As empresas de muitos setores estão encontrando maneiras de integrar refugiados
em suas forças de trabalho, ou de apoiar diretamente os negócios de propriedade de
refugiados. Alguns setores como o energético, telecomunicações e varejo - estão
encontrando maneiras de integrar refugiados em suas forças de trabalho, ou de apoiar
diretamente as empresas que recebem os refugiados, para assim, poderem participar das
oportunidades junto ao crédito mais barato e também na criação de novos negócios com
o ente público. De acordo com as pesquisas de Gründler e Potrafke (2019) e Tran (2019),
a criação de novos negócios com o ente público, ao longo dos anos, pode influenciar no
compartilhamento de atos corruptos ou beneficiamento ilegal entre ambas as partes.

5. IMIGRANTES

O impacto da imigração na economia de um país receptor, particularmente nas
finanças da empresa, é um tema pouco debatido. Embora não haja consenso na literatura
existente sobre o efeito geral da imigração no desempenho financeiro das empresas,
existem algumas evidências empíricas que mostram que os imigrantes têm um efeito
modesto sobre o emprego (e salários), e por sua vez, influência o nível de crescimento
econômico das empresas (Braun & Weber, 2016).
No entanto, o debate acadêmico sobre os imigrantes que ocupam empregos
formais provavelmente se baseia mais nas interações que ocorrem no nível da empresa,
como no exemplo mencionado acima. Essa é outra razão pela qual é importante analisar
o impacto geral usando dados nos níveis de firma e de trabalho, para abordar os impactos
dos imigrantes nos resultados financeiros da empresa, bem como na estrutura de dívidas.
Ao longo das últimas décadas, as percepções dos pesquisadores sobre os
imigrantes mudaram, em especial, nos EUA. Na década de 1970, os imigrantes foram
vistos sob uma luz principalmente positiva. Chiswick (1978) descobriu que os homens
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imigrantes ganhavam tanto quanto os nativos, apesar de terem menos educação, e
concluiu que os investimentos na formação no trabalho compensavam a lacuna na
escolaridade formal. Grossman (1982) examinou o impacto da imigração nos salários
nativos e concluiu que os efeitos eram pequenos. Já Borjas (2003) - retirou ambas as
conclusões e conduziu gradualmente a uma imagem mais negativa da imigração dos
EUA.
A mudança de percepções acompanhou de perto as mudanças na origem nacional
dos imigrantes dos EUA, frequentemente atribuídas à Lei da Reforma da Imigração de
1965. As preocupações com a imigração foram originadas pelo declínio dos salários
pouco qualificados nos EUA e pela convicção de que alguma desta situação se pode dever
à concorrência dos imigrantes (Borjas, 1997). Reunindo os argumentos apresentados, o
que se pode inferir é que os imigrantes legais possuem uma influência direta no
desempenho econômico da empresa, o que, por sua vez, influenciam o nível de
investimento das companhias, bem como a possibilidade de mudanças no nível de dívidas
para o atendimento das necessidades internas.

5.1 Contextualização sobre os Imigrantes

A imigração moldou os Estados Unidos como uma nação desde que os primeiros
recém-chegados, há mais de 400 anos. Além de ser uma poderosa força demográfica, a
imigração contribuiu profundamente para muitos dos processos econômicos, sociais e
políticos que são fundamentais para os Estados Unidos como nação (Edo; Rapoport,
2019).
Embora a imigração tenha ocorrido ao longo da história americana, a imigração
em larga escala ocorreu durante apenas quatro períodos de pico: o povoamento das
colônias originais, a expansão para o oeste na metade do século 19 e a ascensão das
cidades na virada do século 20. O quarto período de pico começou na década de 1970 e
continua até hoje (Lin, 2019). O Pew Research Center (2019) divulgou um estudo
afirmando que para cada nascimento americano adicionado à população entre 2010 e
2065, haverá sete imigrantes adicionados. Isso acrescentaria mais de 100 milhões de
pessoas em 50 anos.
Historicamente, escolas, igrejas, empregadores e grupos comunitários têm
assumido a liderança em nível local para liderar os esforços de integração de imigrantes
que incluem aulas de inglês, treinamento profissional e clínicas de saúde. Nos últimos
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anos, vários estados e cidades lançaram iniciativas de integração destinadas a melhorar
as oportunidades e os serviços disponíveis aos imigrantes, incluindo empresas com vagas
específicas para imigrantes.
A imigração em um mercado de trabalho afeta o salário nesse mercado, reduzindo
o salário dos trabalhadores concorrentes e possibilitando um maior desempenho
financeiro das empresas, conforme aponta Grossman (1982). A maioria dos estudos
empíricos da literatura explora o agrupamento geográfico de imigrantes, para medir o
impacto da imigração no mercado de trabalho, por meio da definição do mercado de
trabalho ao longo de uma dimensão geográfica - como um estado ou uma área
metropolitana. Começando com Grossman (1982), o estudo relaciona uma medida de
resultados econômicos em cada um dos estados americanos.
Um dos resultados evidenciados foi o impacto fiscal dos imigrantes sobre os
orçamentos federal e estadual, isto é, o número crescente de imigrantes legais tem um
impacto nos contribuintes a nível local, estadual e nacional. Para se ter uma ideia,
imigração representa aos americanos US$ 134 bilhões por ano.
O efeito dos imigrantes, de forma geral, produz alguns benefícios: ajudam a
superar obstáculos à informação, bem como desafios à execução dos contratos
comerciais, reduzindo assim os custos de transação (Dunlevy, 2004); os imigrantes tem
acesso a uma maior cultura e conhecimento, principalmente com os mercados e as
instituições, além da posse de laços pessoais, o domínio de línguas e nuances culturais do
seu país de origem, além dos recursos adequados e capacidades para a condução de
negócios internacionais de forma eficaz (Sui et al., 2015). Esta informação é significativa
quando existem grandes diferenças entre os países, em termos de instituições, línguas e
culturas (Dunlevy, 2004), e quando o ambiente de negócios e política é menos
transparente no país de origem (Rauch, 1999).
Por fim, McQuaid et al. (2010) mostram que empresas com pelo menos um
fundador de imigrantes, teve maior receita de vendas e contrataram mais funcionários, do
que empresas sem nenhum fundador de imigrantes. Além disso, Wadhwa et al (2008)
concluem que os empreendedores imigrantes são geralmente mais instruídos do que os
nativos.
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5.2 Formas de Mensuração

Os imigrantes nos Estados Unidos se aglomeram em um pequeno número de áreas
geográficas. Em 2000, por exemplo, 69,2% dos imigrantes em idade ativa residiam em
seis estados (Califórnia, Nova York, Texas, Flórida, Illinois e Nova Jersey), mas apenas
33,7% dos nativos viviam nesses estados (Census Bureau, 2019). Da mesma forma,
38,4% dos imigrantes viviam nas maiores áreas metropolitanas (Los Angeles, Nova York,
Chicago e São Francisco).
A imigração, no que se refere a população geral dos EUA, apresenta duas
tendências. A primeira diz respeito a questão de moradia e acomodação. Entre 1950 e
2000, a percentagem da população dos EUA, que vive em áreas suburbanas aumentou de
23,2% para 51,0% (Singer et al., 2008). Os subúrbios são mais diversificados em termos
de raça e status socioeconômico do que antes, mas variam amplamente em diversidade
racial e de classe (Hall, 2009).
Os imigrantes, em média, estão mais propensos a viver nos subúrbios, pois estes,
tem um nível de instrução bem menor, o que, de alguma forma, influencia diretamente no
nível de crescimento, sustentabilidade e endividamento das organizações. A segunda
tendência importante é que os eventos mundiais e a política americana, alteraram a
composição da população imigrante, nos últimos cem anos. Antes da Guerra Civil, a
maioria dos imigrantes vieram para os EUA, do norte da Europa, enquanto na virada do
século XX, a maioria vinha do Sul e do leste da Europa.
A maioria desses imigrantes acabou sendo construída como sendo branca, sendo
que até 2010, 53,1% dos imigrantes, vieram para os EUA oriundos da América Latina,
28,2% da Ásia, 12,1% da Europa e 4,0% da África (Migration Hub Institute Data Hub,
2013). Desde pelo menos 1980, o México tem sido o principal país de envio para os EUA,
seguido pela China, Índia e Filipinas (Migration Policy Institute DataHub, 2013).
A fiscalização da imigração tem sido vista como responsabilidade do governo
desde, pelo menos, o final do século XIX. Alguns estados, particularmente aqueles que
experimentaram um rápido crescimento da população imigrante durante as últimas duas
décadas, ficaram cada vez mais frustrados com o que eles perceberam como uma
aplicação federal inadequada das leis de imigração. Eles começaram a promulgar sua
própria legislação de execução (Center of Imimigrations Studies, 2015)
O SB1070 do Arizona, por exemplo, que foi aprovado em 2010, foi a primeira e
mais conhecida dessas medidas. Ela exigia que os policiais estaduais e locais
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investigassem o status imigratório de qualquer pessoa detida ou parada se um policial
tivesse "suspeita razoável" de que o indivíduo é um imigrante não autorizado. Em 2011,
mais cinco estados - Utah, Indiana, Geórgia, Alabama e Carolina do Sul - promulgaram
leis semelhantes. O Gráfico 6, demonstra a distribuição geográfica da população de
imigrantes em relação ao território americano, durante o período de 2010 até 2017.

Gráfico 6: Distribuição dos imigrantes nos EUA durante o período de 2010 - 2017

Fonte: Pew Research Center (2010-2017).

5.3 Relevância dos Imigrantes no estudo da Estrutura de Capitais

Os imigrantes aumentam a produtividade geral nas empresas, revelando um
impacto no corte de custos dessas empresas (Maritonna et al., 2017). Eles também
reduzem o processo da transferência de uma empresa, residente de um país para outro
país específico, consistente com a realocação de tarefas; e aumentam as exportações
específicas do país, consistente com a redução dos custos bilaterais de comunicação e
comércio.
De acordo com Ottaviano et al (2018), os imigrantes geram três efeitos potenciais
sobre a estrutura de capitais das empresas, isto é, sobre a estrutura de dívidas: primeiro,
os imigrantes podem reduzir custos e aumentar a produtividade da empresa, permitindo
que as empresas produzam e exportem mais, no geral. Com a redução de custos e aumento
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de receita, a necessidade de capital de terceiros, em média, pode diminuir ou aumentar,
dependendo da estratégia financeira adotada pela organização.
Em segundo lugar, ao trazer habilidades específicas para cada país, os imigrantes
podem substituir a importação de serviços intermediários, que antes eram terceirizados e
subsequentemente importados pelas empresas (custos de produção). Desta forma, a
empresa propiciará um aumento de capital de caixa para investimentos em outras áreas,
o que impactaria na tomada de decisão de novas dívidas. Por fim e, em terceiro ponto, ao
trazer o conhecimento específico do país de origem, os imigrantes podem aumentar as
exportações (aumento de receita) de serviços para o país de residência. Este aumento pode
oferecer novas decisões com relação a decisão de caixa da empresa, que passa pela
escolha de um maior ou menor endividamento da empresa, a depender dos seus objetivos
de estratégicos de crescimento.
Enquanto o debate tende a se concentrar nas questões de quem, quantos e que tipo
de não-cidadãos devem ser admitidos nos Estados Unidos, principalmente para o trabalho
nas empresas, muitos veem a integração de imigrantes como o verdadeiro teste de um
sistema de imigração bem-sucedido. Ao contrário de outros países de imigração
tradicionais, como o Canadá e a Austrália, por exemplo, os Estados Unidos não têm
políticas federais de integração de imigrantes ou uma agência responsável por garantir
que os imigrantes se tornem efetivamente parte da sociedade americana. Em vez disso, as
políticas de integração são limitadas e financiadas juntos ao bancos e órgãos privados,
somente para grupos restritos de imigrantes, tais como refugiados ou que possuem
autorização de asilo político (US Census Bureau, 2017).
Assim, em face do que foi apresentado, o raciocínio lógico desta variável – a
utilização dos imigrantes legais, em relação ao endividamento das empresas, se
fundamenta no seguinte entendimento econômico:

os efeitos da imigração, no

desempenho das empresas, dependem dentre outras medidas, do nível que os imigrantes
são substitutos ou complementares aos trabalhadores existentes - nativos (Borjas, 1995).
Se os imigrantes e residentes são realmente substitutos, então a faixa salarial
declinará como resultado do aumento da concorrência no mercado de trabalho,
ocasionando assim um possível aumento do nível de caixa para as empresas, pelo menor
pagamento de salários (Borjas, 1995). Em outras palavras, as empresas terão outras e
novas oportunidades de investimentos, pelo fato de possuírem maior geração de caixa.
O desemprego entre os residentes aumentará na medida em que eles se recusarem
a trabalhar com salários mais baixos (Altonji; Card, 1991). Por outro lado, se os
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imigrantes são complementares para os residentes do país anfitrião, então a produção, as
oportunidades de emprego e os salários, inevitavelmente, subirão. Essa gradual subida de
salários, impulsionará – eventualmente, as empresas para aumentarem a política de
endividamento, face aos novos compromissos financeiros adquiridos.
Além disso, os imigrantes também consomem bens e serviços locais e,
consequentemente, a demanda por produção local aumentará e levará a aumentos nas
oportunidades de emprego (Bodvarsson et al., 2008). Entretanto, se os imigrantes
possuírem um alto nível de capacidade intelectual (educação), o capital humano,
incorporado aos imigrantes, compensará a redução da razão capital e trabalho físico.
Desta forma, se os imigrantes tiverem mais capital intelectual do que os residentes,
a produção per capita aumentará. Por outro lado, se os imigrantes tiverem pouco capital
humano, a produção per capita diminuirá, impactando diretamente, na atividade
financeira das organizações e, em especial, na política financeira das organizações. Nesta
linha, apresenta-se a quarta e última hipótese desta pesquisa:

H4: a imigração e os refugiados têm uma relação negativa e positiva com o
endividamento, respectivamente.

Como uma forma de resumir as variáveis estabelecidas, as hipóteses formuladas,
o sinal esperado para cada uma delas (com base nos recortes teóricos e empíricos
analisados), acrescentando o método econométrico que será suporte no desenvolvido,
bem como as principais referências que aplicaram, foi construído o Quadro 3.

Quadro 3: Resumo das hipóteses, testes utilizados e principais referências
Variável

Hipótese Resumida

Sinal

Método

Esperado

Principais
Referências

Variáveis de análise
OLS + Dados
Endividamento de Mercado

em Painel +

Nakamura et al., 2007

VI
Variáveis Clássicas: Endividamento e Macro
Tamanho

H1:

variáveis

+

OLS + Dados

Miller; Modigliani,

Crescimento

clássicas, em geral,

-

em Painel

1963 e 1969; Bradley

Rentabilidade

tem

-

(Efeitos Fixos

et al., 1984; Long;

as

uma

relação
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Tangibilidade

positiva

com

Dividendos

endividamento.

o

Liquidez

Investimentos

+

e Efeitos

Malitz, 1985; Titman;

+

Aleatórios) +

Wessels, 1988;

+

Variável

Kaplan; Zingales,

Instrumental

1995; Rajan e

(VI)

Zingales, 1995;
Graham, 2000; Fama;

+

French, 2002; Frank;
Goyal, 2003 e 2009.
Variáveis Inovadoras - CEOs
CEO Idade

+

CEO Gênero

+

Ma et al., 2009;

CEO Board

+

Custodio; Metzger,
2014; Faccio et al.,

CEO Fundador

+

da Empresa
CEO Interno

+

CEO

H2:

as

variáveis

Remuneração

CEO

CEO Tenure

positivamente

CEO Power

endividamento.

impactam
o

+

2016; Huang et al.,
Cross Section
OLS + Dados
em Painel +

+

Variável

+

Instrumental

2016; Turnover Cain e
McKeon, 2016;
Brockman et al.,
2017; Cao et al.,
2017; Chao et al.,
2017; Frye; Pham,
2017; Banerjee et al.,
2018; Gounopoulos;

CEO Finanças

+

Pham, 2018; Schmid
et al., 2018; e Skata;
Weill, 2018.

CEO

+

Overconfidence

Variáveis Inovadoras - Estados Americanos
H3: a corrupção tem
Corrupção

uma relação positiva
com a política de

+

em Paniel +

endividamento.

Imigração

H5: a imigração e os
refugiados têm uma

OLS + Dados

Gauthier;

Goyette,

2014; Smith, 2016

Variável
-
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Instrumental

Mitaritonna
2017

et

al.,

relação negativa e
Refugiados

positiva

com

o

endividamento,

+

Cortes, 2004; Baran et
al, 2018

respectivamente.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Estas hipóteses, bem como o sinal esperado e os respectivos métodos
econométricos, serão devidamente explicados na próxima seção, Métodos e Dados.
Ademais, a próxima seção versa sobre a tipologia da amostra (coleta, extração e fontes
dos dados) e os procedimentos estatísticos.

6. MÉTODOS E DADOS
6.1 Tipologia e Amostra

A presente pesquisa tem como objetivo geral, analisar os impactos da escolha de
novos determinantes na Estrutura de Capitais das empresas, sendo esta motivada por
alguns argumentos, e como objetivos específicos, os seguintes apontamentos foram
estruturados: (i) Relacionar, em um mesmo modelo, o conjunto de variáveis clássicas com
o conjunto de variáveis inovadoras; (ii) Identificar e comparar possíveis semelhanças de
endividamento de empresas que estão localizadas em estados com alta probabilidade de
nível de corrupção e estados de casos de corrupção já sentenciados;
(iii) Analisar o impacto, a nível de estado, da imigração e refugiados na política
financeira das empresas, interagindo estes resultados nas áreas com maior incidência de
corrupção; (iv) Interagir as variáveis clássicas de estrutura de capitais exclusivamente
com o perfil dos CEO’s das empresas.
Para tanto, foi necessário o acesso às informações da base de dados das empresas
publicadas na Wharton Research Data Services (WRDS). Esta base de dados se justifica,
primeiramente, por apresentar a listagem das companhias abertas, além das informações
necessárias para a composição das variáveis de controle correlacionadas no modelo
econométrico.
Com relação a obtenção, coleta e extração de dados das fontes primárias e
secundárias, a pesquisa seguiu os seguintes procedimentos metodológicos:
(i) a coleta de dados das 1.675 empresas dos EUA, foi extraída diretamente da
base de dados da Wharton Research Data Services (WRDS); além da separação de cada
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um dos estados americanos, composto por 52 estados, conforme site oficial do Governo
dos Estados Unidos da América, por meio de: https://state.gov;
(ii) consulta ao banco de dados da Compustat, para a extração das variáveis e/ou
determinantes clássicos. Esta consulta e extração de dados foram obtidas, para cada uma
das variáveis por meio de um filtro, com a utilização do nome da empresa, além da
utilização dos códigos ISIN e CUSIP (codificação aplicável para concatenação do nome
da empresa e dados contábeis) sendo que esta ordenação foi extraída com a sequência de
empresa e tipo de variável;
(iii) consulta ao banco de dados da BoardEx, ExecuComp e ISS Risk Metrics,
especificamente para a extração da variável comportamental da pesquisa – CEOs. Estas
bases fornecem dados de redes para CEOs, executivos seniores e diretores do conjunto
de empresas globais públicas e privadas. Por sua vez, a compilação destas três bases são
interagidas com os dados da Compustat, para obtenção das variáveis financeiras e
contábeis correspondentes;
(iii) pesquisa junto ao Institute for Corruptions Studies e Center for Public
Integrity’s para a utilização com dados referente a corrupção a nível para cada um dos
estados americanos;
(iv) investigação junto ao IPMUS Immigrations e Refugee Processing Center,
para a utilização de dados anuais, para cada estado americano, com as variáveis de
imigração e refugiados, respectivamente. Posto isto, o Quadro 4 apresenta, de forma
sintética, os grupos de variáveis, bem como as respectivas fontes para coleta e extração
de dados.
Quadro 4: Variáveis da pesquisa e fonte de dados
Variáveis

Fonte dos dados
Clássicas (Endividamento)

Tamanho

da

empresa,

Crescimento,

Rentabilidade, Tangibilidade, Dividendos,

Compustat

Liquidez e Investimentos
Habilidades CEO
CEO
Idade, gênero, participação no board,
fundador da empresa, promoção interno,
Remuneração - salário e bônus, Tenure,
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WRDS (Wharton): BoardEx,
ExecuComp e ISS Risk Metrics

Power,

Especialista

em

Finanças,

Overconfidence
Variáveis firma
Institute for Corruption Studies, Center
Corrupção

for Public Integrity’s e DOJ (US)

Imigração

IPUMS Immigration US e DOJ (US)
Refugee Processing Center US e DOJ

Refugiados

(US)

Fonte: Elaborada pelo autor.

O período de análise da amostra envolveu as datas de 01 de janeiro de 2010 até
31de dezembro de 2017. A limitação dos dados até 31 de dezembro de 2017 se justifica
pelo período máximo disponibilizado pelas empresas concernente a: dados contábeis,
dados dos CEOs, dados de corrupção, imigração e refugiados; na época do
desenvolvimento da pesquisa.
Após a apresentação das variáveis e respectivas fontes de dados, dos períodos de
análise da amostra, bem como a justificativa para a utilização de cada um destes períodos;
faz-se necessário sintetizar as variáveis que serão utilizadas no modelo econométrico, as
respectivas siglas, bem como a definição operacional e a fórmula de cada uma, além dos
autores que já utilizaram. Assim, foi construído o Quadro 5 para o resumo das
informações.

Quadro 5: Variáveis utilizadas no modelo econométrico
Autores que
Variáveis

Sigla

Definição Operacional

Fórmula

já
utilizaram

Variável dependente
EM = Endividamento de
Endividamento
de Mercado

EM

Mercado DIV TOT =

EM = DIV TOT /

dívida total ATVM =

ATVM (valor de

Ativo Total (Valor de

mercado)

Mercado)
Variáveis Clássicas
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Nakamura et
al., 2007

TAM = Tamanho Ln =
Tamanho

TAM

Logaritmo Receita Líquida

TAM = Ln (RL)

= Ativo Total

Frank e
Goyal, 2009

OPCRESC = Oportunidade
Oportunidada
de Crescimento

OPCRESC

de Mercado VM = Valor de OPCRESC = VM
Mercado PL = Patrimônio

/ PL

Barclay et
al., 2006

Líquido
EBIT = Earnings before
Rentabilidade

RENT

interest and taxes ou Lucro RENT = (EBIT /
antes dos juros e impostos

AT)

AT = Ativo total

Rajan e
Zingales,
1995

TANG= saldos de ativos
Tangibilidade

TANG

imobilizados

(ATI)

+ TANG = Σ ATI +

estoques (E) / AT = ativo

E / AT

Frank e
Goyal, 2009

total

Dividendos

DIVID

DIV= dividendos pagos /
lucro líquido

LIQUI

DIV = Σ DP / LL

ativo circulante (AC) e o

LIQUI= Σ AC /

Belkhir et

PC

al., 2016

passivo circulante (PC)
INVEST=
Investimentos

INVEST

Modigliani,
1963

LIQUI= Relação entre o
Liquidez

Miller e

Demonstração

do Fluxo de Caixa / Ativo

INVΣ = DFC /

Total

AT

Kaplan &
Zingales,
1997

Variáveis – CEOs
CEO Idade
CEO Gênero

CEO Board

ID
GEN

BOAR

Idade do CEO (em anos)
Variável dummy: um se o CEO for do sexo
feminino, e 0 caso contrário.
Variável dummy: um se o CEO também
participa do board, e 0 caso contrário.

Custodio e
Metzger,
2014; Frye e
Pham, 2017;
Gounopoulos

CEO Fundador
da Empresa
CEO Interno
CEO
Remuneração

FUN

INTER

REM

Variável dummy: um se o CEO for um dos
fundadores da empresa, e 0 caso contrário.
Variável dummy: um se o CEO for contratado
internamente, e zero caso contrário.
LN de Remuneração total do CEO, que consiste
em salário e bônus (em milhares de dólares).
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e Pham,
2018;
Doukas e
Mandal,
2018

CEO Tenure

TEM

Número de anos como CEO na posição atual.
Variável dummy: um se o CEO for poderoso, e
zero caso contrário. O CEO é classificado como
poderoso, se ele (a) obtiver um score acima da
mediana da amostra, no Índice de Poder. O

CEO Power

POW

Índice de Poder é estimado, aplicando a análise
de componentes principais nas cinco proxies de
poder

do

CEO:

CEO

Presidente,

CEO

Fundador, CEO proprietário, CEO Posse e CEO
ex-aluno da Ivy League.
CEO com experiência anterior em empresas
bancárias ou de investimento, com funções
relacionadas a finanças (Contador, CFO,
Tesoureiro ou VP de Finanças) ou em uma
CEO Finanças

FIN

grande firma de auditoria (atuais e antigas
empresas de primeira linha: Pricewaterhouse,
Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Arthur
Andersen, Coopers, Peat Marwick, Ross
Touche).
Variável dummy: um se o CEO possuir
comportamento de overconfidence, e zero caso
contrário. CEO exibir um comportamento

Overconfidence OVERCO líquido de compra das ações de sua empresa
mais de 50% do tempo durante o período da
amostra, o executivo será identificado como
superconfiante.
Variáveis firma
Nível de casos sentenciados Somatório (Σ) de
Corrupção

CORR

x nível de expectativa de expectativa de
casos para cada uma das casos de
empresas americanas.
Número

Imigração

IMIG

registrados

de

corrupção.

imigrantes
em

empresa americana.
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Smith, 2016

cada

Somatória anual
(Σ) de imigrantes

Mitaritonna

por estado

et al., 2017

americano

Número
Refugiados

REFUG

registrados

de

imigrantes
em

cada

empresa americana.

Somatória anual
(Σ) de refugiados
por estado

Baran et al,
2018

americano

Fonte: Elaborada pelo autor.

Um comentário adicional sobre o Quadro 7, refere-se ao fato que os sinais
esperados, para cada uma destas variáveis, já foram apresentados na seção da Revisão de
Literatura e serão devidamente retomados, nas apresentações e discussões dos resultados
econométricos.
Na próxima seção, serão abordados os procedimentos estatísticos aplicados na
pesquisa, bem como a sua aplicação e principais estudos que já utilizaram as referidas
metodologias.
6.2 Implementação Estratégica e design da pesquisa
6.2.1 Modelagem empírica

Com o objetivo de proceder uma relação entre o endividamento e as demais
variáveis independentes, segue-se uma abordagem específica – regressões OLS e Dados
em Painel, para testar o modelo de endividamento de mercado e contábil (variáveis
dependentes), em relação as variáveis clássicas e inovadoras.
Para tanto, a implementação estratégia se dará da seguinte forma: no primeiro
estágio, serão produzidas as estimações de regressões exclusivas para as variáveis
clássicas, bem como a devida aplicação dos testes econométricos e, depois, na segunda
parte, regressões interagindo entre as variáveis clássicas e variáveis inovadoras.
Como é de conhecimento prévio, as variáveis: tamanho da empresa, crescimento,
rentabilidade, volatilidade, tangibilidade, idade da empresa, dividendos, liquidez e
investimentos; vão ser utilizadas neste primeiro estágio dos modelos de regressão.
Partindo deste pressuposto de variáveis, segue um resumo dos procedimentos
quantitativos que serão estimadas no primeiro estágio:

Equação 1: regressão em OLS;
Equação 2: regressão com dados em painel com efeitos fixos;
Equação 3: regressão com dados em painel com efeitos aleatórios;
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Equação 4: utilização de variáveis instrumentais;
Equação 5: regressão com dados em painel com efeitos fixo e variáveis instrumentais; e
Equação 6: regressão com dados em painel com efeitos aleatórios e variáveis
instrumentais.
A Figura 3 representa a cronologia, do primeiro estágio, relativo ao passo a passo
da aplicação das regressões para as variáveis clássicas:

Figura 3: Passo a passo da estimação das regressões para as variáveis clássicas

Regressão OLS
(1)

Dados em Painel:
Efeitos Fixos
(2)

Dados em Painel:
Efeitos Aleatórios
(3)

Variáveis
Instrumentais
(4)

Efeitos Fixos com
variáveis
instrumentais
(5)

Efeitos Aleatórios
com variáveis
instrumentais
(6)

Fonte: Elaborado pelo autor

Cumpre ressaltar que também serão feitas, como forma de entender melhor o
comportamento dos elementos constituídos na base de dados, um conjunto de testes que
objetiva identificar possíveis problemas estruturais. Os principais problemas, que serão
devidamente explicados nas próximas seções, e os respectivos testes, são:

(i) Problemas de Heterocedasticidade. Teste: Robust;
(ii) Problemas de Multicolinearidade. Teste: VIF (Variance Inflation Factor);
(iii) Problemas de Especificação. Teste: Linktest;
(iv) Problemas de Forma funcional. Teste: Teste F;
(vi) Correlação dos dados. Teste: Autor correlação;
(vii) Distribuição dos dados: Teste: Teste de Normalidade de Shapiro Wilk;
(viii) Ausência de influência de observações: Teste: Teste Cook’s.

81

De forma complementar, ressalta-se que um problema crítico nas pesquisas em
finanças, especificamente com a utilização de dados contábeis e financeiros, refere-se a
endogeneidade. A endogeneidade é mais tipicamente descrita no contexto da regressão
por mínimos quadrados ordinários (OLS). A equação 1 representa uma equação básica de
regressão OLS:

𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜀𝑖

(1)

Nesta equação, yi representa a variável dependente, α representa uma constante, β
representa o coeficiente, xi representa a variável independente e εi representa o termo de
erro. O termo de erro, em um modelo de regressão OLS, ilustra a extensão em que as
variáveis independentes predizem a variável dependente e devem variar aleatoriamente.
Quando o termo de erro é correlacionado com uma variável independente, no
entanto, os erros não são aleatórios; isso leva a estimativas de coeficientes tendenciosos
(Robert; Whited, 2008). O viés ocorre, quando a estimativa do coeficiente é baseada em
uma amostra, em média, igual ao valor verdadeiro do coeficiente na população (Cohen et
al., 2003). Portanto, uma suposição crítica da regressão OLS é que a variável
independente e o termo de erro não são correlacionados.
Retomando a questão sobre a endogeneidade, Kennedy (2008), destaca que existe
quatro diferentes pontos que podem, potencialmente, introduzir endogeneidade em
modelos de regressão OLS: (i) erros em variáveis (ou seja, erro de mensuração); (ii)
regressão automática; (iii) variáveis omitidas e; (iv) causalidade simultânea e/ou reversa.
Em cada um desses cenários, a regressão OLS reporta coeficientes enviesados.
Em vez de estimar a relação correta entre a variável independente e a variável dependente,
a regressão por OLS inclui, erroneamente, a correlação entre a variável independente e o
termo de erro, na estimativa do coeficiente da variável independente.
Após estas considerações sobre os problemas e testes de verificação dos dados,
destacando em especial a questão do problema de endogeneidade, aplicou-se o primeiro
estágio, isto é, o método dos mínimos quadrados ordinários (OLS), minimizando assim a
soma dos erros quadrados para qualquer dado γ, além de apresentar que os estimadores
do valor limite podem ser obtidos.
Como é bem conhecido na literatura de estrutura de capitais, as variáveis do lado
direito são muito provavelmente endógenas em vez de exógenas, e as decisões de
financiamento de uma empresa são inerentemente dinâmicas. Assim, nem todas as
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variáveis explicativas no modelo pode não estar correlacionadas com o termo de erro.
Portanto, segue a equações 2, referente a regressão OLS:
Enditotalmer = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(tang) + β5(divid) +β6(liquid) + β7(invet) + εPt

(2)

Em que as variáveis dependentes são enditotalmer = Endividamento total de mercado, sendo as
variáveis de controle são: β1(tam) = tamanho da empresa; β2(cresc) = oportunidade de
crescimento;

β3(rent) = rentabilidade; β4(tang) = tangibilidade; β5(divid) = dividendos;

β6(liquid) = liquidez; β7(invest) = investimentos; e εPt = termo de erro da regressão.

O próximo passo, conforme evidencia a Figura 5, é a inserção da variável
instrumental, que tem por finalidade oferecer uma solução com estimadores consistentes
para os já estabelecidos. Em outras palavras, os instrumentos são amplamente conhecidos
como uma solução para regressores endógenos, isto é, as variáveis explicativas
correlacionadas com o termo de erro de regressão, sendo que os métodos de variáveis
instrumentais fornecem uma maneira de, no entanto, obter estimativas de parâmetros
consistentes.
Contudo, destaca-se ainda que, mesmo que os métodos de variáveis instrumentais
tenham sido desenvolvidos para lidar com o problema da endogeneidade em um sistema
simultâneo, a correlação do regressor com o erro pode surgir por outros motivos.
Após a inclusão da variável instrumental, são aplicadas as estimações de
regressões em dados em painel, para efeitos fixos e efeitos aleatórios, tendo como objetivo
o tamanho da amostra, identificando o efeito do tempo nas observações e testar se a
relação entre as variáveis do modelo, sofre algum tipo de mudança com o tempo. Para a
validação do modelo mais adequado, entre os efeitos fixos e os efeitos aleatórios, os
seguintes testes são aplicados: Hausman, Breuch Pagan e Chow.
Posteriormente, será estimado, novamente, os mesmos efeitos fixos e aleatórios,
porém, com a diferença da presença das variáveis instrumentais, para cada um destes
efeitos. Na presença das variáveis instrumentais, o teste de Sargan será analisado, com o
objetivo de analisar a correlação entre os instrumentos e o termo de erro.
O teste Hansen, por sua vez, ou Hansen-Sargan, de restrições de identificação
deve ser realizado rotineiramente em qualquer modelo identificado e estimado com
técnicas de variáveis instrumentais. As técnicas de variáveis instrumentais são robustas,
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mas se uma forte rejeição da hipótese nula do teste de Sargan-Hansen for encontrada,
deve-se questionar relativo a validade das estimativas.
Depois de identificar instrumentos, é necessário também examinar a possível
endogeneidade dos instrumentos. Em comparação com instrumentos exógenos, os
instrumentos endógenos podem aumentar, a probabilidade de relatar um resultado
estatisticamente significativo. Dada a dimensão do viés, é fundamental testar a
endogeneidade do instrumento usando o teste de Sargan. Após todos estes procedimentos
cumpridos, serão estabelecidas novas regressões OLS, para o segundo estágio, com a
inserção das variáveis clássicas e inovadoras, conforme descrito na Figura 4.

Figura 4: Passo a passo da estimação das regressões cross section para as variáveis
clássicas e variáveis inovadoras

Regressão OLS
(1)

Variáveis
Instrumentais
(2)

Regressão OLS
+ Variáveis
Instrumentais
(3)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 7, que representa o segundo estágio, identifica as etapas que serão
desenvolvidas, por meio da regressão OLS, e depois com a inserção da variável
instrumental. A Equação que evidencia esta regressão, que destaca a interação das
variáveis clássicas e inovadoras, podem ser identificadas nas seguintes Equações 4 e 5:
Com o objetivo de proceder uma relação entre o endividamento e as demais
variáveis independentes, segue-se uma abordagem específica – regressões OLS, Dados
em Painel, para testar o modelo de endividamento de mercado (variável dependente), em
relação as variáveis clássicas e inovadoras.
Para tanto, a implementação estratégia se dará da seguinte forma: no primeiro
estágio, serão produzidas as estimações de regressões exclusivas para as variáveis
clássicas, bem como a devida aplicação dos testes econométricos e, depois, na segunda
parte, regressões interagindo entre as variáveis clássicas e variáveis inovadoras. Como é
de conhecimento prévio, as variáveis: tamanho da empresa, crescimento, rentabilidade,
volatilidade, tangibilidade, idade da empresa, dividendos, liquidez e investimentos; vão
ser utilizadas neste primeiro estágio dos modelos de regressão. Partindo deste pressuposto
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de variáveis, segue um resumo dos procedimentos quantitativos que serão estimadas, por
meio do Quadro 6:

Quadro 6: Regressões econométricas e variáveis utilizadas
Regressão

Modelo

Variáveis

Equação
yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(tang) +
β5(divid) +β6(liquid) + β7(invest) +
β8(ceointerno) + β9(ceopower) +
β10(ceofundador) + β11(ceoidade) +
β12(ceooverconfidence) +β13(ceoremuneração) +
β14(ceoboard) + β15(ceogenero) +

Clássicas +
1

OLS

β16(ceofinanças) + β17(ceotenure) + εit

CEO

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(tang) +
β5(divid) +β6(liquid) + β7(invest) +
β8(ceointerno) + β9(ceopower) +
β10(ceofundador) + β11(ceoidade) +
Clássicas +

β12(ceooverconfidence) +β13(ceoremuneração) +
β14(ceoboard) + β15(ceogenero) +

CEO +

β16(ceofinanças) + β17(ceotenure) +

Corrupção +

β18(corrupção) + β19(imigração) +

Imigrantes +
2

OLS + EA + EF

β20(refugiados) + εit

Refugiados

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(tang) +
β5(divid) +β6(liquid) + β7(invest) +
β8(ceointerno) + β9(ceopower) +
Clássicas +
CEO +

β10(ceofundador) + β11(ceoidade) +
β12(ceooverconfidence) +β13(ceoremuneração) +
β14(ceoboard) + β15(ceogenero) +

Corrupção +

β16(ceofinanças) + β17(ceotenure) +

Imigrantes +

β18(corrupção) + β19(imigração) +

Refugiados +
3

OLS + EA + EF

β20(refugiados) + β21(estados) + εit

estados
Clássicas +
CEO +

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(corrupção) + β10(imigração)

Corrupção +
4

OLS

+ β11(refugiados) + εit

Imigrantes +
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Refugiados
(significativas)
Clássicas +
CEO +
Corrupção +
Imigrantes +
Refugiados
(significativas)

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(corrupção) + β10(imigração)

+ Estados
5

OLS

+ β11(refugiados) + β12(estados) + εit

Americanos
Clássicas +
CEO +
Corrupção +
Imigrantes +

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(corrupção) + β10(imigração)

Refugiados
6

Clássicas +
CEO +
Corrupção
7

+ β11(refugiados) + εit

OLS + EA + EF (significativas)

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(corrupção) + εit

OLS + EA + EF (significativas)
Clássicas +
CEO +
Corrupção +

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(corrupção)+ β10(estados) +

Estados
8

OLS

Clássicas +
CEO +
Imigração
9

εit

Americanos

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(imigração)+ εit

OLS + EA + EF (significativas)
Clássicas +
CEO +
Imigração +

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(imigração)+ β10(estados) +

Estados
10

OLS

εit

Americanos
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Clássicas +
CEO +
Refugiados
11

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(refugiados) + εit

OLS + EA + EF (significativas)
Clássicas +
CEO +
Refugiados +

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(refugiados)+ β10(estados) +

Estados
12

OLS

εit

Americanos
Clássicas +
CEO +
Refugiados +

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(refugiados)+ β10(imigração)

Imigração
13

+ εit

OLS + EA + EF (significativas)
Clássicas +
CEO +
Refugiados +

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(refugiados)+ β10(corrupção)

Corrupção
14

+ εit

OLS + EA + EF (significativas)
Clássicas +
CEO +
Imigração +

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(imigração)+ β10(corrupção)

Corrupção
15

+ εit

OLS + EA + EF (significativas)
Clássicas +
CEO +
Corrupção +
Imigrantes +
Refugiados

yit = β1(tam) + β2(cresc) + β3(rent) + β4(liquid) +
β5(invest) + β6(ceoidade) +β7(ceoremuneração) +
β8(ceogenero) + β9(corrupção) + β10(imigração)

(significativas)

+ β11(refugiados) + β12(v.instrumental1) +

+ Variáveis
16

OLS + EA + EF

β13(v.instrumental2) + εit

Instrumentais
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6.3 Procedimentos Estatísticos
6.3.1 Regressão OLS e Dados em painel

A maioria das pesquisas na área de estrutura de capitais, utilizam dados em painel
como uma das principais fontes econométricas. Como forma de oferecer robustez a
presente pesquisa, aplicou-se uma metodologia de dados em painel com a presença de
variáveis instrumentais, que apresenta algumas vantagens, destacando a minimização no
viés da amostra e controle da heterogeneidade individual, conforme destaca Gujarati e
Porter (2011).
De acordo com os autores, os modelos em dados em painel permitem ao
observador avaliar a relação de uma variável de desempenho e múltiplas variáveis de
predição, propiciando assim um modelo que indica possíveis diferenças de elementos ao
longo do tempo, além do crescimento do objeto de análise em relação aos elementos e o
tempo.
Hsiao (2003) lista vários benefícios do uso de dados em painel. Os principais são:
(i) Controle da heterogeneidade individual, pois dados do painel sugerem que indivíduos,
firmas, estados ou países são heterogêneos. Por sua vez, as séries temporais e estudos
transversais que não controlam essa heterogeneidade, correm o risco de obter resultados
enviesados;
(ii) Os dados em painel fornecem dados mais informativos, mais variabilidade,
menos colinearidade entre as variáveis, mais graus de liberdade e mais eficiência; (iii) Os
dados do painel são mais eficientes no estudo da dinâmica do ajuste, pois as distribuições
transversais que parecem relativamente estáveis, ocultam uma infinidade de mudanças;
(iv) Os dados do painel são mais adequados na medição dos efeitos que simplesmente
não são detectáveis em dados puros de seção cruzada ou séries temporais puras; (v) Os
modelos de dados em painel permitem construir e testar modelos comportamentais mais
desafiadores do que os dados puramente transversais ou de séries temporais;
(vi) Em análise a nível micro, dos dados em painel, sobre indivíduos, empresas e
agregados familiares, podem ser medidos com maior precisão do que variáveis
semelhantes ao nível macro. Os vieses resultantes da agregação sobre empresas ou
indivíduos podem ser reduzidos ou eliminados; (vii) Os dados do macro painel têm uma
série temporal mais longa e, ao contrário do problema das distribuições não padrão
típicas, dos testes de raízes unitárias na análise de séries temporais, os testes de raiz
unitária do painel têm distribuições assintóticas padrão.
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Dado o exposto, é necessário especificar suposições acerca do modelo geral, com
o objetivo de torná-lo mais adequado para estimação das variáveis clássicas e inovadoras.
Entre os modelos que combinam dados de séries temporais e dados em corte transversal,
os mais utilizados são: (i) Modelo agregado “pooled” ou empilhado - OLS; (ii) Modelo
de efeitos fixos e (iii) Modelo de efeitos aleatórios.
Uma regressão de dados em painel difere de uma regressão de séries temporais ou
de seções transversais, pois possui um subscrito duplo em suas variáveis, conforme é
descrito na Equação 3.
𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑋𝑖𝑡 𝛽 + 𝑢𝑖𝑡 , 𝑢 = 1, … 𝑁, 𝑡 = 1, … 𝑇

(3)

com i denotando famílias, indivíduos, firmas, países, etc. e t denotando tempo. O i
denota a dimensão da seção transversal, enquanto que t denota a dimensão da série
temporal. A letra α é um escalar, β é K x e Xi t é a última observação sobre variáveis
explicativas de K. A maioria das aplicações de dados de painel, utilizam um modelo de
componente de erro unidirecional, o qual é evidenciado na Equação 4.

𝑢𝑖𝑡 = µ𝑖𝑡 + 𝜈𝑖𝑡

(4)

onde μi denota o efeito específico de indivíduo não observável e νi t denota o restante da
variação. Por exemplo, numa equação de rendimentos em economia do trabalho, yi
medirá os rendimentos do chefe do agregado familiar, enquanto Xi t pode conter um
conjunto de variáveis como: a experiência, educação, filiação sindical, sexo, raça, etc.
Note que μi é invariante no tempo e é responsável por qualquer efeito específico do
indivíduo que não esteja incluído na regressão.
Nesse caso, pode-se pensar como a capacidade não observada do indivíduo. A
variação remanescente νi t varia com os indivíduos e o tempo, além de pode ser
considerada como a variação usual na regressão. Alternativamente, para uma função de
produção utilizando dados sobre as empresas ao longo do tempo, yi medirá a produção e
Xit medirá os insumos, por exemplo. Os efeitos específicos da empresa não observáveis
serão capturados pelo μi e, pode-se analisar como as habilidades empreendedoras ou
gerenciais inobserváveis dos executivos da empresa - CEOs.
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Os Efeitos Fixos, também conhecido como variáveis dummy de mínimos
quadrados (LSDV), sofre de uma redução de graus de liberdade. Estimando-se (N-1)
parâmetros extras, e várias dummies, este problema pode ser agravado pela
multicolinearidade entre os regressores. Além disso, o estimador de efeitos fixos não pode
estimar o efeito de qualquer variável invariável no tempo, como por exemplo: sexo, raça,
religião, escolaridade ou participação sindical.
Essas variáveis invariantes no tempo são eliminadas pela transformação, isto é, os
desvios da transformação de meios. Alternativamente, pode-se ver que essas variáveis
invariantes no tempo são abrangidas pelas dummies individuais e, portanto, qualquer
tentativa de estimação de regressão falhará, sinalizando uma multicolinearidade perfeita.
Se é o modelo verdadeiro, os Efeitos Fixos é o melhor estimador linear não-viesado
(BLUE).
Em se tratando dos Efeitos Aleatórios, existem muitos parâmetros no modelo de
efeitos fixos e a perda de graus de liberdade pode ser evitada se o μi puder ser considerado
aleatório. Em linhas gerais, o modelo de Efeitos Aleatórios é uma especificação
apropriada se existir N indivíduos, aleatoriamente, de uma grande população.
Este efeito é, geralmente, o caso mais utilizado em estudo de painel em empresas.
O devido cuidado é tomado no desenho do painel para torná-lo o mais representativo em
relação a população que pretende-se fazer inferências. Neste caso, N é geralmente grande
e um modelo de efeitos fixos levaria a uma enorme perda de graus de liberdade.
A questão dos efeitos fixos versus aleatórios gera um debate na literatura de
estatística que se espalhou para a literatura de econometria de dados de painel. Mundlak
(1961) e Wallace e Hussain (1969) foram os primeiros proponentes do modelo de efeitos
fixos e Balestra e Nerlove (1966) foram defensores do modelo de componente de erro
aleatório. O teste de especificação proposto por Hausman (1978), baseado na diferença
entre os estimadores de efeitos fixos e aleatórios, é interpretado pelos pesquisadores como
uma rejeição e adoção do modelo de efeitos fixos, por sua vez, não rejeição como uma
adoção do modelo de efeitos aleatórios.
Chamberlain (1984) mostrou que o modelo de efeitos fixos impõe restrições
testáveis aos parâmetros do modelo de forma reduzida e deve-se verificar a validade
dessas restrições antes de adotar o modelo de efeitos fixos. Mundlak (1978) argumentou
que o modelo de efeitos aleatórios pressupõe a exogeneidade de todos os regressores com
os efeitos individuais aleatórios. Em contraste, o modelo de efeitos fixos permite a
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endogeneidade de todos os regressores com esses efeitos individuais. Então, é uma
escolha de possuir ou não exogeneidade dos regressores e dos efeitos individuais.
Por fim, Hausman e Taylor (1981) permitiram que alguns dos regressores fossem
correlacionados com os efeitos individuais, em oposição à opção de ter ou não
endogenidade. Essas restrições de identificação excessiva são testáveis, por meio do teste
Hausman.
De forma resumida e ratificando os argumentos anteriores, primeiramente são
apresentados os estimadores por meio do formato pooled, ou seja, admitindo-se todos os
anos como um cross section. Os dados cross section obtidos de forma independente em
diversos períodos do tempo, possibilitam ser analisados por meio de dados empilhados,
pois algumas variáveis podem se alterar ao longo do tempo (Greene, 2000).
Os modelos com efeitos fixos consideram que as diferenças dos indivíduos (no
caso, as empresas dos EUA) captam-se na parte constante, enquanto que os modelos com
efeitos aleatórios consideram que estas diferenças se captam no termo de erro, conforme
assevera Wooldridge (2015).
Posto isto, serão desenvolvidos os modelos em dados empilhados (pooled) e dados
em painel para efeitos fixos e efeitos aleatórios. Para fins de robustez do modelo, foram
aplicados os testes de multicolinearidade para que nenhuma das variáveis independentes
ou exploratórias possa estar explicando a mesma função que outra.
Para tanto, os seguintes métodos estatísticos foram aplicados: (iii) análise da
ausência de multicolinearidade (Teste VIF – Variance Inflation Factor), considerando o
valor de segregação igual a 10. Ou seja, a análise Multicolinearidade ocorre quando duas
ou mais variáveis explicativas do modelo possuem correção entre si (Gujarati; Porter,
2011). Para efeito de correções e ajustes de heterocedasticidade, foi aplicado,
inicialmente, o comando no STATA robust para efeitos desta correção, transformando os
resíduos assim, em homocedásticos, isto é, distribuição de resíduos como uma variância
constante, conforme Wooldridge (2015).

6.3.1 Teste Chow

O teste Chow é aplicado na criação de variáveis binárias de intercepto e
coeficiente angular para cada variável destacada no modelo, objetivando identificar a
significância de cada um dos coeficientes da variável binário, conforme destaca
Wooldridge (2015). Já Gujarati e Porter (2011) ressaltam ainda que este teste possibilita
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comparar diferenças entres as equações estimadas, verificando assim se ao longo do
tempo existe alguma modificação nos parâmetros do modelo. Contudo, se ao longo do
tempo os coeficientes forem constantes, não será evidenciado a variações entre os
modelos comparados.
O teste Chow permite testar a estabilidade do modelo estimado ou verificar
mudanças estruturais ao longo do período de estimação. Este teste, por apresentar uma
limitação de parâmetros, também serve para analisar qual o modelo mais adequado a ser
aplicado entre os dados empilhados (pooled) e o efeito fixo.

6.3.2 Breusch Pagan

Para estimação do modelo de dados em painel com efeitos aleatórios e utilizado o
teste de multiplicador Breusch-Pagan, objetivando a análise se o modelo agrupado é o
mais adequado ao modelo de painel com efeitos aleatórios.
O teste Breusch Pagan é aplicado para identificar, após o aceite dos dados
empilhados, qual é o modelo mais assertivo entre os dados empilhados ou efeitos
aleatórios. Este teste também é aplicado para testar se as variâncias dos erros padrões são
iguais – homocedasticidade, ou que as variáveis que a variação dos erros são o resultado
da combinação das variáveis que foram inseridas no modelo econométrico.
Ademais, o teste de Breusch Pagan verifica se a hipótese nula valida que a
variância dos resíduos é homogênea. Portanto, se o valor p é muito pequeno, rejeita-se a
hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, de que a variância não é homogênea. O teste
é muito sensível às premissas do modelo, como a suposição de normalidade.

6.3.3 Teste Hausman

O teste de Hausman é a ferramenta para inferir sobre a exogeneidade dos
regressores, isto é, procura comparar estatisticamente dois estimadores para o mesmo
modelo e vetor de parâmetros.
Depois de estimado os dois modelos em dados de painel aplica-se o teste Hausman
para analisar a consistência entre os dois modelos, isto é, o teste analisa se existe
correlação entre os erros individuais e as variáveis exploratórias (Gujarati; Porter, 2011).
Por fim, no Quadro 7 é apresentado um resumo dos métodos Chow, Breusch Pagan e
Hausman.
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Quadro 7: Testes e modelos utilizados para seleção do modelo mais adequado
Modelo
Teste Chow

Teste Breusch Pagan

H0 não é rejeitado (não

H0 não é rejeitado (não

é o modelo Efeitos

é o modelo Efeitos

Fixos)

Aleatórios)

Teste Hausman

escolhido

OLS

H0 não é rejeitado (não

Modelo de

é o modelo Efeitos

H0 é rejeitado (modelo

Efeitos

Fixos)

de Efeitos Aleatórios)

Aleatórios

H0 não é rejeitado (não
H0 é rejeitado (modelo

é o modelo Efeitos

de Efeitos Fixos)

Aleatórios)

Modelo de
Efeitos Fixos
H0 é rejeitado

H0 é rejeitado (modelo

H0 é rejeitado (modelo

(modelo de Efeitos

de Efeitos Fixos)

de Efeitos Aleatórios)

Fixos)
H0 não é rejeitado

H0 é rejeitado (modelo

H0 é rejeitado (modelo

(não é o modelo

de Efeitos Fixos)

de Efeitos Aleatórios)

Efeitos Aleatórios)

Modelo de
Efeitos Fixos
Modelo de
Efeitos
Aleatórios

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em consonância com os modelos e testes realizados e objetivando uma forma
sintética, o Quadro 8 propõe a comparação de cada método estatístico, o seu fundamento
ou intuição lógica, bem como o estudo que suporta o desenvolvimento do método.

Quadro 8: Procedimentos de análise quantitativa aplicados
Método

Fundamento

Estatístico

A estimação é feita assumindo-se que os parâmetros
OLS

são comuns para todos os indivíduos, isto é, o
intercepto é o mesmo para toda a amostra.

Estudo

Gujarati e Porter
(2011)

No modelo de efeitos fixos, a estimação é
Dados em

Efeitos

Painel

Fixos

feita assumindo-se que a heterogeneidade

Gujarati e Porter

das empresas se capta na parte constante, (2011) e Wooldridge
que é diferente de empresa para empresa.
A parte constante então é diferente para
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(2015)

cada indivíduo, captando diferenças
invariantes no tempo.

A estimação é feita introduzindo-se a
heterogeneidade dos indivíduos no termo
Efeitos

de erro. Os modelos com efeitos

Aleatórios aleatórios consideram a constante não
como um parâmetro fixo, mas como um

Gujarati e Porter
(2011) e Wooldridge

(2015)

parâmetro aleatório não observável.
Analisar qual o modelo é o mais adequado a ser
Teste Chow aplicado entre os dados empilhados (pooled) e o

Wooldridge (2015)

efeito fixo.
Teste

Analisar qual o modelo é o mais adequado a ser

Breusch

aplicado entre os dados empilhados (pooled) e o

Pagan
Teste
Hausman

efeito aleatório.
Analisar qual dos modelos é o mais adequado:
modelo de efeitos aleatórios ou o modelo de efeitos
fixos.

Gujarati e Porter
(2011)

Gujarati e Porter
(2011)

Uma estatística t robusta em heterocedasticidade pode
ser obtida dividindo-se um estimador OSL pelo seu
Robust

erro padrão robusto (para hipóteses nulas zero). A
estatística F usual, no entanto, é inválida. Em vez

Greene (2000)

disso, precisamos usar a estatística robusta de
heterocedasticidade de Wald
A estatística robusta heterocedasticidade de Wald é
Teste Wald

qui-quadrado de distribuição assintótica com q grau
de liberdade. As estatísticas de Wald podem ser

Greene (2000)

transformadas na estatística F.
Objetiva regredir os resíduos quadrados em todos os
regressores distintos, produtos cruzados e quadrados
Teste White de regressores. A estatística de teste, é distribuída no
qui-quadrado

(p)

sob

a

hipótese

nula

Greene (2000)

de

homocedasticidade.
Teste

Se o teste rejeitar a hipótese nula de não correlação, o

Sargan

estimador da variável instrumental é tendencioso e
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Sargan (1959)

inconsistente. Entretanto, mesmo que os instrumentos
não estejam correlacionados com o termo de erro,
pode ocorrer um viés associado a amostras muito
pequenas, se os instrumentos forem correlacionados
com o regressor endógeno
É um teste de conjunto das hipóteses de que os
Teste

instrumentos, excluídos e incluídos, são distribuídos

Harsen

independentemente do processo de erro e que são

Harsen (1982)

devidamente excluídos do modelo
Teste de
Shapiro
Wilk

Analisar se a distribuição dos dados é próxima da
distribuição normal

Shapiro e Wilk (1965)

Atribuir o valor limite, caso a observação estivesse
fora do limite inferior ou superior. Isto é, para tratar
Winsorize

os possíveis extreme outliers presentes na

Wooldridge (2015)

variável dependente, preservando assim a
quantidade de observações presente na amostra.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Cumpre ressaltar que o Quadro 8 ilustra, além do fundamento explicativo de cada
um dos métodos estatísticos e os estudos que já fundamentaram e evidenciaram os
presentes tratamentos estatísticos. Além disso, fornece também os métodos que serão
aplicados para testar as hipóteses da pesquisa, o qual reside na análise com dados em
painel (dados empilhados, efeitos aleatórios e efeitos fixos).
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7. RESULTADOS
Este capítulo tem como objetivo analisar os impactos da escolha de novos fatores
na escolha dos determinantes da Estrutura de Capitais das Empresas. Na seção 7.1 é
apresentada a análise descritiva das variáveis, bem como a aplicação e discussão dos
modelos de regressões.

7.1 Análise descritiva das variáveis e modelos de regressões
Como procedimento inicial, as observações para cada uma das empresas
americanas, referentes ao período de 2010 a 2017, foram transferidas para o software
STATA@ no qual passaram a receber o tratamento quantitativo. Por conseguinte, foi
organizada a estatística descritiva para a variável dependente da pesquisa: endividamento
de mercado. Foram utilizadas 13.400 observações anuais para 1.675 empresas
americanas, apresentados os resultados médios de cada das variáveis, desvio padrão e
mínimo e máximo de observações, conforme destaca a Tabela 1:
Tabela 1: Estatística descrita das variáveis do modelo econométrico
N.
Variáveis

Desvio

Observ.

Média

Padrão

Mínimo

Máximo

end. mercado

11.293

0.244686

0.35254

0

0.509.04

tangibilidade

13.400

0.14196

1.1088

1.39965

2.33856

liquidez

9.247

2.355468

0.02048162

0

3.70427

investimentos

13.400

278.4731

13.04534

1.70752

540.050

rentabilidade

13.206

0.0647692

0.1197551

0.0143879

1.24678

dividendos

13.400

245.6778

1494.066

55.458

85419

tamanho

13.400

6829.771

18595.03

1579

245075

oport. crescimento

13.206

1.039105

1.311686

0

20.0927

ceointerno

13.400

0.9518657

0.214058

0

1

ceopower

13.400

0.0459701

0.2094282

0

1

ceofundador

13.400

0.0712687

0.2572827

0

1

ceoidade

13.400

54.71478

7.369624

0
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ceooverconfidence

13.400

0.243209

0.4290362

0

1

ceoremuneração

13.400

5.455161

7.376049

0

3.779965

ceoboard

13.400

0.8500746

0.3570116

0

1

Clássicas

Característica CEO
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ceogenero

13.400

0.0489552

0.2157825

0

1

ceoespecialistafin

13.400

1.042015

0.2010023

0

1

ceotenure

13.400

12.99813

9.216071

0

66

corrupção

13.400

123.8063

61.93673

1

262

imigração

13.400

16305.77

13631.26

65

51.749

refugiados

13.400

3291.252

2600.848

0

11.278

estadosamericanos

13.400

25.0656

16.2314

1

52

Inovadoras

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: “end. Mercado” = endividamento de mercado, por meio das dívidas
totais sobre o ativo total de mercado; “tangibilidade” = tangibilidade dos ativos, isto é, saldo de ativos
imobilizados com estoques pelo ativo total; “ liquidez” = relação entre o ativo circulante o passivo
circulante; “investimentos” = demonstração do fluxo de caixa sobre o ativo total; “rentabilidade” =
construído pelo lucro antes de juros e impostos; “dividendos” = dividendos pagos pelo lucro líquido;
“tamanho” = logaritmo da receita líquida; “oport. crescimento” = oportunidade de crescimento, composto
pelo valor e mercado sobre o patrimônio líquido; “ceointerno” = se o CEO foi promovido internamente
(dummy); “ceopower” = se o CEO tem influência por meio da proxies de variáveis do CEO (dummy);
“ceofundador” = se o CEO foi o fundador da companhia (dummy); “ceoidade” = quantos anos o CEO possui
durante o período de análise (dummy); “ceooverconfidence” = mensuração do excesso de confiança do
CEO na gestão (dummy); “ceoremunração” = é o valor da remuneração total do CEO (salário e bônus pago);
“ceoboard” = Se o CEO faz parte do Board da instituição (dummy); “ceogenero” = se o CEO for masculino
ou feminino (dummy); “ceoespecialistafin” = se o CEO tem alguma especialização de finanças (dummy);
“ceotenure” = quantidade de anos que o CEO está nesta posição; “corrupção” = porcentagem de ocorrência
de corrupção das empresas; “imigração” = número de imigrantes nos EUA por empresa; “refugiados” =
número de casos registrados de refugiados por empresa nos EUA.

O resultado da Tabela 1 mostra as diferenças e composições de cada uma das
variáveis, destacando as variáveis contábeis, características dos CEOs (que na sua
maioria, são variáveis dummy), o nível probabilístico da variável de corrupção, de 1 a
262, e, em milhares, o número de imigrantes e refugiados. Uma segunda leitura que se
pode fazer da Tabela 1 é evidenciar que a heterogeneidade dos dados contábeis, em
especial o nível de endividamento de mercado das empresas, que perfazem o mínimo de
0 de endividamento, para o valor máximo de 0.509.
Por meio do teste de normalidade de Shapiro-Wilk, foi analisado se as
observações das empresas constituídas na amostra possuíam distribuição de retornos
próxima da distribuição normal. O teste de Shapiro-Wilk, na sua aplicabilidade,
possibilitou calcular se a estrutura da amostra tem o comportamento próximo ou não de
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uma distribuição normal. O resultado auferido pelo teste de normalidade evidenciou que
a distribuição dos retornos se mostrou semelhante a distribuição normal.
De forma complementar, aplicou-se o teste VIF (Variance Inflation Factor), com
o objetivo de detectar possíveis colinearidade nos dados. O resultado, por sua vez,
evidenciou que não existe esta constatação, por meio do resultado de 4.22. Para além
disto, evidenciou-se, por meio do teste “robust”, eventuais problemas de
heterocedasticidade das observações.
Com relação a correlação entre as variáveis, aplicou-se o teste de correlação para
identificar o grau significativo da relação entre a variável dependente, controle e
independentes. Os resultados dos testes, por meio da Tabela 2, sugerem que as variáveis
informadas pela literatura apresentam relevância na explicação do endividamento das
empresas.
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Tabela 2: Matriz de Correlação entre as variáveis econométricas

endmer tang
endmer

Liquid

invest

rent

divid

tam

oportcresc ceointer ceopow ceofund ceoidad ceooverc ceorem ceoboard ceogen

ceofin

ceoten corrup

imigra refug

1.000

tang

-0.0428

liquid

-0.0379 0.0115

1.000

invest

0.0067 -0.0512 0.0955

rent

-0.0861 0.0193

divid

-0.0143 0.0050 -0.0945 -0.0024 0.0702

1.000

tam

-0.0027 0.0616 -0.0552 0.0910

0.0522

0.0157

1.000
1.000

0.0207 -0.0263

1.000
1.000

oportcresc -0.0695 0.0044

0.0184

0.0363

0.0554

0.0083 -0.0625

ceointer

-0.0008 0.0142

0.0010

0.0215

0.0012

0.0321

0.0220

-0.0226

1.000

ceopow

-0.0002 -0.0093 0.0137

0.0133

0.0202 -0.0111 -0.0128

0.0123

-0.0536

ceofund

-0.0025 -0.0083 0.0177

0.0129

0.0167 -0.0197 -0.0263

0.0506

-0.1025 0.0973

1.000

ceoidad

-0.0210 0.0127 -0.0149 0.0177

0.0143

0.0114

0.0165

-0.0358 0.0582

0.0725

1.000

ceooverc

0.0062 -0.0090 0.0024

0.0016

0.0110 -0.0020 0.0040

0.0251

0.0046

0.0498

0.1099

1.000

ceorem

-0.0122 -0.0109 -0.0068 0.0131

0.0087 -0.0164 -0.0056

0.0284

0.0215 -0.0140 -0.0220 0.0770

0.2087

ceoboard

-0.0006 0.0057

0.0008 -0.0055 -0.0023 -0.0089 -0.0149

-0.0315

0.0124

0.0142

0.0064

-0.0045

0.0075

1.000

ceogen

-0.0064 -0.0097 -0.0266 0.0117 -0.0123 -0.0017 0.0141

-0.0336

-0.0315 -0.0053 0.0046

0.0170

0.0019

-0.0175

-0.0583

1.000

ceofin

-0.0010 -0.0072 -0.0157 0.0141 -0.0070 -0.0135 -0.0004

-0.0003

-0.0186 -0.0464 -0.0137 0.0083

0.0118

0.0039

-0.0500

0.0421

ceoten

0.0010 -0.0114 0.0082

0.0222 -0.0015 -0.0419 -0.0228

-0.0071

0.0072

0.1130

0.0344

0.0261

-0.0037

-0.0079

0.2011

-0.0887 -0.1012

corrup

0.0153

0.0138

0.0130 -0.0007 -0.0351 -0.0310

0.0025

-0.0344 0.0162

0.0141

0.0100

-0.0224

-0.0086

0.0038

-0.0067 -0.0059 0.0097

imigra

0.0173

0.0179 -0.0070 -0.0240 -0.0047 0.0188 -0.0026

-0.0064

-0.0024 0.0276

0.0265 -0.0064

0.0192

0.0183

0.0060

-0.0242 -0.0139 0.0305 -0.0620

refug

0.0266

0.0107

-0.0129

-0.0196 0.0192

0.0225 -0.0206

0.0360

0.0156

0.0136

-0.0392 -0.0158 0.0376 -0.1305 0.0551 1.000

0.0285

0.0117

0.0001 -0.0173 -0.0033 0.0142 -0.0099

1.000
1.000

0.0587
0.0923

Fonte: Elaborada pelo autor.
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1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

Após estes procedimentos, procedeu-se a estimação da primeira regressão OLS
com as variáveis clássicas e as variáveis características do CEO, assumindo como variável
dependente o endividamento de mercado. Estas informações estão descritas na Tabela 3:
Tabela 3: Regressão OLS com as variáveis clássicas e características CEO
Erro
Variáveis

Coef.

Padrão

t

P>t

tangibilidade

-.0000796

0.0000331

-2.40

0.016

dividendos

-.000079

0.000061

-1.30

0.195

liquidez

-.1565696

0.0497397

-3.15

0.002

investimentos

-.000079

0.0000415

-1.90

0.057

rentabilidade

-6.596.153

2.386.152

-2.76

0.006

oporcrescimento

-0.3183735

0.092809

-3.43

0.001

tamanho

4.290006

3.002006

1.42

0.155

ceointerno

-0.1149013

0.2791578

-0.41

0.681

ceopower

0.1814573

0.3687361

0.49

0.623

ceofundador

-0.0551891

0.2182639

-0.25

0.800

ceoidade

-0.0322896

0.0128882

-2.51

0.012

ceooverconfidence

0.3441802

0.3316234

1.04

0.299

ceoremuneração

-0.0000188

9.0700006

-2.07

0.039

ceoboard

-0.248838

0.4027475

-0.62

0.537

ceogenero

-0.5693509

0.1979829

-2.88

0.004

ceoespecialistafin

-0.6107907

0.3805881

-1.60

0.109

ceotenure

-0.0002067

0.0002354

-0.88

0.380

constante

5.3110588

1.3625180

3.90

0.000

Clássicas

Característica CEO

N. Observações: 8.617
Firmas: 1.675
R2: 0.55
R2 ajustado: 0.63
VIF: 4.22
Fonte: Elaborada pelo autor.

Com base na Tabela 2, as variáveis clássicas que evidenciaram nível nominal
significativo foram: tangibilidade, liquidez, investimentos, rentabilidade e oportunidade
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de crescimento. Adicionalmente, argumenta-se que todas estas variáveis que
apresentaram significância, apresentaram o coeficiente negativo, isto é, são inversamente
proporcionais ao aumento do endividamento das empresas.
Um exemplo prático dessa relação de significância, com o sinal do coeficiente, é
que quanto maior o endividamento das empresas americanas, menor será o nível de
tangibilidade, liquidez, investimentos, rentabilidade e a oportunidade crescimento. Estes
resultados estão em linha com os evidenciados por Frank e Goyal (2009).
Por sua vez, as variáveis oriundas das características do CEO que apresentaram
significância estatística foram: idade do CEO, remuneração (salário e bônus) do CEO e
gênero do CEO; além da constante do modelo econométrico. Nestes casos, assim como
nas variáveis clássicas, os sinais dos coeficientes também foram negativos, o que leva ao
entendimento de que estas variáveis influenciam, também, de forma inversamente
proporcional, o nível endividamento de mercado destas empresas. Neste ponto, pode-se
fazer alguns apontamentos com base nos resultados destacados: (i) quanto maior a idade
do CEO, menor o endividamento de mercado da firma. Este argumento está em linha com
os resultados obtidos por Custodio e Metzger (2014), pois fundamenta-se no
entendimento de que os CEOs mais jovens tendem a ser propensos ao risco, como uma
forma de demonstrar resultados imediatos, proporcionando assim um maior nível de
endividamento das organizações.
Por outro lado, os CEOs com mais idade, postulam decisões mais conservadoras,
dentre elas, um menor nível de exposição a risco, isto é, menor nível de endividamento.
Esta constatação, conforme observado por Cao et al. (2015), é baseado no argumento de
que a os ganhos financeiros de performance dos CEOs, estão relacionados com o
desempenho financeiro da empresa. Neste caso, e considerando o custo da dívida, o CEO
tende não querer comprometer os seus rendimentos, optando assim por não fazer novas
dívidas que possam impactar seus rendimentos anuais, conforme estabelecido por
Gounopoulos e Pham (2018).
Já a significância da variável CEO Gender, com sinal invertido, oportuniza a
discussão de que as mulheres que ocupam cargos de decisão – CEOs, tendem a contrair
menos dívida nas políticas financeiras. Isto é, quanto maior a presença de mulheres em
posição de CEOs, em média, menor é política de endividamento das corporações. O
resultado evidenciado está em linha com as pesquisas de Faccio et al. (2016) e Fyre e
Pham (2017).
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Após o resultado desta regressão OLS, oportunizou-se avançar no estudo das
novas variáveis que podem oferecer novas explicações para a escolha dos determinantes
da estrutura de capitais. Neste sentido, foi construída a Tabela 4, selecionando no modelo
econométrico anterior, apenas as variáveis com significância estatística, adicionando as
variáveis inovadoras: corrupção, imigração e refugiados. Considera-se ainda, que a
Tabela 4 apresentou a comparação dos modelos OLS, efeitos fixos e efeitos aleatórios,
bem como o sinal esperado em linha com a teoria.
Tabela 4: Regressão OLS, EA e EF com as variáveis clássicas, características CEO e
inovadoras
Variável dependente:

Endividamento de Mercado

Modelos

Sinal

Variáveis

Esperado

(1)

(2)

(3)

Clássicas
tangibilidade

dividendos

liquidez

investimentos

rentabilidade

oporcrescimento

tamanho

+

n.a

-

+

-

-

+

-0.0000795*** -0.000798*** -0.0000875***
(0.0000334)

(0.0000205)

(0.0000239)

-0.0000794

-0.0000799

0.0000115

(0.0000583)

(0.0002338)

(0.0002826)

-0.1598253*** -0.1598672***

-0.1005936

(0.0511249)

(0.0658401)

(0.0824708)

-0.0000734**

-0.0000734

-0.0000612

(0.0000399)

(0.0000756)

(0.000085)

-6.606095***

-6.605852***

-8.207225***

-2393501

(1.058193)

(1.338412)

-0.3130847*** -0.3131001*** -0.2377343**
(0.0924389)

(0.1015715)

(0.1184797)

5.3000006*

5.310006

0.0000219

-(3.030006)

(0.0000102)

(0.0000317)

-0.0449917

-0.0449082

0.0202537

(0.2971274)

(0.6142581)

(0.6962093)

0.1614992

0.1694859

0.5008128

(0.3731039)

(1.054867)

(1.223096)

-0.0792222

-0.083364

-0.5121614

(0.2228543)

(0.8606304)

(0.9608149

Característica CEO
ceointerno

ceopower

ceofundador

ceoidade

+

+

+

+

-0.0313978*** -0.0313765**
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-0.0253025

(0.0123681)

(0.0175084)

(0.0197346)

0.3283791

0.3282808

0.5269672

(0.3326683)

(0.3118852)

(0.3517216)

-0.0000191**

-0.0000191

-0.0000151

-95000006

(0.0000171)

(0.0000195)

-0.253415

-0.2491664

-0.0781883

(0.4002926)

(0.4319757)

(0.4822268)

-0.5010314***

-0.5039277

-0.5540724

(0.1756168)

(0.6004151)

(0.6722181)

-0.5851072

-0.5851628

-0.4132267

(0.3783951)

(0.742475)

(0.8291856)

-0.0000485

-0.000988

0.0076742

(0.0002667)

(0.0147079)

(0.0165024)

-5490007

-5.430007*

6.4400070

(0.000003)

(0.0000128)

(0.0000144)

0.001337*

0.0001338**

0.0000968

(0.0001626)

(0.0000678)

(0.0000761)

0.038306**

0.0038329*

0.0025099

(0.0022576)

(0.0021292)

(0.0024017)

42750346

4.282218***

3.426356**

(1.182129)***

(1.580787)

(1.786890)

N. Observações:

8.617

8.617

8.617

Firmas:

1.675

1.675

1.675

R2 ajustado:

0.63

0.65

0.64

ceooverconfidence

ceoremuneração

ceoboard

ceogenero

ceoespecialistafin

ceotenure

+

+

+

+

+

+

Inovadoras
imigração

refugiados

corrupção

-

+

+

constante

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

Com relação as variáveis clássicas, uma primeira consideração que se pode fazer,
por meio da Tabela 3, é a significância estatística apenas das variáveis: tangibilidade,
liquidez (para o caso desta, em particular, não foi nível nominal significativo para efeitos
fixos), rentabilidade e oportunidade de crescimento. Para as variáveis características do
CEOs, o comportamento de nível nominal significativo persistiu para as variáveis idade
do CEO, remuneração e gênero (todas, com influência inversamente proporcional –
coeficientes negativos). Para além disto, e que representa um dos ineditismos da presente
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pesquisa, a variável corrupção mostrou significância estatística, isto é, a corrupção
apresenta uma relação diretamente proporcional com o endividamento.
Em outras palavras, quanto o maior nível de corrupção, maior o nível de
endividamento. Se as empresas puderem comprar favores de políticos corruptos, a
naturalidade é que aumentem o endividamento para aproveitar oportunidades de suborno
que surjam aleatoriamente. Estes resultados são consistentes com as evidências de Smith
(2016). Vale destacar que esta variável, bem como a variável refugiados, são analisadas
no âmbito dos estados americanos, ou seja, o nível de concentração e influência que elas
potencialmente representam no endividamento das empresas sitiadas em cada uma destas
regiões.
Por outro lado, os pagamentos de práticas corruptas em dinheiro fazem parte da
liquidez corporativa que permite às empresas realizar investimentos sem ter que acessar
fontes de capital externas; nesse sentido, as firmas evitam os custos de transação e os
custos de assimetria de informação que são frequentemente associados às emissões de
ações. Neste contexto, as teorias de fundamentação que poderiam explicar a razão pela
qual as empresas detêm liquidez para servir seus pagamentos em dinheiro para certas
atividades, incluindo corrupção, avança em direção das teorias de Trade Off e Pecking
Order (Apergis; Apergis, 2017).
Outra evidência que merece o destaque é o resultado significativo da variável
refugiados. A consistência desta evidência sugere que em ambientes com maior
concentração de refugiados, o nível de endividamento é maior. Como as organizações de
assistência a refugiados nos Estados Unidos não estão necessariamente concentradas na
construção de um processo de fixação de longo prazo, as empresas acabam contratando
os refugiados por um trabalho temporário ou até mesmo, sem vínculos formais
trabalhistas. Porém, os indícios apontam que as empresas americanas fazem a utilização
deste grupo migratório com duas finalidades: (i) estabelecer uma relação contratual direto
com os governos estaduais, por meio dos programas de admissão e recebimento de
refugiados; (ii) receber, por meio da admissão dos refugiados, linhas de crédito mais
acessíveis junto as instituições financeiras.
Por fim, a variável imigrante nível nominal de significância apenas quando foram
utilizados os modelos para efeitos aleatórios. A Tabela 5, por sua vez, apresenta a inserção
da variável estados americanos, isto é, a possibilidade de se analisar a relação que os
estados americanos na interação com as demais variáveis já destacadas.
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Tabela 5: Regressão OLS, EA e EF com as variáveis clássicas, características CEO, inovadoras
e variável estados americanos
Variável dependente:
Modelos

Endividamento de Mercado
(1)

(2)

(3)

-0.000065***

-0.000065***

-0.0000768***

(0.0000206)

(0.0000206)

(0.0000239)

-0.0001121

-0.0001121

0.0000186

(0.0002344)

(0.0002344)

(0.0002824)

0.4952192***

0.4952192***

0.5556476***

(0.1242444)

(0.1242444)

(0.1458613)

-0.0000293

-0.0000293

-0.000024

(0.0000758)

(0.0000758)

(0.0000851)

-7.177211***

-7.177211***

-8.329371***

(1.155545)

(1.155545)

(1.380396)

-0.211722**

-0.211722**

-0.1764783

(0.1052445)

(0.1052445)

(0.120189)

-9.320006

-9.320006

-1.430006

(0.0000115)

(0.0000115)

(0.0000385)

-0.1171867

-0.1171867

-0.0533904

(0.6137875)

(0.6137875)

(0.6955216)

0.2994493

0.2994493

0.6221738

(1.005671)

(1.05671)

(1.23274)

-0.1779705

-0.1779705

-0.628768

(0.80633868)

(0.8633868)

(0.963265)

-0.0309837*

-0.0309837**

-0.0246089

(0.0175241)

(0.0175241)

(0.0197361)

0.2686014

0.2686014

0.4760573

(0.3119564)

(0.3119564)

(0.3535282)

-.00000189

-0.0000189

-0.0000158

(0.0000171)

(0.0000171)

(0.0000195)

-0.2126128

-0.2126128

-0.0661621

(0.4325003)

(0.4325003)

(0.482352)

-0.5397141

-0.5397141

-0.6064385

Variáveis
Clássicas
tangibilidade

dividendos

liquidez

investimentos

rentabilidade

oporcrescimento

tamanho

Característica CEO
ceointerno

ceopower

ceofundador

ceoidade

ceooverconfidence

ceoremuneracao

ceoboard

ceogenero
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(0.6003106)

(0.6003106)

(0.6719498)

-0.4919248

-0.4919248

-0.350280**

(0.742276)

(0.742276)

(0.8285834)

-0.0012883

-0.0012883

0.0071694

(0.0147004)

(0.0147004)

(0.0164947)

0.0290644**

0.039296**

0.0289343***

(0.0098317)

(0.0080807)

(0.800472)

4.120007

4.120007

5.750007

(0.0000128)

(0.0000128)

(0.0000144)

0.0001276**

0.0001276**

0.0000891

(0.0000679)

(0.0000679)

(0.0000762)

0.0040421**

0.0040421**

0.0028938

(0.0021297)

(0.0021297)

(0.0024019)

2.31799

2.31799

1.141861

(1.809145)

(1.809145)

(3.127391)

N. Observações:

8.617

8.617

8.617

Firmas:

1.675

1.675

1.675

R2 ajustado:

0.51

0.68

0.67

ceofin

ceotenure

estadosamericanos

Inovadoras
imigracao

refugiados

corrupção

_cons

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

Conforme evidenciado na Tabela 5, a variável referente a estados americanos
apresentou nível nominal significativo positivo, isto é, o aumento do endividamento de
mercado tem uma relação direta e positiva com os estados americanos. Esta relação de
estados americanos torna-se oportuna na discussão, considerando as diferenças que
existem entre as políticas públicas dos estados americanos, principalmente quando
discutido com a presença de refugiados e corrupção, nas corporações.
Adicionalmente, foi criada a Tabela 6 com o propósito de reunir todas as variáveis
que apresentaram significância no modelo estatístico da Tabela 4. Neste contexto, é
possível visualizar as variáveis que apresentaram nível nominal significativo, destacando
que a tangibilidade, a liquidez, o investimento, a rentabilidade, a oportunidade de
crescimento, entre outras, apresentaram resultados, em média, é diretamente proporcional
ao endividamento de mercado. A corrupção e os refugiados também apresentaram
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evidências nominais e significativas, em linha com o modelo teórico, diferentemente da
variável imigração, que neste caso, não apresentou nenhuma relação significativa.

Tabela 6: Regressão OLS, EA e EF com as variáveis clássicas, características CEO, inovadoras
que apresentaram nível nominal significativo
Variável
dependente:

Endividamento de
Mercado

Modelos

Sinal

Sinal

Variáveis

Esperado

Evidenciado

+

-

tangibilidade

(1)

-0.0000858**
(0.0000366)

liquidez

n.a

-

-0.1234134***
(0.0434863)

investimentos

+

-

-0.0000716**
(0.0000388)

rentabilidade

+

-

-6.806954***
(2.543077)

oporcrescimento

-

-

-0.2428413***
(0.0900015)

tamanho

+

+

6.990006*
(4.090006)

ceoidade

+

-

-0.0254355**
(0.0126846)

ceoremuneracao

+

-

-0.0000163**
(7.090006)

ceogenero

+

-

-0.7012526***
(0.294146)

corrupção

+

+

0.0038001**
(0.0024027)

refugiados

+

+

0.0001329**
(0.0001637)

imigracao

-

n.a

6.5200007
(0.0000289)

_cons

0.7499751***
(2.70532)

N. Observações:

8.617
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Firmas:

1.675

R2 ajustado:

0.49

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

A Tabela 5 oferece algumas constatações, como por exemplo: (i) esperava-se um
sinal positivo com relação a tangibilidade, conforme os estudos de Raja e Zingales, (1995)
e Chen (2004), porém, neste estudo o sinal foi inversamente proporcional, ou seja, quanto
maior o endividamento de mercado, menor é a tangibilidade; (ii) com relação a liquidez,
não havia a clara sinalização teórica sobre o sinal esperado (Sbeti; Moosa, 2012), por sua
vez, a Tabela 5 informa o sinal negativo em relação ao endividamento;
(iii) No que tange a variável investimentos, esperava-se o sinal positivo (Kaplan;
Zingales, 1995; Cho, 1998), isto é, quanto maior o investimento, maior o endividamento
das organizações. Porém, para um destaque especial nesta pesquisa, a relação foi
inversamente proporcional: quanto maior o endividamento, menor o grau de investimento
das empresas americanas; (iv) a variável rentabilidade seguiu a mesma linha da variável
investimentos, isto é, sinal positivo esperado (Graham, 2000; Fama; French, 2002,),
porém, o sinal evidenciado também foi inversamente proporcional. Piaw e Jais (2014)
destacam que quanto maior o nível de endividamento que a empresa apresenta, maior
seria o retorno esperado – rentabilidade; (v) já á variável oportunidade de crescimento,
que sinalizou uma relação negativa (Guney et al., 2011; Dang et al., 2014), também foi
evidenciada nesta pesquisa com o mesmo sinal. Em outras palavras, a teoria e o resultado
empírico sinalizam que quanto maior o endividamento das organizações, maior será a
oportunidade de crescimento;
(vi) a variável tamanho da empresa, amplamente discutida na literatura na relação
positiva com o endividamento (Frank; Goyal, 2009; Dang; Garrett, 2015), também foi
evidenciada com a mesma relação, sob o argumento de que quanto maior a empresa em
tamanho (receita líquida e/ou ativo total), maior será o endividamento; (vii) com relação
as variáveis idade, remuneração e gênero do CEO, os sinais esperados, para estes três
casos, é uma relação negativa (Cao et al., 2017; Brockman et al., 2017; Skala; Weill,
2018). Todavia, a relação evidenciada nesta pesquisa foi negativa, isto é, quanto maior a
idade do CEO, remuneração do CEO e for uma CEO feminina, menor será o
endividamento de mercado das empresas, respectivamente;
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(vii) com relação a variável corrupção, a teoria sinaliza que a relação com o
endividamento é positiva, pois o maior nível de corrupção influencia positivamente a
decisão de caixa e tomada de dívida, política de endividamento, etc (Smith, 2016). O sinal
do modelo econométrico, para esta variável, confirma o pressuposto teório - sinal
positivo. A corrupção apresenta indícios nos resultados apresentados, muito embora
explicada pela relação das empresas com o governo estadual. Não por acaso, a próxima
variável a ser apresentada é (viii) refugiado: a relação desta variável, conforme destacado
no arcabouço teórico (Cortes, 2004), é positiva. Os resultados econométricos estão em
linha com a teoria, considerando a premissa de que as empresas, ao fazerem a adesão do
programa de acolhimento de refugiados, junto aos estados americanos, propiciam um
aumento significativo no aumento do endividamento, por meio das facilidades que o
estado residente pode oferecer junto as instituições financeiras. De forma geral, quanto
maior o nível de refugiados nas organizações, maior o nível de endividamento.
Embora a imigração tenha apresentando anteriormente nível nominal
significativo, na Tabela 3, quando reunidas com as demais variáveis (Tabela 5), ela não
apresentou nenhuma relação, isto é, não se pode fazer qualquer tipo de inferência a
respeito dela.
Considerando esta relação significativa, a Tabela 7 promove uma interação entre
a variável corrupção e refugiados, objetivando analisar em qual dos estados americanos
esta relação é mais contundente, considerando o nível de corrupção que cada empresa
possui, bem como a quantidade de refugiados por organização. Conforme dito
anteriormente, os estados que apresentaram um nível nominal significativo são, por sua
vez, aonde residem as empresas que possuem maior probabilidade de atos corruptos e
também, são as firmas que recém crédito mais vantajoso perante as instituições
financeiras.

Tabela 7: Regressão por estado, considerando o cruzamento das variáveis corrupção e
refugiados
Variável
dependente:
Estado

Endividamento de Mercado
(1)

Estado

Americano
Alabama

(2)

Americano
0.4696521*

Carolina do Norte

(0.2705019)

0.0796468
(0.2159951)
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Arkansas

-0.6182802**

Dakota do Norte

(0.2863613)
Arizona

-0.3645451**

(0.2161139)
Nebraska

(0.1962722)
Califórnia

-0.2376749

-0.1514825

New Hampshire

0.0144082

New Jersey

-0.9495206***

New Mexico

0.3611901

Nevada

-0.1727813

New York

-0.1846199

Ohio

-0.4991963

Oklahoma

0.9974274

Oregon

-0.547577**

Pensilvânia

-0.1551436

Rhode Island

0.1398279

Carolina do Sul

-0.7431603**

Dakota do Sul

0.0130124

Tennessee

-0.3429396

Texas

-0.3862998**

1.680691**
(0.7974669)

Utah

(0.307104)
Massachusetts

0.3536162
(0.2772343)

(0.2311787)
Louisiana

-0.2666662
(0.2243721)

(0.3795387)
Kentucky

-0.4227342*
(0.2589988)

(0.2331789)
Kansas

-1.245979**
(0.5204953)

(0.1672458)
Indiana

-0.2808481**
(0.1548717)

(0.2964613)
Illinois

-0.2770498
(0.1755057)

(0.6736009)
Idaho

-0.2882718
(0.2459147)

(0.3417591)
Iowa

-0.2187318
(0.1533476)

(0.1492461)
Havai

-0.0722324
(0.2024435)

(0.1798286)
Georgia

1.706891***
(0.4442828)

(0.4646008)
Florida

-0.0708547
(0.3589777)

(0.3499313)
Delaware

0.049635
(0.2187849)

(0.2457113)
Dis. Columbia

-0.9049521***
(0.3295082)

(0.2180348)
Connecticut

0.7707339**
(0.3512389)

(0.2247653)
Colorado

-0.2783489

0.0565362
(0.2254532)

Virginia

(0.1916581)

3.383856
(3.378397)

110

Maryland

-0.2865933**

Vermont

-0.4989502**

(0.1502367)
Maine

(0.2371263)

0.6941052**

Washington

-0.1613733

(0.3319003)
Michigan

(0.1833514)

0.4987063**

Wisconsin

1.327867

(0.2052484)
Minnesota

(1.592805)

-0.208928

Virgina Ocidental

(0.1603368)
Missouri

(0.3979207)

1.535526

Wyoming

-0.4360314

(1.375754)
Mississippi

0.1904047

(0.7645052)

1.391129**
(0.5575804)

N. Observações:

8.617

Firmas:

1.675

R2 ajustado:

0.49

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

De acordo com a Tabela 6, os estados que apresentaram nível nominal
significativo são: Alabama, Arkansas, Arizona, Carolina do Sul, Dis. Columbia, Idaho,
Kansas, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Mississippi, New Hampshire,
Nevada, Pensilvânia, Rhode Island, Texas e Vermont. Os resultados indicam que nestes
estados, o nível de corrupção e a concentração de refugiados são maiores, conforme
argumentados apresentador anteriormente, como a adesão ao programa estadual e
influência na taxa de crédito dos estados junto as instituições financeiras.
Avançado na leitura e objetivos da pesquisa, a Tabela 8 demonstra evidências
econométricas inserindo a variável estado, não segmentada pela Tabela 6. Nota-se que
em todos os modelos, OLS, efeitos fixos e efeitos aleatórios, ela apresentou a respectiva
significância nominal.

Tabela 8: Regressão OLS, EA e EF com as variáveis clássicas, características CEO e
inovadoras (corrupção, imigração e refugiados)
Variável dependente:
Modelos

Endividamento de Mercado
(1)

(2)

Variáveis
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(3)

Clássicas
tangibilidade

-0.0000802***

-0.0000802***

-0.0000871***

(0.0000334)

(0.0000203)

(0.0000235)

-0.1450548***

-0.1450548**

-0.0894142

(0.0484447)

(0.065847)

(0.0824189)

-0.0000697*

-0.0000697

-0.0000652

(0.0000408)

(0.0000717)

(0.00008)

-6.736506***

-6.736506***

-8.184833***

(2.39043)

(1.056501)

(1.334128)

-0.2668874***

-0.2668874***

-0.2009792*

(0.0854149)

(0.1017581)

(0.1184004)

4.300006

4.300006

0.0000269

(3.060006)

(9.330006)

(0.0000313)

-0.027881***

-0.027881*

-0.0209958

(0.0117851)

(0.0173561)

(0.0195791)

-0.0000147**

-0.0000147

-8.060006

(7.150006)

(0.0000167)

(0.0000191)

-0.5773533***

-0.5773533

-0.6709032

(0.2028161)

(0.5970283)

(0.6688144)

0.0039157*

0.0039157**

0.002492

(0.0022754)

(0.0021244)

(0.0023969)

0.0001345

0.0001345**

0.0001001

(0.0001609)

(0.0000676)

(0.0000759)

-8.5100007

-8.510007

4.660007

(0.0000299)

(0.0000128)

(0.0000144)

0.0291721***

0.0291721***

0.0294379***

(0.0098481)

(0.0080745)

(0.0091943)

2.430557

2.430557**

2.025933*

(0.6200317)

(1.06655)

(1.217716)

N. Observações:

8.617

8.617

8.617

Firmas:

1.675

1.675

1.675

R2 ajustado:

0.67

0.55

0.70

liquidez

investimentos

rentabilidade

oporcrescimento

tamanho

Características CEO
ceoidade

ceoremuneracao

ceogenero

Inovadoras
corrupção

refugiados

imigracao

estadoam

_cons
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Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

De acordo com a Tabela 8, um apontamento que se faz é, para os efeitos fixos, a
relação de significância da corrupção e refugiados, bem como a significância estatística,
também, para a variável estados americanos. Uma possível explicação para esta relação
sinaliza que a interação das empresas situadas em estados americanos com maior nível de
corrupção, tendem a ser mais corruptas. Esta relação se torna possível pelo efeito das
políticas públicas migratórias, que produzem acordos comerciais junto aos governos
estaduais, e aos bancos comerciais (taxas de crédito mais atrativas para as empresas que
fazem adesão ao plano migratório de empresas).
Um possível argumento para esta relação de corrupção, conforme destacado por
Gauthier e Goyette (2014), as empresas que operam atos de corrupção possuem em média,
um número elevado de contrato comerciais junto aos governos, especialmente, aos
estaduais. A lógica, de acordo com os autores, desenvolve a seguinte dinâmica: a empresa
estabele, inicialmente, um acordo comercial com o governo. Após esta porta inicial,
desenvolve-se, naturalmente, novos acordos e relações comerciais. Posteriormente, este
acúmulo e evolução de novos acordos comerciais tendem a produzir atos corruptos,
conforme asseveram Gauthier e Goyette (2014).
Após estes apontamentos, inicia-se um processo de análise particular das variáveis
(clássicas e comportamentais) para cada uma das variáveis, a saber: corrupção, imigração
e refugiados. Inicialmente, desenvolvemos a Tabela 9, que compreende o conjunto das
seguintes variáveis: clássicas, comportamentais – CEOs e corrupção.

Tabela 9: Regressão OLS, EA e EF com a variável corrupção
Variável dependente:
Modelos

Endividamento de Mercado
(1)

(2)

(3)

-0.000008**

-0.00008***

-0.0000864***

(0.0000332)

(0.0000203)

(0.00002350

Variáveis
Clássicas
tangibilidade

liquidez

investimentos

-0.1442359*** -0.1442359**

-0.0906032

(0.0475637)

(0.0658603)

(0.0824027)

-0.0000744**

-0.0000744

-0.0000678
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rentabilidade

oporcrescimento

(0.0000429)

(0.0000717)

(0.00008)

-6.729258***

-6.729258***

-8.170515***

(0.2384401)

(1.056762)

(1.334208)

-0.2705648*** -0.2705648***

-0.2044696*

(0.0852913)

(0.101773)

(0.11839)

3.620006

3.620006

0.0000261

(-3.000006)

(9.330006)

(0.0000313)

-0.0288226**

-0.0288226*

-0.0215722

(.0122972)

(0.0173564)

(0.0195763)

-0.000014**

-0.000014

-7.5300006

(-6.830006)

(0.0000167)

(0.0000191)

-0.6394804***

-0.6394804

-0.7129069

(0.2262469)

(0.5966971)

(0.6684395)

0.0031969*

0.0031969

0.0019459

(0.001955)

(0.0021056)

(0.0023758)

0.0294368***

0.0294368***

0.0296089***

(0.0099311)

(0.0080758)

(0.0091945)

2.989615***

2.989615***

2.461761**

(0.751685)

(1.043118)

(1.191483)

N. Observações:

8.617

8.617

8.617

Firmas:

1.675

1.675

1.675

R2 ajustado:

0.66

0.59

0.55

tamanho

ceoidade

ceoremuneracao

ceogenero

corrupção

estadoam

_cons

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

Um primeiro apontamento que se faz, com base na Tabela 9, é a relação da
corrupção com o endividamento, isto é, quanto maior a corrupção, maior o nível de
endividamento. Os resultados evidenciados são consistentes com as pesquisas
desenvolvidas por Adit (2003), Smith (2016) e Dincer e Johnston (2017). As demais
variáveis que foram significativas, no modelo OLS, foram: tangibilidade, liquidez,
investimento, rentabilidade, oportunidade de crescimento, ceo idade, ceo remuneração
(salário e bônus) e ceo gênero.
Nesta mesma linha de raciocínio, a Tabela 10 continua oferecendo a discussão
com a inserção da variável corrupção para cada um dos estados americanos. Considerase, para efeitos de análise das empresas nos respectivos estados, a empresa situada no
estado; independente do fato de ser matriz ou filial.
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Tabela 10: Regressão para cada estado americano, por meio da variável corrupção
Variável
dependente:
Estado

Endividamento de Mercado
(1)

Estado

Americano
Alabama

Americano
0.5328088**

Carolina do Norte

(0.2748975)
Arkansas

-0.4761151***

-0.2268086

Dakota do Norte

-0.1677704

Nebraska

-0.1410396

New Hampshire

0.0339081

New Jersey

-0.6965785***

New Mexico

0.1897806

Nevada

-0.0859867

New York

-0.0445233

Ohio

-0.4435902

Oklahoma

1.099831

Oregon

-0.3988522*

Pensilvânia

-0.0659616

Rhode Island

0.2685662

Carolina do Sul

-0.7138559**

-0.3312707
(0.2129757)

Dakota do Sul

(0.2183726)
Kansas

-0.9220012**
(0.4159421)

(0.1530898)
Indiana

-0.2357432*
(0.1421818)

(0.2451762)
Illinois

-0.2439524
(0.1867875)

(0.6950685)
Idaho

-0.2351156
(0.24837)

(0.3345195)
Iowa

-0.1545747
(0.1433251)

(0.1253899)
Havai

-0.0079711
(0.189961)

(0.1598099)
Georgia

1.715788***
(0.4410949)

(0.4522317)
Florida

.01051179
(0.1697223)

(0.24009)
Delaware

0.1443106
(0.2104259)

(0.2374452)
Dis. Columbia

-0.5250551***
(0.1978758)

(0.215387)
Connecticut

0.7579001**
(0.3517566)

(0.2247175)
Colorado

-0.3544636***
(0.1508807)

(0.1608617)
Califórnia

0.0862698
(0.2076169)

(0.2087859)
Arizona

(2)

-0.0891595
(0.2002232)

Tennessee
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0.3483447

(0.3823153)
Kentucky

0.1362693

(0.2765653)
Texas

(0.2057574)
Louisiana

-0.2865245

(0.8089373)
Utah

(0.2806267)
Massachusetts

-0.3198339*

-0.3106154**

Virginia

0.7890079***

Vermont

0.5398834***

Washington

-0.1344067

Wisconsin

1.623671

Virgina Ocidental

1.466889***

Wyoming

8.617

Firmas:

1.675

R2 ajustado:

0.67

0.2598071
(0.5081834)

_cons

(0.5542669)
N. Observações:

0.7407254**
(0.398578)

(1.371378)
Mississippi

1.432407
(1.580927)

(0.1455642)
Missouri

-0.1062196
(0.1716632)

(0.198247)
Minnesota

-0.5670647***
(0.1946242)

(0.3342224)
Michigan

3.412382
(0.3424346)

(0.146924)
Maine

0.1489821
(0.2171841)

(0.1868873)
Maryland

1.785475***

3.213296***
(0.886412)

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

Considerando a Tabela 10, um paralelo pode ser feito: o Instituto de Estudos sobre
Corrupção, da Universidade do Estado de Illinois, sinaliza que os estados com maiores
indícios de corrupção, são: Alabama, Kentucky, New Jersey e Oklahoma. Destes estados,
apenas no estado do Alabama foi estatisticamente significativo. De acordo com o
Departamento de Justiça (2019) dos EUA, o número de condenações em tribunais por
corrupções, aumento exponencialmente nos últimos 5 anos.
Um segundo apontamento neste tópico, é o fato de que a corrupção, conforme
relatam Smith (2016) e Dincer e Johnston (2017), é que a corrupção traz em sí a discussão
sobre a natureza do ato corruptivo, isto é, o que para alguns países pode ser declarado
como corrupção, para outros, pode ser uma prática legal e amplamente adotada nas
relações comerciais (como por exemplo, o lobby).
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Continuando a análise dos resultados, a Tabela 11 destaca as variáveis clássicas e
comportamentais, diretamente com a variável imigração. Esta variável, em específico,
não apresentou significância estatística para nenhum dos modelos econométricos (OLS,
EA e EF).

Tabela 11: Regressão OLS, EA e EF com a variável imigração
Variável dependente:
Modelos

Endividamento de Mercado
(1)

(2)

(3)

-0.0000805***

-0.0000805***

(0.0000333)

(0.0000203)

-0.1411682***

-0.1411682**

-0.086911

(0.0471964)

(0.0658421)

(.0823999)

-0.0000726*

-0.0000726

-0.0000666

(0.0000407)

(0.0000718)

(0.00008)

-6.720906***

-6.720906***

(2.380507)

(1.056762)

-0.2710685***

-0.2710685***

-0.2051708*

(0.0850315)

(0.1017711)

(0.1183755)

3.5800006

3.580006

(3.300006)

(9.330006)

(0.0000313)

-0.0283155***

-0.0283155*

-0.0214471

(0.0122587)

(0.0173559)

(0.0195752)

-0.0000147**

-0.0000147

-8.020006

(6.950006)

(0.0000167)

(0.0000191)

-0.6221241***

-0.6221241

-0.6928123

(0.2267118)

(0.5968609)

(0.6686304)

0.0000148

0.0000148

0.0000122

(0.0000142)

(9.650006)

(0.0000109)

0.0291042***

0.0291042***

(0.0098573)

(0.0080758)

(0.0091945)

3.125178***

3.125178***

2.501023**

(0.8834531)

(1.024989)

Variáveis
Clássicas
tangibilidade

liquidez

investimentos

rentabilidade

oporcrescimento

tamanho

-0.0000869***
(0.0000235)

-8.168414***
(1.334135)

0.0000255

Característica CEO
ceoidade

ceoremuneracao

ceogenero

Inovadoras
imigracao

estadoam

_cons
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0.0295085***

(1.16898)

N. Observações:

8.617

8.617

8.617

Firmas:

1.675

1.675

1.675

R2 ajustado:

0.49

0.65

0.54

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

A imigração, de acordo com Mitaritonna et al. (2017), produz uma relação
inversamente proporcional com o endividamento de mercado. Evidentemente, este
argumento não pode ser comparado com os resultados da Tabela 10, pois conforme dito
anteriormente, não houve significância estatística.
Adicionalmente, a Tabela 12 sinaliza os estados, por meio da significância
estatística, que eventualmente poderiam ter uma relação com o endividamento de
mercado, considerando a concentração de imigrantes para cada uma das empresas.

Tabela 12: Regressão para cada estado americano, por meio da variável imigração
Variável
dependente:
Estado

Endividamento de Mercado
1

Estado

Americano
Alabama

Americano
0.5280607**

Carolina do Norte

(0.2684082)
Arkansas

-0.4810048***

-0.251339**

Dakota do Norte

-0.1785493

Nebraska

-0.10837

New Hampshire

0.0526182

New Jersey

-0.8045797***

New Mexico

0.2410117

-0.0169723
(0.2119804)

Nevada

(0.2609947)
Delaware

0.1154104
(0.2082436)

(0.2366002)
Dis. Columbia

-0.7664962***
(0.2039083)

(0.2036399)
Connecticut

0.7735479***
(0.3371996)

(0.200431)
Colorado

-0.4279365**
(0.2187717)

(0.1281308)
Califórnia

0.15299
(0.1887629)

(0.1812691)
Arizona

(2)

1.70772***
(0.445198)

New York

(0.482389)

-0.0313016
(0.1860207)
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Florida

-0.1013556

Ohio

(0.1403103)
Georgia

-0.0918634

(0.1358444)
Oklahoma

(0.1300817)
Havai

-0.4542136

0.9995194

Oregon

-0.3573133**

Pensilvânia

-0.1166525

Rhode Island

0.238735

Carolina do Sul

-0.7224233**

Dakota do Sul

0.1905461

Tennessee

-0.3496426

Texas

-0.3471943**

Utah

-0.3377603***

Virginia

0.7310434***

Vermont

0.5178516***

Washington

-0.1175885

Wisconsin

1.575526

Virgina Ocidental

Wyoming

(0.5572841)
8.617

Firmas:

1.675

0.2764936
(0.5009535)

1.442269***

N. Observações:

1.363378
(1.58552)

(1.372252)
Mississippi

-0.1077895
(0.1627606)

(0.1281304)
Missouri

-0.6545362***
(0.2819797)

(0.2010281)
Minnesota

3.424606
(3.426355)

(0.3190381)
Michigan

0.0938991
(0.2059045)

(0.1441233)
Maine

1.769256***
(0.7735605)

(0.1736799)
Maryland

0.3200721
(0.2776458)

(0.2848224)
Massachusetts

-0.2407198
(0.1837963)

(0.171572)
Louisiana

-0.2652053
(0.1724818)

(0.3771068)
Kentucky

-1.206288***
(0.5419512

(0.2077408)
Kansas

-0.2620746*
(0.1473714)

(0.1498642)
Indiana

-0.2955634*
(0.1750224)

(0.1907774)
Illinois

0.2902107
(0.3225732)

(0.6843434)
Idaho

-0.3363425
(0.2537816)

(0.3178962)
Iowa

-0.1592535
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R2 ajustado:

0.51

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

Após ter relacionado a variável corrução isoladamente com as demais variáveis e,
por conseguinte, ter feito a mesma relação com a imigração, avalia-se oportuno também
testar a variável refugiados com as demais variáveis – clássicas e comportamentais. Neste
sentido, a Tabela 13 sinaliza o nível nominal significativo encontrado para os três
modelos econométricos.

Tabela 13: Regressão OLS, EA e EF com a variável refugiados
Variável dependente:
Modelos

Endividamento de Mercado
(1)

(2)

(3)

-0.0000805***

-0.0000805***

-0.0000874***

(0.0000332)

(0.0000203)

(0.0000235)

-0.1420198***

-0.1420198**

-0.087602

(0.0472395)

(0.0658287)

(0.0823736)

-0.0000712**

-0.0000712

-0.0000662

(0.0000416)

(0.0000717)

(0.000080)

-6.730958***

-6.730958***

-8.175391***

(2.38206)

(1.056565)

(1.334008)

-0.2685056***

-0.2685056***

-0.2028831*

(0.0851016)

(0.1017603)

(0.1183751)

3.810006

3.810006

0.0000258

(3.100006)

(9.330006)

(0.0000313)

-0.027632**

-0.027632

-0.020918

(0.0118587)

(0.0173564)

(0.0195761)

-0.0000149**

-0.0000149

-8.080006

(7.300006)

(0.0000167)

(0.0000191)

-0.5888216***

-0.5888216

-0.6728802

(0.2074942)

(0.5970428)

(0.6687643)

0.0001192*

0.0001192***

0.0000939*

(0.0000736)

(0.0000508)

(0.0000573)

Variáveis
Clássicas
tangibilidade

liquidez

investimentos

rentabilidade

oporcrescimento

tamanho

ceoidade

ceoremuneracao

ceogenero

refugiados
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estadoam

0.0289979***

0.0289979***

0.029446***

(0.0097382)

(0.0080744)

(0.0091936)

2.9410398***

2.941039***

2.362472**

(0.6654549)

(1.02852)

(1.173274)

N. Observações:

8.617

8.617

8.617

Firmas:

1.675

1.675

1.675

R2 ajustado:

0.44

0.59

0.50

_cons

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

A partir da Tabela 13, evidencia-se algumas variáveis que foram significativas,
como por exemplo: tangibilidade, liquidez, rentabilidade, oportunidade de crescimento e
estados americanos.
Como forma de analisar esta relação diretamente nos estados americanos, por
meio do endividamento das organizações, a Tabela 14 foi construída. Uma possível
interpretação, com base nos estudos de Vachon (2013), é que os estados com maior
concentração de refugiados tendem a ter níveis de endividamento diferenciados,
considerando que o governo usa este programa de adoção para facilitar o crédito bancário
junto as instituições financeiras.

Tabela 14: Regressão para cada estado americano, por meio da variável refugiados
Variável dependente:
Estado

Endividamento de Mercado
(1)

Estado

Americano
Alabama

(2)

Americano
0.5116521**

Carolina do

(0.2714729)

Norte

0.1572104
(0.1894015)

Dakota do
Arkansas

-0.5621386**

Norte

(0.2368925)
Arizona

-0.3123837*

-0.4689067***
(0.1696375)

Nebraska

(0.1803044)

0.7895684***
(0.3320824)

New
Califórnia

-0.202134

Hampshire

(0.2251362)
Colorado

-0.1104275
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-0.9565679***
(0.3674859)

New Jersey

0.0736351

(0.2024049)
Connecticut

0.0196834

(0.2195458)
New Mexico

(0.2408368)
Dis. Columbia

-0.9161937***

(0.2980189)
Nevada

(0.340575)
Delaware

0.3086496

-0.1362806

New York

-0.145483

Ohio

-0.4809842

Oklahoma

0.9422969

-0.349069
(0.2865632)

Oregon

(0.3284567)
Iowa

-0.1704195
(0.1504351)

(0.1508936)
Havai

-0.0578363
(0.2022399)

(0.1725472)
Georgia

1.70979***
(0.4449248)

(0.4543798)
Florida

-0.2286677

-0.2951343
(0.1927991)

Pensilvânia

(0.6728132)

-0.2775413**
(0.1559228)

Rhode
Idaho

-0.4251034**

Island

(0.2366868)

-1.292097***
(0.4755476)

Carolina do
Illinois

-0.1539229

Sul

(0.1740719)

-0.3106062
(0.197976)

Dakota do
Indiana

0.1842456

Sul

0.2273263)
Kansas

-0.7159221**

(0.2352011)
Tennessee

(0.3803994)
Kentucky

0.1506117

-0.3977564

Texas

-0.3736329**

Utah

-0.3251645**

Virginia

0.7883209**
(0.3385867)
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3.392939
(3.410129)

Vermont

(0.1454465)
Maine

0.0500886
(0.226599)

(0.1952917)
Maryland

1.72854**
(0.8021991)

(0.3081254)
Massachusetts

0.3356709
(0.2773982)

(0.1923325)
Louisiana

-0.3218017

-0.703518***
(0.2491352)

Washington

-0.1399343
(0.1717742)

Michigan

0.4883701***

Wisconsin

1.319457

(0.2055285)

(1.593215)
Virgina

Minnesota

-0.1424665

Ocidental

0.1098445

(0.1466842)
Missouri

1.528542

(0.3548533)
Wyoming

-0.3203286

(1.375986)
Mississippi

1.44227***

(0.6800489)
_cons

3.179156***

(0.5692799)
N. Observações:

8.617

Firmas:

1.675

R2 ajustado:

0.59

(0.8382025)

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

Os principais estados que apresentaram significância estatística, foram: Alabama,
Arkansas, Arizona, Dakota do Norte, Dis. Columbia, Idaho, Kansas, Maryland, Maine,
Michigan, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, Nevada, Pensilvânia, Rhode Island,
Texas e Vermont.
De acordo com a US Bureau Citizen (2018), por meio do relatório de refugiados
nos EUA, sinaliza que o programa de adoção de refugiados pelas empresas será ampliado
nos próximos anos para 100% de todos os estados americanos, indicando que o governo
estadual irá flexibilizar, nos respectivos estados, oportunidades de crédito facilitado para
as empresas absorverem esta mão de obra.
Após evidenciado as regressões de forma isolada para a corrupção, imigração e os
refugiados, levou-se em consideração fazer a análise também para cada uma destas, de
forma interagidas, demonstrada por meio da Tabela 15. Posto isto, o primeiro modelo
econométrico fornece a interação entre a imigração e os refugiados na relação com o
endividamento das empresas.

Tabela 15: Regressão OLS, EA e EF com a variável imigração e refugiados
Variável dependente:

Endividamento de Mercado

Modelos

Sinal

Variáveis

Esperado

(1)
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(2)

(3)

Clássicas
tangibilidade

liquidez

investimentos

rentabilidade

oporcrescimento

tamanho

+

-

+

-

-

+

-0.0000805*** -0.0000805*** -0.0000874***
(0.0000333)

(0.0000203)

(0.0000235)

-0.142025***

-0.142025**

-0.0874927

(0.0478021)

(0.0658356)

(0.0823986)

-0.0000712*

-0.0000712

-0.0000661

(0.0000407)

(0.0000718)

(0.00008)

-6.731007***

-6.731007***

-8.1753528***

(2.388789)

(1.056644)

(1.334104)

-0.2685000*** -0.268500***

-0.2029316*

(0.0854876)

(0.1017685)

(0.1183862)

3.810006

3.8100006

0.0000258

(3.180006)

(9.330006)

(0.0000313)

Características CEO
ceoidade

ceoremuneracao

ceogenero

+

+

+

-0.0276308*** -0.0276308

-0.0209336

(0.0117157)

(0.017358)

(0.0195792)

-0.0000149**

-0.0000149

-8.090006

(7.150006)

(0.0000167)

(0.0000191)

-0.5888103*** -0.5888103

-0.6727453

(0.2068895)

(0.5970791)

(0.6688159)

-1.030007

-1.030007

8.860007

(0.0000296)

(0.0000128)

(0.0000144)

0.0001195

0.0001195**

0.0000909

(0.0001546)

(0.0000671)

(0.0000754)

Inovadoras
imigracao

refugiados

estadoam

-

+

+

0.0289983*** 0.0289983*** 0.0294441***
(0.0097749)

(0.008075)

(0.0091943)

2.941484***

2.941484***

2.3587800**

(0.722819)

(1.030042)

(1.174885)

N. Observações:

8.617

8.617

8.617

Firmas:

1.675

1.675

1.675

R2 ajustado:

0.44

0.65

0.61

_cons

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

124

A Tabela 15 nos fornece elementos que a imigração e os refugiados, em um
mesmo modelo econométrico, não possuem a mesma relação de significância estatística.
Após os testes de adequação e robustez do modelo, os efeitos aleatórios sinalizam apenas
a variável refugiados como significante, não podendo fazer, assim, qualquer medida de
ilação sobre a variável imigrantes.
Partindo do pressuposto e da relação destas duas variáveis, foi estabelecido uma
nova regressão extraindo-se apenas a variável imigração, ou seja, apenas a possível
relação de corrupção e refugiados. Os resultados, conforme evidenciado na Tabela 16,
foram consistentes e alinhados com os resultados anteriores.
Tabela 16: Regressão OLS, EA e EF com as variáveis corrupção e refugiados
Variável dependente:

Endividamento de Mercado

Modelos

Sinal

Variáveis

Esperado

(1)

(2)

(3)

Clássicas
Tangibilidade

+

-0.0000802**
(0.0000332)

Liquidez

Investimentos

Rentabilidade

oporcrescimento

tamanho

-

+

-

-

+

-0.000002*** -0.0000871***
(0.0000203)

-0.1450093*** -0.1450093**

(0.0000235)
-0.0894734

(0.0477969)

(0.0658396)

(0.0823927)

-0.0000696*

-0.0000696

-0.0000652

(0.0000417)

(0.0000717)

(0.00008)

-6.736101***

-6.736101***

-8.184862***

(2.383360)

(1.0564220)

(1.334031)

-.2669351*** -0.2669351***

-0.200952*

(0.0849979)

(0.1017497)

(0.1183889)

4.300006

4.3000006

0.0000269

(3.000006)

(9.330006)

(0.0000313)

-0.0278902**

-0.0278902*

-0.0209876

(0.0119282)

(0.0173545)

(0.0195761)

-0.0000147**

-0.0000147

-8.050006

(7.3100006)

(0.0000167)

(0.0000191)

-0.5774591***

-0.5774591

-0.6709725

(0.2034668)

(0.5969916)

(0.6687628)

Característica CEO
ceoidade

ceoremuneracao

ceogenero

+

+

+

Inovadoras
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corrupção

refugiados

estadoam

+

+

+

0.0039112*

0.0039112**

0.0024942

(0.0021648)

(0.0021232)

(0.0023958)

0.0001315*

0.0001315***

0.0001017*

(0.0000773)

(0.0000512)

(0.0000578)

0.0291689*** 0.0291689*** 0.0294389***
(0.0098074)

(0.0080739)

(0.0091936)

2.42749***

2.4274900**

2.027583*

(0.6003747)

(1.0065495)

(1.216565)

N. Observações:

8.617

8.617

8.617

Firmas:

1.675

1.675

1.675

R2 ajustado:

0.55

0.49

0.39

_cons

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

A Tabela 16, de forma sumarizada, evidencia uma das contribuições acadêmicas
e práticas que esta pesquisa objetiva fornecer. A relação da corrupção e os refugiados
fazem parte de um contexto de um lado público (governos estaduais) e o lado privado
(empresas comerciais e instituições bancárias). Neste contexto, o programa de empresas
que se cadastram para receber os refugiados, intencionam receber do governo a facilidade
do crédito.
Por sua vez, esta relação legal e pública com o público, tendem a produzir, no
longo prazo, atos corruptos, conforme asseveram Dincer e Johnston (2017). Em outras
palavras, o volume de contratos com o governo estadual tende, ao longo dos anos,
evidenciar potenciais problemas de corrupção e investigação por parte do Departamento
de Justiça Americano.
Por fim, como uma forma de comparabilidade do nível de corrupção em relação
ao grupo de imigrantes, foi constituída a Tabela 17, considerando os modelos OLS,
efeitos fixos e aleatórios para cada uma das variáveis.

Tabela 17: Regressão OLS, EA e EF com as variáveis corrupção e imigração
Variável dependente:

Endividamento de Mercado

Modelos

Sinal

Variáveis

Esperado

(1)

(2)

(3)

Clássicas
tangibilidade

+

-0.0000803**
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-0.0000803*** -0.0000866***

liquidez

investimentos

rentabilidade

oporcrescimento

tamanho

-

+

-

-

+

(0.0000333)

(0.0000203)

(0.0000235)

-0.143713***

-0.143713**

-0.0884968

(0.0475424)

(0.0658548)

(0.0824203)

-0.0000714*

-0.0000714

-0.0000658

(0.0000407)

(0.0000718)

(0.00008)

-6.724595***

-6.724595***

-8.175886***

(2.381334)

(1.056665)

(1.334181)

-0.269944***

-0.269944***

-0.2037024*

(0.0849292)

(0.101764)

(0.1183887)

3.9700006

3.970006

0.0000263

(3.2000006)

(9.330006)

(0.0000313)

-0.0286078**

-0.0286078*

-0.0215445

(0.0123266)

(0.0173552)

(0.0195758)

-0.0000145**

-0.0000145

-7.990006

(6.940006)

(0.0000167)

(0.0000191)

Características CEO
ceoidade

ceoremuneracao

ceogenero

+

+

+

-0.6157746*** -0.6157746

-0.692982

(0.224255)

(0.596818)

(0.6686403)

0.0034093*

0.0034093*

0.0021219

(0.0018709)

(0.0021094)

(0.0023806)

0.0000157

0.0000157*

.0000128

(0.000014)

(9.670006)

(0.0000109)

Inovadoras
corrupção

imigração

estadoam

+

-

+

0.0292671*** 0.0292671*** 0.0295088***
(0.0099199)

(0.0080757)

(0.0091946)

2.700319***

2.700319***

2.229936*

(0.7888623)

(1.058069)

(1.207913)

N. Observações:

8.617

8.617

8.617

Firmas:

1.675

1.675

1.675

R2 ajustado:

0.59

0.44

0.30

_cons

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.

Ainda sobre as tabelas anteriores, destaca-se o seguinte apontamento: a variável
estados americanos apresentou significância estatística. Após feita uma análise cuidadosa
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de cada um dos estados 50 estados americanos, no âmbito da relação de corrupção e
imigrantes e corrupção e refugiados, destaca-se os 18 estados que apresentaram nível
nominal significativo: Alabama, Arkansas, Arizona, Indiana, Kansas, Massachusetts,
Maryland, Maine, Michigan, Mississipi, Nebraska, Nova Hampshire, Pensilvânia, Rhode
Island, Carolina do Sul, Texas, Utah e Vermont. Em síntese, nestes estados, a incidência
de corrupção com a imigração e corrupção com refugiados são, probabilisticamente, mais
atenuante e influencia diretamente e positivamente o endividamento das empresas
americanas.
Além disto, constatou-se, neste último modelo, de forma pontual, a significância
do grupo de imigrantes no endividamento das empresas. Em face disto, pode-se inferir
indícios de que quanto maior o endividamento das empresas, menor é a participação de
imigrantes nas referidas empresas, em média.
Cumpre ressaltar, que para todas as regressões que foram desenvolvidas com a
comparação dos modelos OLS, Efeitos Aleatórios e Efeitos Fixos, a a aplicação dos testes
Hausman, Breusch Pagan e Chow. Neste sentido, concluiu-se que, para todos os casos, o
modelo para efeitos aleatórios, foi o mais adequado.

7.2 Análise econométrica com a presença de variável instrumental

Nesta seção, objetiva-se fazer a discussão da endogenidade, aspecto comum e
muito presente nos trabalhos empíricos, bem como a solução por meio do instrumento,
conforme Tabela 18.
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Tabela 18: Regressão OLS, EA e EF com as variáveis corrupção, imigração, refugiados
e introdução de variáveis instrumentais
Painel
Variável dependente:

Endividamento de Mercado
(-1)

(-2)

(-3)

(-4)

(-5)

(-6)

OLS

EF

EA

VI

EAVI

EFVI

Variáveis Clássicas
tangibilidade

-0.0000663*** -0.0005603*** -0.0000764*** -0.500006*** 0.4870006*** 0.445006***
(0.0000297)

(0.0000204)

(0.0000235)

0.5023921**

0.5023921***

0.5600998***

(0.2617564)

(0.123976)

(0.1455398)

(0.0103872)

- 0.000023

-0.000023

-0.0000288

0.000017*** 0.0000167*** 0.000016***

(0.0000357)

(0.0000721)

(0.0000802)

-7.271452***

-6.277892***

-8.341834***

(2.596944)

(1.154024)

(1.377578)

-0.1731391**

-0.1731391*

-0.1413061

(0.0945747)

(0.105241)

(0.1200744)

(0.0044998)

(0.0027828)

(0.0030954)

-0.0000101*

-0.0056780

1.120.006

-1.36006***

-1.37006***

-1.670006**

(5.640006)

(0.000011)

(0.0000381)

(2.360007)

(2.80007)

(8.640007)

-0.0278134**

-0.0278134*

-0.0207342

0.0001288

0.0001483

0.0002617

(0.0120324)

(0.0173705)

(0.0195838)

(0.0004904)

(0.0004809)

(0.0005239)

-0.0000152**

-0.0000562

-9.390006

-2.21007

-2.97007

-4.740007

(0.7750006)

(0.0000167)

(0.0000191)

(0.4680007)

(-4.600007)

(-5.070007)

-0.6090427***

-0.6090427

-0.719122

0.0376724***

0.038364**

0.0414608***

(0.1983758)

(0.5969533)

(0.6685769)

(0.0159584)

0.181875

(0.0198074)

0.004143**

0.004143**

0.0028754

0.000102**

0.0001088**

0.000156***

(0.0021969)

(0.0021238)

(0.002396)

(0.0000568)

0.0000587

(0.000064)

0.000129*

0.000129***

0.0000939*

-4.220006***

-4.220006**

-3.690006***

(0.0000765)

(0.0000513)

(0.0000578)

(-1.520006)

(-1.410006)

(-1.530006)

0.0278025***

0.0278025***

(0.0094998)

(0.0080835)

(0.0091901)

(0.000222)

(0.0002228)

(0.0002446)

0.6799683

0.6799683

-0.4618112

-0.0377953

-0.040974

-0.0582647

(0.885476)

(1.374209)

(0.277507)

(0.0413327)

(0.0336045)

(0.0369928)

N. Observações

8.617

8.617

8.617

8.617

8.617

8.617

R2

0.46

0.58

0.55

0.60

0.65

0.68

liquidez

investimentos

rentabilidade

oporcrescimento

tamanho

(0.6840007)

(0.562007)

(0.6240007)

0.258349*** 0.2583695*** 0.2629974***

(2.630006)

(0.0018564)

(1.980006)

(0.0021851)

(2.130006)

0.250265*** 0.2288033*** 0.1181216***
(0.0528841)

(0.285233)

(0.0341237)

0.0217824*** 0.0210623*** 0.0207323***

Característica CEO
ceoidade

ceoremuneracao

ceogenero

Inovadoras
corrupcao

refugiados

estadoam

_cons

0.0283455*** -0.000443*** -0.000427***

Fonte: Elaborada pelo autor. Nota: os erros padrões estão entre parêntese. Significância
estatística: ***p<0,01; **p<0,05 e *p<0,10.
129

-0.0003398

A endogeneidade representa um obstáculo importante na interpretação das
especificações de base. Por meio de uma abordagem de variável instrumental, foi
utilizado a concentração da população de um estado em torno de sua capital como um
instrumento para a corrupção das empresas e nos estados. De forma geral, os resultados
de todos esses testes sugerem uma relação significativa entre corrupção, refugiados,
endividamento de mercado e a concentração populacional por estado.
Além disso, as evidências são robustas para uma série de testes adicionais que
controlam a possibilidade de que o endividamento de mercado tenha um impacto
simultâneo na corrupção e refugiados, bem como no comportamento dos CEOs. Em
primeiro lugar, os resultados são robustos para usar uma medida alternativa de pesquisa
de corrupção no nível de empresas, complementando o fato da utilização dos estados mais
corruptos poderiam ter um número maior de condenações. Em segundo lugar, foi aplicado
o uso da concentração da população estadual em torno da capital do estado como um
instrumento para a corrupção.
Em síntese, aplicou-se uma abordagem por variáveis instrumentais. O instrumento
utilizado é a concentração de uma população estadual em torno de sua capital, medida
pelo índice da população per capita da região, conforme alinhado com a pesquisa de
Campante e Do (2010).
Depois de estimado os dois modelos em dados de painel, efeitos fixos e efeitos
aleatórios, aplicou-se o teste Hausman para analisar a consistência entre os dois modelos,
isto é, o teste analisa se existe correlação entre os erros individuais e as variáveis
exploratórias. Para todos os casos, o teste sinalizou a utilização dos efeitos aleatórios nos
modelos econométricos. Por fim, H1 não foi rejeitada, pois as variáveis clássicas, de
forma geral, possuem uma relação positiva com a estrutura de capitais das empresas; H2
foi rejeitada, considerando que as variáveis CEOs impactam positivamente o
endividamento, porém, no estudo foi constatado uma direção contrária; H3 foi
confirmada nesta pesquisa, considerando que a corrupção tem uma relação positiva com
o endividamento, e, por último, H4 não foi rejeitado totalmente, pois constatou-se que e
os refugiados possuem uma relação positiva com a estrutura de capitais das empresas.
Com o objetivo de sumarizar as hipóteses estabelecidas na revisão de literatura,
bem como ratificar o resultado evidenciado na pesquisa, foi construído o Quadro 8.
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Quadro 8: Descrição e resultados das hipóteses estudadas
Hipótese

Descrição

Resultado

H2

As variáveis clássicas, em geral, tem uma
relação positiva com o endividamento.
As variáveis CEO impactam
positivamente o endividamento.

Suportado fortemente (sinal
invertido)
Suportado fortemente (sinal
invertido)

H3

A corrupção tem uma relação positiva
com a política de endividamento

Suportado fortemente
(mesmo sinal)

H4

A imigração e os refugiados têm uma
relação negativa e positiva com o
endividamento, respectivamente.

Suportado parcialmente
(apenas para os refugiados)

H1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a apresentação das hipóteses estudadas, bem como o resultado final por meio
do modelo econométrico, a próxima apresenta as Considerações Finais a respeito da
pesquisa, bem como os limites por ela evidenciados e, também, os estudos futuros para
os temas.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa foi analisar os impactos da escolha de novos fatores
e/ou determinantes da Estrutura de Capitais das empresas. Por sua vez, como objetivos
específicos, avaliou-se as possíveis associações: : (i) Relacionar, em um mesmo modelo,
o conjunto de variáveis clássicas com o conjunto de variáveis inovadoras; (ii) Identificar
e comparar possíveis semelhanças de endividamento de empresas que estão localizadas
em estados com alta probabilidade de nível de corrupção e estados de casos de corrupção
já sentenciados; (iii) Analisar o impacto, a nível de estado, da imigração e refugiados na
política financeira das empresas, interagindo estes resultados nas áreas com maior
incidência de corrupção; (iv) Interagir as variáveis clássicas de estrutura de capitais
exclusivamente com o perfil dos CEO’s das empresas.
Durante o estudo, as intenções de testas estas relações foram feitas utilizando o
arcabouço teórico de Finanças Corporativas, bem como a cooperação de variáveis
comportamentais e a inclusão de variáveis como a corrupção, imigração e refugiados. Por
meio de 1.675 empresas americanas extraídas diretamente da WRDS, durante o período
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de 2010 e 2017, as variáveis foram divididas em modelos econométricos para análise e
discussão dos resultados.
No geral, os resultados obtidos neste estudo fornecem implicações importantes
para pesquisadores, gerentes e formuladores de políticas públicas. Para os pesquisadores,
espera-se considerar a corrupção como um determinante significativo do nível de
endividamento das empresas. Para os gerentes, é importante considerar o efeito adverso
da corrupção política na natureza da dívida. Um maior nível de endividamento produz
um ambiente corrupto com baixa proteção ao investidor e acionistas. Além disso, os
gestores das corporações multinacionais devem considerar o possível efeito de diferentes
níveis de corrupção, bem como sua interação ao com os fluxos migratórios.
As descobertas não incentivam as atividades corruptas tanto para empresas
privadas quanto para funcionários, pois a importância do estudo é que ele é possa iniciar
a discussão da externalidade da corrupção para a perenidade das empresas privadas, pelo
menos ao longo prazo. Sem dúvida, os resultados sinalizam que a corrupção incorre em
externalidades positivas para as empresas privadas.
Em termos práticos, os resultados deste estudo fornecem evidências empíricas de
que o nível de corrupção em uma economia tem um efeito direto e positivo, assumindo
as seguintes constatações: (i) a corrupção é significativa em ambientes com maior
concentração de refugiados; o que traz uma relação direta e positiva com o nível de
endividamento das organizações situadas nos estados que absorvem esta mão de obra; (ii)
estes resultados, considerando os níveis nominais significativos, foram evidenciados
apenas para quem busca o refúgio, e não para os imigrantes.
Os argumentos explicativos apontam que as empresas, quando fazem a adoção
dos refugiados para o trabalho, por meio da relação com o governo estadual, possuem
melhores taxas de crédito junto às instituições financeiras, tornando-se assim mais
competitivas; bem como a possibilidade de desenvolver novos acordos comerciais com
os governos estaduais. Estas mesmas empresas, que por sua vez iniciam o relacionamento
com o governo estadual, possuem indícios de corrupção apontados em anos seguintes,
conforme apontam os relatos de processos de corrupção no departamento de justiça
americano.
É válido o destaque que a estrutura de capitais das empresas muda
significativamente, por meio da influência e apoio que os governos estaduais
desenvolvem diretamente com as instituições bancárias. Ter acesso a crédito mais fácil,
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possibilita a empresa requerer dívida mais barata e fazer os investimentos necessários
para o seu crescimento.
Por isso, os CEOs, outra variável estudada, devem tomar medidas apropriadas
para reduzir o nível de corrupção na economia, além do desenvolvimento de políticas de
dívidas mais eficazes, considerando a presença e incidência dos fluxos imigratórios e de
refugiados nos respectivos estados americanos. Para além disto, devem tentar fortalecer
as leis de segurança, os mecanismos de governança corporativa e sua implementação para
melhorar a proteção geral do investidor na economia. Isso ajudará a mitigar vários
problemas de agência e facilitará que as empresas tomem decisões financeiras e obtenham
avaliações mais alta.
Especificamente, os formuladores de políticas públicas devem avaliar novas
políticas públicas considerando os seguintes argumentos: (i) a maior influência de
refugiados proporciona, em média, um maior nível de endividamento. Partindo deste
pressuposto, produzir ações de políticas públicas para fornecer uma maior engajamento
deste grupo dentro da sociedade e, principalmente, no impacto que eles possuem dentro
das organizações empresariais, desenvolverá impactos diretos na estrutura de dívida das
companhias; (ii) os imigrantes, por sua vez, carecem ainda de maiores estudos com
relação a sua influência na estrutura financeira das empresas, em menor intensidade
destacado nos resultados da pesquisa; (iii) as áreas de maior influência de corrupção foi
confirmada, de acordo com as áreas de nível de corrupção, no segmento “pouco comum
de corrupção”, oferecendo novas discussões e reflexões da expectativa de corrupção vs a
prática; (iv) as características do CEOs possuem influência na escolha dos determinantes
da estrutura de capitais, abrindo portas de discussões do seu nível e qualidade de
influência, para estudos futuros.
Os formuladores de políticas públicas devem avaliar novas políticas públicas
considerando os seguintes argumentos: (i) a maior influência de refugiados proporciona,
em média, um maior nível de endividamento. Partindo deste pressuposto, produzir ações
de políticas públicas podem sinalizar um maior engajamento deste grupo dentro da
sociedade; (ii) maior de controle nos acordos comerciais entre as partes, empresas e
governo, poderia produzir maior transparência e reduzir possibilidades de atos corruptos;
(iii) os imigrantes, por sua vez, carecem ainda de maiores estudos com relação a sua
influência na estrutura financeira das empresas, em menor intensidade destacado nos
resultados da pesquisa; e (iv) utilizando o índice do Institute for Corruption Studies, os
estados de maior influência de corrupção foram confirmados nesta pesquisa,
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oportunizando a possibilidade de pesquisa, para estudos futuros, com este índice em
relação a outras variáveis (lobby, falência, tributação e acordos de leniência).
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