
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinantes da estrutura de capital das companhias abertas na 

América Latina no período entre 2001 e 2006 utilizando dados em 

painel 

 

 

 

 

 

 

 

Douglas Dias Bastos 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2008 



 

Douglas Dias Bastos 

 

 

 

 

 

 

Determinantes da estrutura de capital das companhias abertas na América 

Latina no período entre 2001 e 2006 utilizando dados em painel 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração de Empresas 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

como parte dos requisitos para a obtenção do 

título de Mestre em Administração de 

Empresas.  

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura 

 

 

 

São Paulo 

2008 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B327d  BASTOS, Douglas Dias 

             Determinantes da estrutura de capital das companhias abertas na 

América Latina no período entre 2001 e 2006 utilizando dados em painel. / 

Douglas Dias Bastos. São Paulo. – 2008. 

            160 p. : il.; 30 cm 

 

            Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) –   

            Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2008. 

            Orientação: Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura 

 

1. Estrutura de capital   2. Macroeconomia   3. Instituições   4. Dados 

em painel  5. América Latina   I. Título. 
                                                                                   CDD: 658.1   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Professor Dr. Manassés Claudino Fonteles 

 

Decano de Pesquisa e Pós-Graduação 

Professora Dra. Sandra Maria Dotto Stump 

 

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Professor Dr. Moisés Ari Zilber 

 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração de 

Empresas 

Professora Dra. Eliane Pereira Zamith Brito 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à Edna, minha 

querida mãe, e a minha esposa Ana 

Flávia, o amor da minha vida.  



 

Agradecimentos 

 

 

               Em primeiro lugar, agradeço a Deus. Agradeço aos meus, pais Maurício e Edna, pela 

educação proporcionada, baseada no amor e respeito ao próximo. Obrigado por me 

incentivarem e me darem condições de estudar. 

               Ao meu orientador, Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura, pela paciência,  dedicação 

e sabedoria, com as quais orientou este trabalho.   

               Ao Prof. Dr. Leonardo Fernando Cruz Basso, pelas valiosas contribuições na 

qualificação deste trabalho. 

               À Profª Dra. Rosilene Marcon pelas observações pertinentes, e sugestões na 

qualificação, que certamente, contribuíram para a melhoria da presente dissertação. 

               Agradeço, também, aos Professores do Programa de Pós-Graduação em 

Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que muito me 

ensinaram e concorreram para a minha formação acadêmica. 

               À professora e amiga Antonia Cileide pela valiosa revisão gramatical deste trabalho, 

melhorando a qualidade textual e compreensão do assunto. 

               À Marianni, da Consultoria Economática, pela ajuda e apoio na obtenção da base de 

dados. 

               Ao MackPesquisa pelo apoio à realização deste trabalho. 

               Agradeço à minha esposa Ana Flávia, pelo permanente carinho, incentivo e, antes de 

tudo, pelo nosso amor, e pelas horas em que a convivência foi sacrificada em prol deste 

trabalho.   

               Enfim, agradeço aos amigos e colegas que de alguma forma contribuíram para a 

realização deste trabalho. 



 

RESUMO 

 

Pesquisas recentes têm evidenciado que os fatores específicos dos países, como ambiente 

legal, institucional e econômico exercem influência na estrutura de capital das empresas de 

diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento. O presente estudo investiga os 

determinantes da estrutura de capital, utilizando a técnica econométrica de painel de dados 

estático, para uma amostra de 388 empresas, de diversos setores, pertencentes às sete maiores 

economias da América Latina (México, Brasil, Argentina, Chile e Peru), no período entre 

2001 e 2006, a fim de determinar a importância relativa dos fatores específicos da empresa, 

bem como dos fatores institucionais e macroeconômicos sobre o nível de endividamento das 

empresas. A partir de seis indicadores de nível de endividamento (contábil total e de curto e 

longo prazo, total a valor de mercado e financeiros onerosos de curto e longo prazo), foi 

evidenciado que os fatores específicos da firma: liquidez corrente, rentabilidade, market to 

book value e tamanho apresentaram os resultados mais significantes para a estrutura de capital 

das empresas. Os três primeiros indicaram uma relação negativa com o endividamento, 

enquanto a variável tamanho apresentou uma relação positiva. Dentre as quatro correntes 

teóricas analisadas (Trade off, Assimetria de informações, Pecking order e Agência), a teoria 

do Pecking order parece ser aquela que melhor explica os resultados obtidos. Os resultados 

para os fatores macroeconômicos e institucionais não foram tão robustos, exceto para a 

variável crescimento do PIB, que indicou haver uma relação negativa com o endividamento a 

valor de mercado e financeiros onerosos de curto e longo prazo. Outras evidências 

importantes foram a relação negativa entre a  proxy sobre relevância do mercado de capitais 

com o endividamento total contábil e a valor de mercado e a proxy tempo de abertura de um 

novo negócio, que evidenciou uma relação positiva com o endividamento oneroso financeiro 

de curto e longo prazo. Os demais fatores macroeconômicos e institucionais foram 

estatisticamente não significantes. Apesar dos fatores macroeconômicos e institucionais serem 

significativos para explicar a estrutura de capital das empresas, parecem não importar 

acentuadamente nas decisões sobre o grau de endividamento das empresas.  

 

 

 

Palavras-Chave: Estrutura de capital, macroeconomia, instituições, dados em painel, 

América Latina 



 

ABSTRACT 

 

Recent researches have been evidenced that the specific factors of the countries, as 

atmosphere legal, institutional and economical exercises influence in the capital structure of 

the companies of several developed countries and in developing. The present study 

investigates the determinant of capital structure using the econometric technique of static 

panel data, for a sample of 388 companies, of several sections, belonging to the seven larger 

economies of Latin America (Mexico, Brazil, Argentina, Chile and Peru), in the period 

between 2001 and 2006, in order to determine the relative importance of the firm-specific 

factors as well as of the institutional factors and macroeconomics on the leverage ratio of the 

companies. Starting from six indicators of leverage ratio (total book-debt ratio, short-term 

book-debt ratio, long-term book-debt ratio, total market-debt ratio, short-term financial-debt 

ratio and long-term financial-debt ratio), it was evidenced that the firm-specific factors: 

current liquidity, profitability, market to book value and size presented the most significant 

results for the capital structure of the companies. The first three presented a negative relation 

with the leverage ratio, while the variable size presented a positive relation. Among the four 

analyzed theoretical currents (Trade off, Asymmetry of information, Pecking order and 

Agency) the theory of Pecking order seems to be the one that best explains the obtained 

results. The results for the factors macroeconomics and institutional were not so robust, 

except for the variable GDP growth, that indicated there is a negative relation with the 

leverage ratio to the total market-debt ratio and short-term/long-term financial-debt ratio. 

Other important evidences were the negative relation among the proxy about relevance of the 

stock market with the total book-debt ratio and total market-debt ratio and the proxy time of 

opening of a new business, that evidenced a positive relation with the short-term/long-term 

financial-debt ratio. The other factors macroeconomics and institutional were not statistically 

significant. In spite of the factors macroeconomics and institutional are significant for 

explaining the capital structure of the companies, they seem not to matter strongly in the 

decisions on the degree of leverage ratio of the companies. 

 

 

 

Words-Key: Capital structure, macroeconomics, institutions, panel data, Latin America 
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1   INTRODUÇÃO 

 

               O assunto estrutura de capital tem inspirado uma série de outros estudos 

relacionados, além da área de finanças, às áreas de estratégia empresarial, teoria de decisões, 

economia das organizações, avaliação de desempenho, entre outras. Tal assunto configura-se 

como um dos mais importantes e estudados em finanças, dada a sua complexidade, em virtude 

de haver várias correntes teóricas divergentes. Essa situação implica que o estudo da estrutura 

de capital não tenha uma resposta pronta e unânime. Nas últimas décadas diversas correntes 

de estudos têm contribuído para a análise da estrutura de capital das organizações. Entre estas 

correntes, estão a teoria de agência, a teoria dos custos de transação e as janelas de 

oportunidades (market timing). 

               A moderna teoria de estrutura de capital surgiu com o célebre trabalho de 

Modigliani e Miller (1958), em que os autores (M&M) apontaram na direção de que, em 

certas condições, a forma de financiamento das firmas é irrelevante. Desde então, diversas 

pesquisas sobre o tema foram conduzidas, tendo como ponto de partida as conclusões de 

M&M. 

               Harris e Raviv (1991) traçam um relevante panorama da teoria de estrutura de 

capital nos mais de 30 anos passados desde o artigo seminal de M&M (1958). Em primeiro 

lugar, os modelos empíricos têm identificado uma série de potenciais determinantes  da 

estrutura de capital, porém tais determinantes não se mostram uniformes, variando com o 

contexto. Em segundo lugar, a teoria tem identificado um relativo baixo número de princípios 

gerais. Algumas propriedades da dívida têm implicações importantes na determinação da 

estrutura de capital, como a previsão de falência, a relação do retorno entre credores e 

acionistas, os objetivos da contratação de dívidas pelos gestores e a  relativa desvinculação 

entre pagamento da dívida e desempenho da firma. Em terceiro lugar, as evidências empíricas 

são amplamente consistentes com a teoria, apesar de existirem alguns exemplos em que as 

evidências parecem contradizer a teoria em certos modelos. Finalmente, os autores sugerem 

que as próximas pesquisas empíricas concentrem-se em testar um modelo em particular ou 

classes de modelos, a fim de descobrir os significativos determinantes da estrutura de capital 

das empresas em um dado ambiente. 

               Entre os estudos relevantes que destacaram os determinantes de capital, pode-se citar 

os trabalhos de Bradley, Jarrell e Kim (1984), Titman e Wessels (1988), Rajan e Zingales 



15 
 

(1995), Shyham-Sunder e  Myers (1999), Fama e French (2002), Hovakimian, Opler e Titman 

(2001), Frank e Goyal (2003).  

               Os determinantes da estrutura de capital não estão restritos apenas aos fatores  

específicos das firmas. Como fatores específicos da firma incluem-se, entre outros, o nível de 

tangibilidade, tamanho, rentabilidade, risco, oportunidades de crescimento, nível de imposto 

de renda, benefícios fiscais. Cada um desses fatores pode ser considerado um determinante da 

estrutura de capital, porém seu comportamento pode variar de acordo com o referencial 

teórico abordado. Entretanto, outros fatores podem ou devem influir no nível de 

endividamento das firmas, como, por exemplo, o ambiente no qual a firma está inserida. O 

ambiente é certamente um dos responsáveis pelo desempenho da firma. Assim, faz-se 

necessário caracterizar e distinguir os diversos tipos de ambientes.  Daft (2001) classifica o 

ambiente em três categorias: 1) Ambiente Geral: Composto pelas variáveis políticas, 

econômicas, sociais, institucionais, demográficas, culturais e tecnológicas de um país que vão 

influenciar a rotina e o desempenho das firmas nele situadas. 2) Ambiente Específico ou de 

Tarefas: Composto pelas variáveis estruturais de mercado – nível de concorrência, barreiras à 

entrada, atratividade do setor, poder dos fornecedores e clientes, relevância dos sindicatos e 

disponibilidade de recursos – que afetam o desempenho de uma determinada indústria. 3) 

Ambiente Interno: Composto pelas variáveis internas da firma: cultura e estrutura 

organizacional, missão, valores e objetivos, políticas de gestão de pessoas e atuação de 

conselhos.  

               A partir do fim dos anos 90, tem surgido uma série de estudos que analisam a 

influência institucional (Law and Politics) sobre o desempenho financeiro das firmas, o que 

propiciou o surgimento de uma nova área do conhecimento denominada Law and Finance. 

Dentre os estudos mais relevantes, destacam-se  (DEMIRGÜÇ-KUNT; MAKSIMOVIC, 

1998; LA PORTA et al., 1998; BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 2001; WALD; 

LONG, 2005). Para Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998), a literatura sobre finanças 

corporativa tem evidenciado que as imperfeições de mercado, causadas pelos conflitos de 

interesses entre os agentes econômicos, bem como a assimetria de informações entre gestores 

e investidores, limitam o potencial de investimento das firmas. A magnitude dessas 

imperfeições depende, em parte, da efetividade do sistema legal e financeiro dos países, 

implicando haver diferenças sistemáticas entre os países, e conseqüentemente, impactando a 

maneira pela qual as firmas obtêm financiamentos para seus projetos de investimentos.             

               Por conta da influência ambiental, (considerando o Ambiente Geral) sobre o 

desempenho das firmas, tem-se observado um maior número de estudos teóricos e empíricos 
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que consideram não apenas empresas de um único país, mas empresas de um bloco de países 

(RAJAN; ZINGALES, 1995; BURGMAN, 1996; WALD, 1999; BOOTH et al., 2001; CHUI; 

LLOYD; KWOK, 2002; TERRA, 2002; BANCEL; MITTOO, 2004; LOW; CHEN, 2004; 

JONG; KABIR; NGUYEN, 2007). Assim, a tendência já verificada é expandir os estudos 

sobre os determinantes de estrutura de capital para empresas de blocos de países, a fim de 

encontrar evidências da influência ambiental sobre a estrutura de capital de firmas de um 

determinado país. As variáveis predominantemente utilizadas nesses estudos são 

macroeconômicas e institucionais.  

               O presente estudo, portanto, analisa os determinantes da estrutura de capital de 

companhias abertas
1
 da América Latina, levando-se em conta os fatores específicos da firma, 

bem como os fatores macroeconômicos e institucionais de cada país.  O estudo compreende o 

período entre 2001 e 2006, à luz de quatro teorias sobre estrutura de capital: 1) Teoria do 

Trade Off; 2) Assimetria de informações; 3) Teoria do Pecking Order e 4) Teoria de Agência. 

Os países que compõem o estudo estão entre as sete maiores economias da América Latina, 

mensuradas pelo PIB nominal de 2005, em dólares. São eles em ordem decrescente do PIB: 

México, Brasil, Argentina, Chile e Peru. Esse grupo de países representa 76% do PIB da 

América Latina
2
.  

               

1.1   DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

               Rajan e Zingales (1995) publicaram um relevante trabalho sobre estrutura de capital 

de empresas situadas no Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido, e 

concluíram que a estrutura de capital das empresas depende de quatro fatores principais:  

1) Tamanho: grandes empresas tendem a possuir um nível de endividamento maior;  

2) Ativos Tangíveis: empresas que possuem altas taxas de ativos fixos em relação aos seus 

ativos totais apresentam maior nível de endividamento;  

3) Lucratividade: empresas mais lucrativas possuem um índice de endividamento menor;  

4) Valor de mercado sobre valor contábil: empresas com alto valor de mercado em relação ao 

valor contábil possuem menor nível de endividamento.  

                                            
1
 Neste estudo, utiliza-se as expressões companhias abertas, empresas e firmas como sinônimas. 

2
 De acordo com o Banco Mundial – Dados de 2005.  
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               Wald (1999), em um estudo sobre a estrutura de capital das empresas na França, 

Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, concluiu que apesar dos fatores específicos 

das empresas serem similares no nível de endividamento, os fatores institucionais diferem 

significativamente entre os países.        

               Importante observar que o trabalho de Booth et al. (2001) sobre a estrutura de 

capital de firmas situadas em países em desenvolvimento (entre eles Brasil, México, Índia, 

Malásia, Turquia, Coréia do Sul) mostra que as decisões acerca do mix de financiamento são 

afetadas pelas mesmas variáveis que afetam as empresas situadas em países desenvolvidos, 

entretanto as diferenças entre os países devem-se a fatores específicos de cada país, bem como 

às características institucionais deles. 

               Terra (2002) investigou empiricamente a influência dos fatores específicos da firma, 

bem como os fatores macroeconômicos das sete maiores economias da América Latina, 

abrangendo mais de 700 empresas, no período de 1986 a 2000. Por meio de painel de dados, o 

autor conclui que os fatores específicos da firma têm mais relevância na determinação da 

estrutura de capital das empresas, do que os fatores macroeconômicos.  

               Jong, Kabir e Nguyen (2007) analisaram a importância dos fatores específicos da 

firma e fatores específicos do país sobre o endividamento de empresas de 42 países. Os 

resultados indicam que os fatores específicos de estrutura de capital da firma diferem entre os 

países. Países com sistema legal eficiente e ambiente econômico estável possibilitam às 

empresas um maior endividamento, principalmente de longo prazo.  

               Dessa forma, a partir das conclusões dos artigos acima citados, e também das 

conclusões de outros estudos sobre essa temática, formulou-se a seguinte pergunta-problema: 

 

Quais são os determinantes da estrutura de capital das companhias abertas na América 

Latina, considerando os fatores específicos das empresas e fatores macroeconômicos e 

institucionais dos países?  

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.2   OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO 

 

1.2.1   Objetivo Geral 

 

               Analisar os determinantes da estrutura de capital das companhias abertas na América 

Latina, considerando fatores específicos da empresa e fatores macroeconômicos e 

institucionais. 

 

1.2.2   Objetivos Específicos 

 

- Analisar estudos anteriores sobre a estrutura de capital envolvendo empresas de diversos 

países; 

- Analisar os determinantes da estrutura de capital na América Latina, a partir de quatro 

correntes teóricas: 1) Teoria do Trade Off; 2) Assimetria de informações; 3) Teoria do 

Pecking Order e  4) Teoria de Agência; 

- Destacar os determinantes da estrutura de capital por meio da técnica econométrica de dados 

em painel no período entre 2001 e 2006.  

   

1.3   JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

               O mundo atual dos negócios passa por profundas e rápidas mudanças 

potencializadas pelo avanço tecnológico. Os desafios impostos às organizações são 

consideráveis em uma realidade onde o amanhã é cercado de incertezas. Na arena do 

capitalismo global, a competição se dá sem fronteiras e as distâncias geográficas estão cada 

vez menores, em virtude do progresso tecnológico, mas também do novo cenário econômico 

mundial. Observa-se cada vez mais a relevância de blocos econômicos formados, quer seja 

por estreitamento geográfico ou por afinidades políticas, econômicas ou sócio-culturais. 

Dessa maneira, o conceito de país cede lugar para o conceito de bloco entre países, no qual 

uma certa quantidade de países irá empreender esforços para consolidar o bloco, e assim, 

competir de forma forte e eficiente, não só atraindo investimentos estrangeiros, mas também 
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fortalecendo empresas nacionais que possam competir em condições de igualdade com outras 

empresas mundiais.   

               Na análise econômica específica das empresas, não há mais como considerá-las de 

forma isolada competindo em apenas um ambiente ou país. As empresas, no mundo atual, 

vêm expandindo suas fronteiras fazendo com que cada vez mais surjam empresas 

multinacionais e transnacionais. E é justamente nesse ponto que a análise econômica das 

empresas ganha uma dimensão que leva em conta aspectos geográficos, econômicos, políticos 

e sociais. O desempenho das empresas não fica mais restrito apenas dentro do seu país de 

origem, mas expande para outras dimensões. Nessa perspectiva, é comum, por exemplo, a 

análise de empresas de países desenvolvidos, ou a análise de empresas de países emergentes, 

ou ainda a análise de empresas do Mercosul ou União Européia.   

               Nos tempos de hoje, as clássicas unidades de análise microeconômicas, 

consumidores, firmas e mercados não ficam restritos a um determinado país somente. Com a 

globalização, as fronteiras entre países, principalmente no âmbito econômico, estão caindo, 

devido ao surgimento de políticas de comércio internacional mais amplas, à formação de 

blocos econômicos, e à própria integração mundial. 

               Desse modo, qualquer análise que se faça levando em conta as unidades 

microeconômicas devem contemplar tais mudanças. O presente trabalho lida com as unidades 

de firmas, e como tal, pretende analisar os determinantes de estrutura de capital de empresas 

que compõem uma região geográfica similar, que apresenta características políticas, 

econômicas, sociais e culturais semelhantes. 

               A região escolhida para a análise é a América Latina, e os países que compõem a 

amostra do estudo estão entre as sete maiores economias da região, a saber: México, Brasil,  

Argentina, Chile e Peru. Esse grupo de países representa 76% do PIB da América Latina. Tal 

região é composta, basicamente, por países em desenvolvimento que vêm apresentando nos 

últimos anos melhorias nos indicadores macroeconômicos, políticos e sociais. De certa forma, 

na atualidade, os países ditos emergentes ocupam uma posição de destaque no cenário 

econômico global. China e Índia vêm obtendo constantemente um crescimento econômico 

sustentado, graças à adesão aos preceitos da economia de mercado. Juntamente com Rússia e 

Brasil, esses quatro países representam uma força econômica que tem atraído a atenção dos 

países desenvolvidos, em razão de seus amplos mercados consumidores, disponibilidade de 

mão-de-obra, melhorias do ambiente institucional e respeito crescente aos direitos de 

propriedade, tão fundamental para o avanço econômico de um país. É cada vez mais 

observado, na seara das finanças corporativas, trabalhos que consideram empresas 
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pertencentes a países emergentes, a fim de traçar um comportamento desses países e compará-

los com países desenvolvidos, avançando a fronteira do conhecimento. 

               O escopo do estudo, portanto, vai além das fronteiras do país, contribuindo para 

encontrar respostas para a determinação de variáveis da estrutura de capital que vão além dos 

fatores específicos da empresa, como tangibilidade, lucratividade, oportunidades de 

crescimento, risco do negócio, entre outros.  Os fatores macroeconômicos e institucionais vêm 

despontando na literatura moderna como importantes variáveis no nível de endividamento das 

empresas. Assim, o presente trabalho também inclui tais fatores na análise do endividamento, 

como crescimento do PIB, nível de inflação, relevância do mercado de capitais e nível 

burocrático de um país.  

               Estudos compreendendo países latino-americanos (CHANG; MAQUIEIRA, 2001; 

TERRA, 2002; PEROBELLI; FAMÁ, 2003; TERRA, 2007; MARCON et al., 2007) ainda 

são escassos frente a estudos que consideram os países desenvolvidos, ou mesmo grupos de 

países emergentes.  

 

1.4   ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

               Dividiu-se o estudo em cinco capítulos específicos. O capítulo um contém a 

introdução do estudo, tendo como seções a definição do problema de pesquisa, objetivos geral 

e específico e a justificativa do estudo.  

               No capítulo dois é desenvolvido todo o referencial teórico sobre estrutura de capital. 

As seções traçam um panorama das principais correntes teóricas, bem como das evidências 

empíricas encontradas. O referencial teórico segue uma ordem cronológica, abordando desde 

o modelo de M&M até as últimas teorias surgidas sobre o tema. Maior destaque é dado para 

os estudos realizados com empresas de diversos países.  As evidências empíricas nos estudos 

nacionais também são analisadas. É justamente o referencial teórico que irá embasar o 

levantamento das variáveis estudadas, bem como os possíveis resultados esperados. 

               O capítulo três trata da metodologia de pesquisa. As seções abrangem os diversos 

tipos de pesquisa, e qual a pesquisa utilizada nesta dissertação, a formulação do problema de 

pesquisa, as hipóteses de pesquisa que serão testadas a partir de determinado modelo 

econométrico, a fonte, coleta e tratamento dos dados, a definição operacional de cada variável 

(dependentes e independentes) e o tratamento e testes econométricos utilizados.  
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               No capítulo quatro, são discutidos os resultados da pesquisa, à luz do referencial 

teórico. Essa parte irá validar ou não as variáveis que compõem os determinantes da estrutura 

de capital para os seis países da América Latina, tendo como referência os resultados obtidos 

pelas empresas situadas nos Estados Unidos. 

               O capítulo cinco é composto pelas considerações finais que reúnem as conclusões do 

estudo, as contribuições, bem como as limitações e proposições para estudos futuros. 
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2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

        

               A teoria de finanças está dividida em três princípios: Investimento, Financiamento e 

Política de Dividendos. Tais princípios configuram as decisões tomadas pelos gestores, que 

têm como objetivo maximizar o valor da empresa. Entretanto, o que determina o valor da 

empresa? Para Damodaran (2004), o valor de um ativo pode ser mensurado pelo seu valor 

contábil, que é o valor pago por esse ativo. Existem dois problemas relacionados ao valor 

contábil. O primeiro deles relaciona o valor pago ao tempo, assim ativos adquiridos há muito 

tempo apresentam uma defasagem de valor, pois podem não refletir o que vale hoje. O 

segundo é que essa definição não evidencia o valor futuro que esse ativo pode gerar. Já o 

valor de mercado dos ativos de uma empresa é determinado pelos fluxos de caixa que se 

espera serem gerados por esses ativos e a incerteza com relação a esses fluxos de caixa. 

Portanto, o valor de mercado é a medida correta para se avaliar qualquer ativo. 

               Se por um lado, os ativos da empresa refletem o seu valor, por outro, tal valor está 

repartido entre os financiadores da empresa. Esses financiadores são agrupados em dois 

grandes blocos: 1) representado pelos proprietários/acionistas, que formam o capital próprio 

da empresa; e 2) representado pelos demais financiadores externos, que formam o capital de 

terceiros da empresa. Essa composição entre capital próprio e capital de terceiros reflete a 

estrutura de capital da empresa (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE; 2002). 

  

2.1   TEORIAS TRADICIONAIS SOBRE ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

               Dentre os assuntos abordados pela teoria de finanças corporativas, a parte sobre 

estrutura de capital é um dos mais complexos e polêmicos. Não obstante haver uma série de 

pesquisas teóricas e empíricas, tal assunto não possui uma resposta pronta e unânime sobre 

qual é a melhor ou mais adequada estrutura de capital para uma organização (MYERS, 1984; 

BRADLEY; JARRELL; KIM, 1984;  TITMAN; WESSELS, 1988; RAJAN; ZINGALES, 

1995; SHYHAM-SUNDER; MYERS, 1999; HOVAKIMIAN; OPLER; TITMAN, 2001).  

Nesse ponto, Leland (1998) faz uma oportuna observação, afirmando que a teoria sobre 

estrutura de capital ainda é imprecisa, pois não se chegou a um método único de cálculo que 

aponte a melhor forma de financiamento como aconteceu com o modelo proposto por Black e 

Scholes (1973) sobre o cálculo exato do valor de uma opção.   



23 
 

               Conforme apontam Copeland, Weston e Shastri (2005), é difícil testar 

empiricamente a estrutura de capital, pois muitas vezes as decisões de investimentos e 

financiamentos são tomadas simultaneamente, sendo praticamente impossível separar tais 

decisões. Strebulaev (2007) ainda aponta que as empresas negligenciam a interação entre 

investimento e financiamento, não levando em conta a evolução dos ativos ao longo do 

tempo, e como esses são financiados. Outra dificuldade advém da mensuração do capital 

próprio, bem como do financiamento, no qual os dados sobre valores de mercado das dívidas 

são de difícil mensuração, ainda mais se forem consideradas empresas de capital fechado. Por 

fim, os instrumentos que compõem o financiamento da empresa são numerosos, incluindo 

contratos de leasing, dívidas conversíveis, warrants, swaps de obrigações, ações 

preferenciais, passivos onerosos e não-onerosos, passivos diferidos, garantias, além das ações 

ordinárias e lucros retidos.   

               O questionamento clássico sobre estrutura de capital é qual a relação entre capital 

próprio e capital de terceiros que maximiza o valor da empresa. Dito de outra forma, há um 

quociente ótimo entre capital de terceiros e capital próprio capaz de minimizar o custo de 

capital da empresa, e, portanto maximizar o valor da empresa? Dentre outros questionamentos 

em finanças, esse também é marcado por diversas respostas divergentes, de modo que não há 

como responder a essa pergunta de forma única e objetiva (MYERS, 2001).  

 

2.1.1   Proposições de Modigliani e Miller (M&M) 

 

               O ponto de partida nos estudos sobre estrutura de capital vem com o artigo seminal 

de Modigliani e Miller (1958) – antes os estudos sobre tal assunto não despertaram maiores 

questionamentos, sendo o mais relevante feito por Durand (1952) sobre endividamento ótimo 

– que analisou a estrutura de capital de empresas do setor de energia elétrica e petrolífero. 

Suas principais conclusões foram:  

1) Que a estrutura de capital das empresas é irrelevante para a maximização de seu valor, ou 

seja, não importa como a empresa é financiada, pois tal decisão não interfere na sua 

valorização. Assim, o que de fato é relevante para a empresa são suas decisões de 

investimentos, essas sim capazes de criar e maximizar valor para os proprietários/acionistas. 

Esse resultado ficou conhecido como Proposição l de M&M (iniciais de Modigliani e Miller).  
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2) Considerando que o custo de capital próprio é maior que o custo de capital de terceiros (os 

riscos dos acionistas são maiores do que dos credores), qualquer aumento da alavancagem 

financeira tornará o capital próprio mais arriscado, e conseqüentemente com maior custo.    

               Assim, o custo de capital da empresa WACC (Weighted-Average Cost of Capital –  

média ponderada entre capital próprio e de terceiros) manter-se-á constante, pois o custo 

maior do capital próprio é anulado pelo custo menor da dívida, em termos proporcionais. Essa 

segunda conclusão é a Proposição ll de M&M.   

               Entretanto, essas conclusões estavam baseadas em um mundo ideal, implicando um 

ambiente com as seguintes características:  

1) Mercado de capitais livre de custos de transação;  

2) Taxas livre de risco para tomadores e fornecedores de capital;  

3) Não existência de custos de dificuldades financeiras, e nem de custos de falência;   

4) Existência de apenas dois instrumentos de financiamento, dívida livre de risco e capital 

próprio;  

5) Todas as empresas deveriam pertencer a uma mesma classe de risco;   

6) Não existência de impostos;  

7) Todos os fluxos de caixa eram considerados perpétuos;  

8) Inexistência de assimetria de informações entre gestores e investidores;  

9) Os gestores sempre buscavam maximizar a riqueza dos acionistas;  

10) Os fluxos de caixa não eram afetados pelas mudanças na estrutura de capital da empresa.       

               Dada a repercussão das conclusões do artigo de 1958, e as críticas que o trabalho 

recebeu sobre a simplicidade da realidade, houve um outro artigo complementando este. O 

artigo de Modigliani e Miller (1963) considera a existência e influência que os impostos da 

pessoa jurídica exerciam sobre a estrutura de capital. Destarte, os autores corrigem o primeiro 

trabalho e concluem que o valor da empresa é dado pela soma do valor da empresa 

desalavancada e o benefício fiscal resultante da utilização de dívidas. O valor da empresa, 

então, aumenta à medida que aumenta sua alavancagem financeira, ou seja, o custo de capital 

da empresa diminui com a elevação da participação de capital de terceiros na composição da 

estrutura de capital. Considerando essa conclusão, no limite a empresa seria financiada 

inteiramente por capital de terceiros, que além de ser mais barato que o capital próprio, ainda 

goza de benefício fiscal. Essas contribuições ficaram conhecidas como Teoria de Modigliani e 

Miller (M&M), e são consideradas um marco na teoria de finanças modernas. No entanto, há 

diversos pressupostos teóricos e práticos que explicam por que as empresas não buscam uma 

elevada alavancagem financeira. 
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2.1.2   Modelo de Miller 

 

               Com relação ao benefício fiscal da dívida, Miller (1977) contribui com uma análise 

mais acurada a respeito dos impostos corporativos e dos impostos pessoais (considerando 

impostos arcados pelos acionistas e pelos credores). O autor mostra como a alavancagem 

financeira afeta o valor da empresa, quando ambos os impostos, de pessoa física e de pessoa 

jurídica são levados em consideração. O valor da empresa alavancada é considerado como a 

soma do valor da empresa desalavancada e o benefício fiscal da dívida. Mas agora, existem 

três alíquotas de impostos a considerar: a alíquota da empresa TC , a alíquota do acionista TS e 

a alíquota do credor TB , conforme mostra a equação [1] abaixo. 

 

𝑉𝐿  = 𝑉𝑈  +  1 −   
 1− 𝑇𝐶 .(1− 𝑇𝑆 )

(1− 𝑇𝐵 )
    x D       [1] 

 

               O termo entre as chaves, quando multiplicado por D (dívida), representa o ganho da 

alavancagem financeira. O modelo de Miller tem várias implicações: 

1) Ignorando-se todos os impostos, isto é, TC = TS = TB = 0, o termo entre colchetes é zero, e 

nesse caso, a equação é a mesma do modelo original proposto por M&M sem impostos;  

2) Considerando apenas o imposto de renda corporativo, isto é, TS = TB = 0, a equação torna-

se a mesma do modelo M&M com imposto de renda de pessoa jurídica – TC; 

3) Se a alíquota de imposto de renda dos acionistas for igual à alíquota de imposto de renda 

dos credores, isto é, TS = TB então o termo entre colchetes se reduziria a TC ; 

4) Se (1 – TC).(1 – TS) = (1 – TB), o termo entre as chaves vai para zero, e o benefício da 

alavancagem financeira seria nulo. Mais uma vez retornaria para o modelo de M&M sem 

impostos; 

5) Considerando que atualmente, de acordo com Copeland, Weston e Shastri (2005), a 

legislação fiscal americana tributa o acionista pelos dividendos e pelo ganho de capital na 

venda das ações, ainda assim, a alíquota de imposto de renda do acionista é menor que a 

alíquota de imposto de renda do credor, e sendo a alíquota mais alta a do imposto de renda 

corporativo, observa-se, dentro dos colchetes, um valor positivo, o que significa que a 

alavancagem financeira traz um ganho para o valor da empresa. 

               Pode-se concluir que ao se levar em conta os impostos de renda corporativo e das 

pessoas físicas, há um benefício fiscal da dívida, entretanto, tal benefício é menor do que 

aquele considerado quando se leva em conta apenas o imposto de renda da empresa.  
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2.1.3   Teoria do Trade off 

 

               Essa corrente teórica chamada de Trade off ou Contrabalanço acredita haver uma 

estrutura ótima de capital (uma combinação ótima de capital próprio e capital de terceiros) 

capaz de maximizar o valor da empresa. Seu ponto de partida se dá com o artigo de Durand 

(1952) que propõe avaliar a empresa por meio do desconto do seu fluxo de caixa, e sendo tal 

fluxo constante (menor risco), haveria a possibilidade de diminuir o custo de capital da 

empresa. Entretanto, o autor admite que a mudança da combinação entre capital próprio e de 

terceiros pode não surtir efeito na diminuição do custo de capital da empresa.  

               De acordo com a teoria do Trade off, as empresas buscam um ponto ótimo de 

endividamento considerando tanto o benefício fiscal como os custos de dificuldades 

financeiras. Diante disso, considera-se o valor da empresa composto por três partes: 1) Valor 

da empresa desalavancada (financiada completamente por capital próprio) mais o 2) Valor do 

benefício fiscal (juros da dívida que propiciam dedução do imposto de renda) menos o 3) 

Valor das dificuldades financeiras (custos diretos e indiretos de falência e custos de agência) 

(BREALEY; MYERS; ALLEN, 2006).  

 

Valor da Empresa = Valor da empresa desalavancada + Valor presente do benefício fiscal – 

Valor presente das dificuldades financeiras. 

 

               Myers (1984) analisa a teoria do Trade off mostrando que conforme a empresa vai 

elevando seu endividamento, vai ampliando, também, seu benefício fiscal, o que leva a 

empresa a aumentar seu valor. Entretanto, conforme aumenta-se o endividamento, aumentam-

se também os custos de dificuldades financeiras. Portanto, para esta teoria a empresa deve ir 

mensurando os impactos do benefício fiscal e das dificuldades financeiras, de tal modo que 

atinja um ponto de endividamento que maximize o valor da empresa, conforme figura abaixo: 
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Figura 1: Quantidade ótima de capital de terceiros e valor da empresa 

Fonte: Brealey, Myers e Allen (2006, p. 447) 

 

 

               Damodaran (2004) faz uma observação a respeito do efeito do endividamento sobre 

o custo de capital da empresa. Para o autor, há cinco variáveis que explicam tal efeito:  

1) Alíquota de impostos marginais: à medida que as alíquotas de impostos aumentam, os 

índices de endividamento aumentam;  

2) Separação da propriedade e da administração: quanto maior a separação entre propriedade 

e administração, mais alto o índice de endividamento;  

3) Variabilidade nos fluxos de caixa operacionais: quando os fluxos de caixa operacionais 

tornam-se mais variados, o risco de falência se acentua, resultando em índices de 

endividamento mais baixos;  

4) Dificuldade dos titulares de dívidas em monitorar as decisões, investimentos e desempenho 

da empresa: quanto mais difícil for monitorar as medidas tomadas por uma empresa, mais 

baixo será o índice ótimo de endividamento;  

5) Necessidade de flexibilidade: quanto maior a necessidade de flexibilidade para a tomada de 

decisões em períodos futuros, mais baixo o índice ótimo de endividamento.  

               Leland (1998) analisa a estrutura de capital por meio das contribuições de M&M e 

teoria de agência, refletindo os benefícios fiscais da dívida, como também os custos de 

agência decorridos da dívida. O estudo também considera a interação entre as decisões de 
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dívida 
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investimento e financiamento, bem como o risco de tais decisões. De fato, quando as políticas 

de investimentos escolhidas para maximizar o valor da empresa são decididas depois da 

contratação da dívida, os conflitos entre acionistas e credores são intensificados. Por 

conseguinte, a presença da dívida distorce a mensuração de risco ex post, justamente pela 

presença dos custos de agência. A substituição de ativos – em que as empresas podem 

engajar-se em projetos com um risco maior que o inicialmente observável, fazendo com que 

os acionistas expropriem riqueza dos credores – é um exemplo.  O modelo desenvolvido por 

Leland (1998) examina, portanto, as decisões sobre financiamento a partir de indicadores 

quantitativos que sinalizam quais as quantidades de dívidas, bem como seu período de 

maturação que uma empresa pode obter, em função dos benefícios fiscais, custos de agência e 

risco em uma situação ex post.  

               O modelo de Leland (1998) é contributivo, uma vez que as dívidas são mensuradas e 

classificadas em uma situação ex ante, isto é, no momento de a empresa solicitar o 

empréstimo. Com relação à forma de se calcular um mix de endividamento ótimo, Damodaran 

(2004) indica 5 modelos para se calcular o mix ótimo, a seguir: 

1) Método do lucro operacional 2) Método do custo de capital 3) Método do diferencial de 

retorno 4) Método do valor presente 5) Método da análise comparativa. 

               Ross, Westerfield e Jaffe (2002) citam o comportamento dos acionistas e os riscos 

corridos pelos titulares de dívida como limitadores para uma maior alavancagem financeira. 

Quando uma empresa utiliza capital de terceiros, surgem conflitos de interesse entre 

acionistas e credores, conflitos esses agravados quando a empresa passa por dificuldades 

financeiras. Os autores descrevem três tipos de estratégias egoístas que os acionistas utilizam 

para prejudicar os credores e beneficiar a si próprios. Essas estratégias acarretam custos 

porque reduzem o valor de mercado da empresa como um todo: 1) Incentivo a assumir riscos 

elevados (ou problema de substituição de ativos);  2)  Incentivo ao subinvestimento e 3) 

Esvaziamento da propriedade 

               Brealey, Myers e Allen (2006) mencionam, além da influência que os acionistas 

exercem principalmente quando a empresa está passando por dificuldades financeiras, os 

custos de dificuldades financeiras, compostos por custos diretos e indiretos de falência.  

               Os custos diretos de falência são compostos por gastos relacionados com honorários 

de advogados, contadores, peritos, consultores, sistemas legais, administradores de massa 

falida. Segundo Weiss (1990) apud Brealey, Myers e Allen (2006), os custos diretos de 

falência podem chegar a 3% do valor contábil dos ativos da empresa e 20% do valor de 

mercado do patrimônio líquido da empresa um ano antes da decretação da falência. Outra 
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evidência vem do fato de as empresas de menor porte serem mais sensíveis aos custos diretos 

de falência, pois a fração de seus ativos utilizados para honrar tais custos é maior.  

               Já os custos indiretos de falência mostram-se nas operações diárias da empresa em 

dificuldade de honrar seus pagamentos. Esses custos são de difícil mensuração, pois é 

praticamente impossível separá-los. As empresas nessa situação vêem suas receitas de venda 

diminuírem, pois os clientes não desejam comprar produtos de uma empresa que pode 

encerrar suas operações, e, por conseguinte, não prestar assistência pós-vendas para seus 

clientes. As empresas podem sofrer duras negociações com fornecedores, como, por exemplo, 

limite de compras de matérias-prima e outros insumos, como também menor prazo de 

pagamento. Os funcionários de empresas em dificuldades financeiras podem abandoná-las 

com receio de não pagamento de seus salários, bem como de perderem seus empregos 

juntamente com a falência da empresa. Embora nem todas as empresas que passem por 

dificuldades financeiras cheguem à falência, os custos indiretos de falência evidenciam os 

custos arcados por empresas em dificuldades financeiras.          

               Titman (1984) observou que as variedades de ativos exercem uma importância 

relevante quanto aos custos de dificuldades financeiras. Empresas detentoras de ativos reais, 

tangíveis, e que possam ser empregados em outras atividades tendem a possuir custos de 

dificuldades financeiras menores justamente por tais ativos representarem uma garantia no 

caso de uma eventual falência (ativos colaterais). Já as empresas que possuem ativos 

predominantemente intangíveis, e, portanto, de difícil aplicação em outras atividades, 

encontram dificuldades para fornecer esses ativos como garantia. Essa análise mostra que 

indústrias maduras e sujeitas a menos mudanças ambientais compõem-se de empresas 

detentoras de ativos tangíveis, e portanto mais endividadas. Indústrias dinâmicas e sujeitas a 

rápidas transformações, compostas por empresas que possuem ativos intangíveis devido, entre 

outras variáveis, a grandes investimentos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) são 

financiadas em grande parte por capital próprio.   

               Bradley, Jarrell e Kim (1984) investigaram empiricamente os determinantes da 

estrutura ótima de capital e concluíram que quanto maior a variabilidade da receita 

operacional da empresa, menor é seu endividamento; quanto maior os gastos com Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), menor será seu endividamento. Outras conclusões importantes 

consistem no relacionamento positivo entre benefício fiscal não relativo à dívida e índice de 

endividamento, contrariando a teoria que sugere uma relação negativa (DeANGELO;  

MASULIS, 1980), como também uma forte influência da composição média de estrutura de 

capital da indústria sobre a estrutura de capital das empresas. Com relação a essa última 
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conclusão, Hatfield, Cheng e Davidson (1994) chegaram a um resultado diferente, que indica 

não haver influência da indústria na composição da estrutura de capital das empresas.  

               Outro importante trabalho vem de Titman e Wessels (1988) que procuram analisar 

os determinantes da escolha da estrutura de capital. Os autores concluem que empresas 

“únicas”, ou seja, possuidoras de ativos específicos, que podem impor altos custos a seus 

clientes e fornecedores, possuem baixos índices de endividamento. O que explica tal situação 

é a presença dos custos de transação, que exercem um importante papel na escolha da 

estrutura de capital. Por fim, o trabalho não encontra suporte empírico dos benefícios fiscais 

não relacionados à dívida, volatilidade, ativos colaterais (garantias) e crescimento futuro sobre 

o nível de endividamento.                              

           

2.2   TEORIA DOS CUSTOS DE AGÊNCIA 

 

               Em muitas situações, a teoria financeira contempla que as decisões financeiras são 

tomadas dentro de um contexto, no qual tanto os acionistas como os administradores possuem 

a mesma informação, e que esses agem integralmente em prol dos interesses dos acionistas. 

Como bem observam Grinblatt e Titman (2005), na maioria dos casos, esses pressupostos 

fornecem um quadro útil para entender como as decisões de investimento e financiamento 

devem ser tomadas para criar valor para os acionistas. No entanto, levando-se em 

consideração os conflitos de interesses entre os administradores e os acionistas, esse quadro 

não fornece uma boa descrição geral de como essas decisões financeiras são realmente 

tomadas.  

               O objetivo da empresa é criar valor, o que faz com que, em uma sociedade por 

ações, os administradores tomem decisões em nome dos acionistas, pois os acionistas 

possuem e controlam a sociedade por ações. Contudo, a realidade mostra-se muito mais 

complexa por envolver uma série de variáveis acerca da relação agente (administradores) 

principal (acionistas).  

               A obra de Berle e Means (1932), apud Grinblatt e Titman (2005), já analisava a 

separação entre a propriedade e o controle em grandes corporações. Essa separação causa 

alguns problemas, porque os interesses dos administradores não estão, em geral, em sintonia 

com os interesses dos acionistas. Para Milgrom e Roberts (1992), direito de propriedade de 

qualquer ativo significa fazer qualquer uso desse ativo, desde que não contrarie a lei e nem as 

especificações de um contrato (direitos de controle residual). Porém, a dificuldade dos 
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contratos surge justamente da dificuldade de elaborar contratos que especifiquem de forma 

clara os direitos de controle do ativo, tornando o contrato mais complexo à medida que o ativo 

em questão torna-se, também, mais complexo.  

               Para Jensen e Meckling (1976), pode-se entender a empresa como um conjunto de 

contratos. Um dos direitos contratuais é um direito residual (de participação acionária) sobre 

os ativos e fluxos de caixa da empresa. Assim, os administradores e os acionistas, se deixados 

a si mesmos, procurarão agir em defesa de seus interesses próprios.  

               Os acionistas, todavia, podem desencorajar os administradores a desviar-se dos 

interesses dos acionistas mediante a concepção de incentivos apropriados para os 

administradores, monitorando a seguir seu comportamento. Tal procedimento é caro e 

complicado, sendo os custos de resolução de conflitos de interesse entre administradores e 

acionistas conhecidos por agency costs – custos de agência. Esses custos são formados pelos 

custos de monitoramento pelos acionistas e pelos custos de implantação de mecanismos de 

controle (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE; 2002). 

               De acordo com Jensen (1986), uma importante decorrência da Teoria de Agência 

está na análise da estrutura de capital, ou seja, a partir de um certo nível de endividamento, 

uma determinada empresa poderia ter mais oportunidades de crescimento. Os autores 

analisam os custos de agência do capital próprio e da dívida. Os custos de agência do capital 

próprio compõem: consumo de mordomias por parte dos administradores (se eles tiverem 

pouca participação acionária) e principalmente o custo relacionado ao fluxo de caixa livre. 

Menor deve ser tal fluxo, a fim de diminuir o comportamento arbitrário do administrador. 

Uma outra forma de diminuir os custos de agência seria aumentar a participação acionária dos 

administradores. Porém, tal forma implicaria um risco para o administrador em termos de 

redução da diversificação de seus investimentos pessoais, que exigiria outras compensações.  

               Para Grinblatt e Titman (2005), com relação ao custo de agência da dívida, o 

administrador pode preferir menor custo a um índice ótimo de endividamento, porque a dívida 

adicional aumenta o risco de falência e limita o arbítrio dele.  Em algumas circunstâncias, no 

entanto, os acionistas podem ver esses fatores como vantagens. A dívida maior pode impedir 

que o administrador expanda a empresa mais rapidamente do que seria recomendável. Além 

disso, visto que índices de endividamento mais altos aumentam a ameaça de falência, a qual 

os administradores estão ansiosos para evitar, uma dívida maior pode induzi-los a evitar 

políticas que poderiam achar vantajosas em termos pessoais, mas que reduzem o valor da 

empresa. Assim, a idéia básica é que o medo de perder o emprego é um bom motivador.  
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               Desse modo, Jensen (1986) defende um maior nível de endividamento, uma vez que  

obriga os administradores a serem mais eficientes, sem contar que as dívidas reduzem os 

custos de agência do fluxo de caixa livre, tornando menos arbitrárias as decisões dos 

administradores.  Nesse sentido, o trabalho de Jensen (1986) traz à tona o comportamento 

oportunista dos gestores, a partir do Fluxo de Caixa Livre (FCL).  Gestores de Empresas que 

possuem um elevado montante de fluxo de caixa livre podem tomar decisões que destroem 

valor da empresa. Tais decisões podem vir na forma de aceitação de projetos com VPLs 

negativos ou mesmo adquirir outras empresas ou unidades de negócios, a fim de aumentar seu 

poder na empresa (fato conhecido como construção de impérios), obtendo regalias. Isso é 

claramente um custo de agência, em que o objetivo dos acionistas de maximizar o valor da 

empresa é conflitante com o objetivo dos gestores por maior poder na empresa. Assim sendo, 

uma forma de limitar esse comportamento dos gestores é a empresa aumentar sua proporção 

de dívidas, fazendo com que os gestores percam seu livre arbítrio com relação aos recursos 

financeiros da empresa. Entretanto, a flexibilidade que a empresa possui ao manter baixos 

índices de alavancagem financeira é perdida, o que pode comprometer a necessidade de 

flexibilidade para a tomada de decisões em períodos futuros, como bem alerta Damodaran 

(2004). 

               O esquema apresentado por Kochhar (1996) ilustra bem o papel da perspectiva da 

teoria de agência sobre a estrutura de capital. Nessa perspectiva, a dívida assume um papel 

crucial no valor da firma, com o objetivo de limitar as decisões dos gestores que podem 

desviar-se do objetivo de aumentar o valor da firma. 

 

Figura 2: Perspectiva de agência sobre a estrutura de capital 

Fonte: Kochhar, Rahul (1996) 
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               Para Harris e Raviv (1991), a teoria de agência tem sido uma das mais importantes 

em levantar implicações acerca do financiamento da empresa. A estrutura de capital da 

empresas pode ser determinada pelos custos de agência, custos esses que surgem do conflito 

de interesses entre diversos agentes. Copeland, Weston e Shastri (2005) fazem uma análise 

gráfica a respeito dos custos de agência entre acionistas e gestores e entre acionistas e 

credores. Uma empresa que apresente uma baixa alavancagem financeira possui altos custos 

de agência do patrimônio líquido, isto é, conflitos de interesses entre acionistas e gestores. Por 

outro lado, empresas altamente endividadas possuem altos custos de agência da dívida, isto é, 

conflitos de interesses entre acionistas e credores. Essa análise suscita a ocorrência de um 

ponto ótimo de endividamento com relação aos custos de agência. Dessa maneira, deve haver 

um endividamento ótimo que minimize tanto os custos de agência do patrimônio líquido, 

quanto os custos de agência da dívida, resultando em um ponto mínimo de custos de agência 

para a empresa como um todo, conforme mostra o gráfico abaixo:      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estrutura ótima de capital determinada pela minimização dos custos de agência total 

Fonte: Copeland, Weston e Shastri (2005, p. 595) 
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incentivos, divergindo das conclusões de Jensen e Meckling (1976). Suponha que há duas 

situações: 1) A volatilidade do fluxo de caixa dos projetos da firma (MVI – Marginal 

Volatility of Investment) amplia com a escala de investimento; 2) Os projetos da firma geram 

fluxos de caixa positivamente correlacionados com os fluxos de caixa dos ativos existentes, 

aumentando-se, também, a escala de investimento.  Em uma empresa endividada, os 

acionistas elevariam o nível de investimento, intensificando o risco da empresa. Nesse 

sentido, o incentivo ao subinvestimento tenderia a desaparecer. Os dois problemas de 

incentivo afetariam a política de investimento e de endividamento em diferentes direções. O 

estudo de Mao (2003) analisou uma amostra de 3.452 empresas pertencentes a 54 indústrias 

nos Estados Unidos, utilizando dados cross-section no período entre 1976-1995.  

 

2.3   INFORMAÇÕES ASSIMÉTRICAS E TEORIA DO PECKING ORDER 

 

               A teoria de sinalização foi introduzida, primeiramente por Ross (1977), que analisou 

a assimetria de informação entre gestores e investidores, sobre a distribuição de dividendos, a 

fim de a empresa sinalizar para o mercado sobre suas intenções futuras. Ross observou que 

mudanças na estrutura de capital e distribuição de dividendos alteram a percepção do mercado 

com relação ao futuro da empresa. Ainda segundo o autor, empresas que aumentam sua 

alavancagem financeira sinalizam um futuro otimista em relação aos seus projetos de 

investimentos.  

               Outro estudo sobre a teoria de sinalização foi de Leland e Pyle (1977), focando os 

empreendedores, em vez dos gestores. Assim, os empreendedores possuem melhor 

informação sobre seu negócio do que os agentes externos. O empreendedor pode sinalizar 

para o mercado a sua confiança no negócio, investindo fortemente seus recursos financeiros, e 

assim tentar “convencer” o mercado de que seu negócio é sólido e lucrativo.  Quando o 

empreendedor decidir abrir o capital de sua empresa, grande parte das ações permanecerá em 

seu poder, e com isso, a empresa terá uma grande capacidade de contrair dívidas, pois a 

emissão de dívidas sinaliza para o mercado um futuro promissor para a empresa.   

               Brealey, Myers e Allen (2006) analisam a assimetria de informação entre gestores e 

investidores e mostram que empresas que estão otimistas com relação ao futuro levantam 

recursos por meio de emissão de dívidas. Considerando duas empresas idênticas, a empresa 

otimista em relação aos seus investimentos futuros evitará levantar recursos via emissão de 

ações, pois o mercado subavaliará suas ações, e nessas condições haverá uma transferência de 
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riquezas dos acionistas antigos para os novos acionistas, que se beneficiarão de ações 

desvalorizadas e projetos de investimentos positivos. Portanto, a empresa emitirá dívidas. Já 

no caso de uma empresa estar pessimista com relação aos seus projetos de investimentos 

futuros, emitirá ações, justamente para compartilhar as perdas com novos acionistas. Fica 

evidente que o mercado considera empresas que emitem dívidas como tendo projetos futuros 

rentáveis, ao passo que empresas que emitem ações são vistas com desconfiança, em relação 

ao seu futuro. No entanto, continuam os autores, há que se fazer uma ressalva para empresas 

de alta tecnologia com grandes oportunidades de crescimento, que devem emitir ações, dadas 

suas características de intangibilidade. Dessa forma, tais empresas não são vistas com 

desconfiança pelo mercado quando emitem ações, pois se emitirem dívidas, além de terem um 

custo alto, seus custos de dificuldades financeiras também serão elevados. 

               A teoria do Pecking Order é uma espécie de hierarquização das formas de 

financiamento. Copeland, Weston e Shastri (2005) consideram essa teoria de não-equilíbrio, 

posto que se desviam de influências permanentes, tais como benefício fiscal da dívida, 

dificuldades financeiras e custos de agência. Esses desvios podem mudar, mas seus efeitos são 

muito mais da indústria do que propriamente das empresas. Sob esse prisma, a teoria do Trade 

off é uma teoria de equilíbrio que procura analisar mais os efeitos da indústria, ao passo que a 

teoria do Pecking Order, bem como a teoria de sinalização são de não-equilíbrio, analisando 

mais as especificidades das empresas.               

               A teoria do Pecking Order surge com os trabalhos de Myers e Majluf (1984) e 

Myers (1984) que consideram a empresa como possuidora de ativos já estabelecidos e 

oportunidades de crescimento, em que a estrutura de capital é função da mudança dos pesos 

relativos desses dois componentes que formam a empresa. Assim, a empresa deveria utilizar 

dívidas para financiar esses ativos estabelecidos e ações para financiar novas oportunidades 

de crescimento. Portanto, a teoria do Pecking order (MYERS, 1984) começa a partir da 

assimetria de informação, na qual os gestores conhecem mais a respeito das oportunidades, 

riscos e valores da empresa do que os agentes externos à empresa.  

               Para Myers (1984): 

1) As firmas preferem recursos financeiros internos; 

2) As firmas ajustam suas políticas de dividendos às suas oportunidades de investimentos, 

com o objetivo de evitar mudanças inesperadas no pagamento de dividendos; 

3) O fluxo de caixa gerado, formado por uma política de dividendos rígida, lucratividade 

variável e oportunidades de investimentos, pode ser maior ou menor que o gasto de capital. Se 
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for maior, a firma liquida dívidas ou investe no mercado de títulos de dívida. Se menor, a 

firma recorre ao caixa ou vende títulos de dívida; 

4) Se recursos financeiros externos são requeridos, a firma emite títulos de dívida, isto é, a 

firma recorre às dívidas, depois aos títulos híbridos e por fim, se necessário, emite ações.  

               Para Brealey, Myers e Allen (2006), em termos gerais, a teoria do Pecking order 

hierarquiza as fontes de financiamento na seguinte ordem:  

1) a empresa deve utilizar seus recursos internos;  

2) obter financiamento via emissão de dívidas;  

3) financiar-se por meio de ações.  

               Para essa corrente teórica, não há uma bem definida estrutura de capital, ou seja, não 

existe um nível ótimo de endividamento para a empresa, ao contrário do que indica a teoria do 

Trade off. Logo, a partir do Pecking order, é possível entender por que empresas com alta 

lucratividade preferem contrair menos dívida. Isso ocorre em razão de que o lucro gerado é 

utilizado como fonte de financiamento, ao passo que empresas menos lucrativas acabam 

necessitando de capital de terceiros para financiar seus projetos.  

               Consistente com o Pecking order, Minton e Wruck (2001), ao investigarem 

empresas conservadoras quanto ao nível de endividamento (firmas com um grau de 

alavancagem financeira menor que 20%), encontraram evidências que tais empresas detinham 

um elevado nível de recursos internos. Também, quando as empresas buscam recursos 

externos há prevalência na escolha por dívidas. Oportuno salientar que a política de 

endividamento conservadora das empresas analisadas não tinha relação com um baixo 

benefício fiscal em virtude das dívidas, como sugere a teoria do Trade off. 

               Hovakimian, Opler e Titman (2001) indicam que os lucros passados constituem-se 

em importante fonte de financiamento, consistente com a teoria do Pecking order, entretanto, 

as mudanças no nível de endividamento foram interpretadas pelos autores como uma teoria do 

Trade off dinâmica, pois tais mudanças visam atingir um nível ótimo de endividamento no 

longo prazo. A tendência das empresas em perseguir esse nível ótimo parece ser mais 

relevante quando elas escolhem entre recompra de ações ou diminuição das dívidas, do que 

propriamente a emissão de ações e dívidas. Essa evidência sugere que a consideração sobre a 

estrutura de capital tem papel importante quando da recompra dos títulos e não quando do 

levantamento de capital. Ainda, de acordo com os autores, empresas de alta tecnologia e de 

alto crescimento devem ser financiadas por ações, pois seus ativos são mais intangíveis, 

causando um custo de dificuldades financeiras maior, o que vai perfeitamente ao encontro do 

que prediz a literatura.  



37 
 

               Um outro estudo relevante foi realizado por Frank e Goyal (2003) que testaram a 

teoria do Pecking order a partir de uma amostra de 768 empresas americanas de capital 

aberto. O estudo evidencia que as empresas procuram fortemente levantar fundos 

externamente, e que tais fundos vêm, na maioria das vezes, na forma de emissão de ações. Os 

autores também encontraram que os fatores diretamente relacionados à alavancagem 

financeira como market to book value
3
, receita de vendas, lucratividade, total de ativos fixos 

não explicavam a estrutura de capital das empresas. Por fim, a teoria do Pecking order é 

motivada pela assimetria de informação, e como tal, estaria alinhada com empresas de 

pequeno porte que apresentam elevadas oportunidades de crescimento. Contudo, o resultado 

do estudo mostra o contrário, fazendo com que a teoria do Pecking order opere melhor para 

grandes empresas que atuam em ambientes estáveis.   

               Fama e French (2002) analisaram os dividendos pagos e a política de endividamento 

das empresas no contexto das teorias do Trade off e Pecking order. Os autores encontraram 

que empresas com elevados lucros e poucas oportunidades de investimentos pagavam altos 

dividendos. Outra conclusão evidencia que quanto mais lucrativa e maiores as oportunidades 

de investimentos da empresa, menor será a sua alavancagem financeira. Essas conclusões são 

consistentes com ambas teorias. Por último, as variações de curto prazo nos investimentos e 

ganhos são absorvidos pela dívida, o que corrobora a teoria do Pecking order.  

               A interdependência entre endividamento e fatores específicos da empresa tem sido 

descrita, predominantemente, em favor da teoria tradicional – Trade off ou em favor da teoria 

do Pecking order. Entretanto, tais modelos não analisam a natureza do processo de ajuste em 

torno de um nível ótimo de endividamento. Alguns estudos procuraram verificar o efeito do 

ajuste da estrutura de capital em direção ao nível ótimo (SHYHAM-SUNDER; MYERS, 

1999; OZKAN, 2001; GAUD et al., 2005; LEARY; ROBERTS, 2005; DROBETZ; 

WANZENRIED, 2006; HOFFMAN; GONZÁLEZ, 2007; NAKAMURA et al., 2007).   

               Strebulaev (2007) utilizou um modelo dinâmico de estrutura de capital para 

comparar as predições teóricas dinâmicas e estáticas, a partir de uma simulação com diversos 

dados de empresas sobre os possíveis resultados da estrutura de capital que essas mesmas 

empresas poderiam alcançar. O estudo evidencia duas conclusões principais: 1) as 

propriedades de endividamento entre as empresas diferem significativamente nos modelos 

dinâmicos e estáticos, e 2) os resultados encontrados são consistentes com uma série de 

                                            
3
 Índice que expressa o valor de mercado do Patrimônio Líquido sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido. 

Empresas que apresentam um quociente superior a 1,0 possuem mais oportunidades de investimentos atraentes. 
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trabalhos empíricos, entretanto de acordo com a metodologia empregada, os resultados podem 

ser conflitantes em termos de corrente teórica.    

               Shyham-Sunder e Myers (1999) testaram a teoria do Pecking order (teoria dinâmica) 

com a teoria do Trade off (teoria estática), indicando que a teoria do Pecking order prediz que 

mudanças do endividamento de cada ano dependem dos fluxos financeiros desse mesmo ano. 

Quando há um déficit nesse fluxo financeiro, a empresa emite dívidas, caso contrário, diminui 

as dívidas. Considerando que as mudanças de endividamento buscam uma meta de estrutura 

de capital, os autores definiram tal meta utilizando como proxy a velocidade (dinamismo) de 

ajuste da dívida de um ano para o ano anterior, e concluíram que a velocidade de ajuste é mais 

rápida para a teoria do Pecking order do que para a teoria do Trade off, corroborando aquela 

teoria.           

               De acordo com a análise de Gaud et al. (2005), por meio da técnica econométrica de 

dados em painel dinâmico, as empresas suíças ajustam sua estrutura de capital para um ponto 

ótimo, porém esse ajuste se dá de forma mais lenta do que o ocorrido em outros países. Uma 

possível explicação estaria no contexto institucional de cada país. O trabalho também conclui 

sobre a importância dos ativos tangíveis (tangibilidade) e do risco do negócio estarem 

positivamente relacionados ao nível de endividamento, enquanto oportunidades de 

crescimento e lucratividade estão negativamente relacionados ao endividamento. Os 

resultados sugerem que tanto a teoria do Pecking order, quanto a teoria do Trade off explicam 

a estrutura de capital das empresas suíças, apesar da maior evidência em validar essa última 

teoria.  

               Complementando a análise das empresas suíças, o trabalho de Drobetz e Wanzenried 

(2006), também por meio da utilização de dados em painel dinâmico, conclui que as empresas 

podem, temporariamente, se desviarem do nível ótimo de endividamento, em função dos 

custos de ajustes. Empresas que apresentam rápido crescimento e aquelas que de alguma 

forma se desviaram do nível ótimo de endividamento ajustam sua estrutura de capital de 

forma mais rápida. Também, há uma relação positiva entre velocidade de ajuste e ciclo 

econômico positivo, o que leva as empresas a ajustarem sua estrutura de capital de forma mais 

acelerada em tempos de elevado crescimento econômico.  

               Para Ozkan (2001), em um trabalho conduzido para 390 empresas do Reino Unido, 

que também empregou dados em painel dinâmico, os resultados sugerem que as empresas 

possuem um nível ótimo de endividamento de longo prazo e o ajuste em direção a esse nível 

ótimo se dá relativamente rápido, implicando que tanto os custos de desvio do nível ótimo 

quanto os custos de ajuste em direção a tal nível são igualmente importantes. As conclusões 
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do estudo evidenciam que lucratividade, liquidez e oportunidades de crescimento exercem um 

efeito negativo sobre o endividamento das empresas. Os resultados também mostram uma 

relação inversa entre benefícios fiscais não relacionados às dívidas e endividamento.     

               Em linha com os estudos acima, Leary e Roberts (2005) constatam a significância 

dos custos de ajustes na implicação da política de estrutura de capital. Ainda, os autores 

indicam que as empresas modificam seu nível de endividamento para permanecer dentro de 

uma faixa ótima de estrutura de capital, e que mudanças na estrutura de capital se devem mais 

aos custos de ajustamento do que propriamente uma indiferença acerca do melhor nível de 

endividamento para as empresas.  

                               

2.4   OUTROS FATORES  

 

               O assunto estrutura de capital é extenso, uma vez que recebe diversas contribuições 

de distintas áreas. Harris e Raviv (1991) analisam a teoria sobre estrutura de capital, a partir 

de quatro correntes: 1) Custos de Agência, 2) Assimetria de Informações, 3) Interação 

mercado-produto e 4) Controle Corporativo. A seguir são analisadas algumas dessas 

correntes, além de outras.  

 

2.4.1   Mercados Produto/Insumo 

 

               Harris e Raviv (1991) descrevem os aspectos estratégicos com base na interação de 

mercado produto/entrada, a partir da abordagem da Organização Industrial. Esse ramo da 

Economia interpreta a empresa como uma caixa preta (black box), na qual é vista como uma 

função de produção, adquirindo recursos, transformando-os e vendendo o produto final (bens 

ou serviços), a fim de maximizar lucros (PINDYCK; RUBINFELD, 2005).   

               Esse modelo analisa o relacionamento entre estrutura de capital e estratégias de 

mercado e entre estrutura de capital e características de produto/entrada. As variáveis 

estratégicas consideradas são preço do produto e quantidade produzida. As estratégias são 

determinadas para afetar o comportamento das empresas rivais, alterando a situação de 

equilíbrio de um determinado setor. O modelo mostra que as empresas de um oligopólio 

tendem a possuir mais dívidas de longo prazo do que os monopolistas ou empresas em 

situação de concorrência perfeita (BRANDER; LEWIS, 1986). No entanto, se os oligopolistas 
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estabelecerem um conluio tácito, o endividamento é limitado, tornando-se maior à medida que 

aumenta a elasticidade da demanda (MAKSIMOVIC; 1988 apud HARRIS; RAVIV; 1991). 

Por fim, empresas que fabricam produtos que são únicos ou requerem serviços complexos 

pós-venda e empresas que são reputadas por fabricarem produtos de alta qualidade tendem a 

possuir menos dívidas. Já aquelas pertencentes a setores que possuem sindicatos fortes ou 

empregadoras de mão-de-obra não qualificada tendem a possuir menos dívidas (HARRIS; 

RAVIV, 1991).   

               Krishnaswami e Subramaniam (2000) investigam a escolha da estrutura de capital de 

empresas que atuam em um ambiente de competição imperfeita. As evidências empíricas 

mostram que um maior endividamento torna-se uma desvantagem em tal ambiente. Sob 

competição imperfeita e contratos incompletos, os autores concluem que apesar da dívida 

melhorar a eficiência da empresa na busca por recursos, também beneficia os rivais, por 

tornar os custos de tais recursos baixos (considerando que esse tipo de estrutura de mercado é 

caracterizado por uma ampla agressividade, mercado/produto/insumo entre as empresas). 

Dessa maneira, em situação de equilíbrio, um maior endividamento torna-se subótimo, 

implicando um aumento de valor para as empresas rivais menos endividadas.            

               Istaitieh e Rodriguez (2003) apontam três características entre estrutura  de capital e 

fator mercado produto. A primeira revela a importância e influência dos stakeholders não-

financeiros na montagem da estrutura de capital. A segunda, a interação existente entre 

estrutura de capital e estrutura de mercado. Por fim, a terceira indica os efeitos entre  estrutura 

de capital e comportamento estratégico no mercado de produtos.      

               

2.4.2   Estratégia da Firma 

  

               Nas últimas três décadas, verifica-se o surgimento e o aumento do número de 

pesquisas empíricas vinculando as decisões estratégicas às decisões financeiras, em especial 

às decisões sobre financiamento. Barton e Gordon (1988) analisam a influência que a 

estratégia corporativa exerce sobre a estrutura de capital, por meio de quatro fatores: 

propensão ao risco dos gestores, metas da firma, estratégia corporativa e estrutura de capital. 

As variáveis sobre estratégia corporativa foram retiradas da tipologia de Rumelt (1974) apud 

Barton e Gordon (1988), que cita quatro categorias de estratégias: 1) Única; 2) Dominante;  3) 

Relacionadas e 4) Não relacionadas. Já as variáveis financeiras influenciadas pelas categorias 

de estratégias são: 1) Lucratividade; 2) Tamanho da firma; 3) Crescimento das vendas; 4) 
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Intensidade de ativos fixos e 5) Risco. Apenas a lucratividade (relação negativa com o 

endividamento) e crescimento das vendas (relação positiva com o endividamento) 

apresentaram resultados significantes. O estudo conclui que a estratégia corporativa influencia 

a estrutura de capital da firma.  

               Jordan, Lowe e Taylor (1998) investigaram o relacionamento entre estrutura de 

capital e estratégia utilizando a tipologia de estratégia competitiva de Porter, e verificaram 

que a estratégia baseada em diferenciação ou inovação estava associada a um menor nível de 

endividamento, enquanto firmas que buscavam a liderança de baixos custos apresentavam um 

nível de endividamento maior.  

               Balakrishnan e Fox (1993) reconhecem a importância das decisões estratégicas de 

investimentos alinhadas com a estrutura de capital. A partir de um estudo contendo 295 

empresas manufatureiras e do setor de mineração, o artigo aponta uma forte influência dos 

recursos específicos únicos e habilidades da empresa como determinantes de uma maior 

participação de capital próprio na estrutura de capital.          

               Simerly e Li (2000) pesquisam a relação entre dinamismo ambiental, estrutura de 

capital e desempenho, a partir da teoria de agência e custos de transação, em que um maior 

nível de endividamento representa maiores custos de agência entre financiadores e acionistas, 

como também há uma mudança da estrutura de governança que sai de um controle interno 

para um controle externo, ou seja, maior poder dos credores.  

               Vicente-Lorente (2001) conclui que investimentos em P&D são caracterizados por 

um alto nível de especificidade e pouca transparência, o que está associado a um menor nível 

de alavancagem financeira. Tal conclusão encontra forte respaldo na literatura, que mostra 

que empresas que investem fortemente em P&D possuem ativos específicos, e por isso de 

baixo valor colateral, o que inviabiliza ou dificulta a obtenção de empréstimos de capital de 

terceiros.  

               A pesquisa de O´Brien (2003) contribui ao examinar a relação entre inovação e 

estrutura de capital. Para o autor, a intensidade de P&D da empresa vai além da criação de 

ativos intangíveis, como também um elevado investimento em P&D não garante que a 

empresa seja inovadora. O que garante a qualidade de inovadora da empresa é seu 

investimento em P&D em relação aos seus demais concorrentes dentro da indústria. Por essa 

forma, empresas que investem altos valores de P&D em relação à média da indústria tendem a 

possuir baixos níveis de endividamento, conforme prediz a literatura. A inovação contínua 

necessita de uma maior flexibilidade financeira, como base para o processo de inovação. E, 

isto está, justamente, relacionado a uma menor alavancagem financeira, pois a flexibilidade 
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financeira significa que os gestores possuem uma maior autonomia de decisão. Outra razão 

para a importância da flexibilidade ou folga financeira está na necessidade de a empresa 

manter a regularidade de seus investimentos em P&D, mesmo que haja uma forte volatilidade 

de suas receitas operacionais, e assim a folga financeira funciona como um amortecedor 

contra tais oscilações.          

 

2.4.3   Controle Corporativo 

 

               Devido à importância das atividades de takeover a partir dos anos 80, a literatura 

financeira passou a examinar a relação entre controle corporativo e estrutura de capital. As 

ações ordinárias possuem direito a voto, enquanto as dívidas não. Sendo assim, a estrutura de 

capital afeta o resultado de um possível takeover, por meio da distribuição de votos, 

especialmente da fração possuída pelo gestor (HARRIS; RAVIV, 1988 e STULZ, 1988 apud 

HARRIS; RAVIV, 1991). 

               Segundo os modelos dos estudos acima citados, há um relacionamento entre a fração 

de patrimônio líquido detida pelos gestores e o valor do patrimônio líquido pertencente  a 

terceiros que não possuem direitos residuais. O valor pertencente aos gestores é determinado, 

em parte, pela estrutura de capital da empresa, porém como esta afeta o valor da empresa, a 

probabilidade de ocorrer um takeover existe, por meio de decisões manipuladas tomadas pelos 

gestores.     

               As conclusões, de acordo com Harris e Raviv (1991) apontam, em primeiro lugar,  

que a empresa alvo de um takeover aumenta seu nível de endividamento, e isto acarreta uma 

reação positiva no preço das ações. Em segundo lugar, a alavancagem financeira está 

negativamente relacionada à oferta de ações. Por último, como as empresas alvo não ofertam 

ações, seu nível de alavancagem aumenta, desestimulando uma aquisição hostil. 

 

2.4.4   Economia dos Custos de Transação e Estrutura de Capital                    

                         

               Com relação à influência dos custos de transação na escolha do mix de composição 

entre capital próprio e capital de terceiros, Williamson (1988) expõe de maneira clara tal 

influência. Para o autor, a forma de financiamento da empresa está diretamente vinculada a 

sua forma de governança. Desse modo, empresas que optam pela forma de governança 
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fabricar ou produzir internamente são proprietárias de ativos altamente específicos, e 

conseqüentemente devem optar por menos dívida em sua estrutura de capital, pois tais ativos 

possuem um valor de mercado muito baixo, dificultando ou encarecendo demais o acesso ao 

capital de terceiros.  De outra forma, empresas que interagem muito via mercado (outro modo 

de governança) devem possuir mais capital de terceiros, pois tais empresas apresentam risco 

menor, e seus ativos têm valor de mercado que funcionam como garantia às dívidas.  

               Kochhar (1996) analisa também a estrutura de capital a partir das influências da 

teoria de agência e da teoria dos custos de transação. A forma de governança adotada pela 

organização, bem como o tipo de ativo financiado requer fontes diferentes de financiamento. 

O autor esquematiza os argumentos de Williamson (1988) da seguinte forma: 

 

Figura 4: Perspectiva do custos de transação sobre a estrutura de capital 

Fonte: Kochhar, Rahul (1996) 

 

               Harris (1994) encontrou evidências que contrariam os resultados do trabalho de 

Williamson (1988) sobre a influência dos custos de transação na composição da estrutura de 

capital. A fim de analisar a interação entre investimento, financiamento e crescimento, por 

meio da integração entre organização industrial, modelos empíricos sobre economia 

financeira,  margem de lucro e risco do negócio, o autor conclui que as dívidas financiam o 

crescimento atual da empresa, como também os ativos específicos e as ações financiam o 

crescimento futuro. Sua amostra compreendeu as empresas listadas na Fortune 500. 
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2.5   MARKET TIMING E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

               Uma outra corrente teórica sobre estrutura de capital que vem ganhando força nos 

últimos seis anos é a teoria de market timing ou equity market timing (em português janelas de 

oportunidade), que se refere à prática de emitir ações quando os preços de mercado das ações 

estão altos e recomprá-las quando seus preços estiverem baixos. Poder-se-ia dizer que é uma 

prática oportunista de aproveitar o momento pela qual passa a empresa e o mercado.  

               Baker e Wurgler (2002) contribuem de forma relevante para o desenvolvimento de 

tal teoria, a partir de uma profunda pesquisa. Para os autores há evidências do market timing 

em quatro diferentes tipos de estudos:  

1) As análises de decisões financeiras mostram que as empresas tendem a emitir ações em 

vez de dívidas quando o valor de mercado está alto, em relação ao valor contábil e seu 

valor de mercado passado; e tendem a recomprar ações quando o valor de mercado está 

baixo.  

2) Análises de retornos de longo prazo das ações seguem decisões das empresas que 

evidenciam a presença do market timing. Empresas emitem ações quando o custo de 

capital próprio é baixo e recompram ações quando seu custo é relativamente alto.  

3) Análises sobre previsão de ganhos sugerem a emissão de ações no momento em que os 

investidores estão otimistas e entusiasmados acerca dos ganhos futuros.  

4) Talvez, o mais importante, os gestores, em pesquisas anônimas, admitem aproveitar o 

market timing.    

               Consistente com o trabalho acima, Dittmar e Thakor (2007), concluem que, de fato, 

as empresas emitem ações quando seus preços estão elevados. Complementando o market 

timing, os gestores utilizam ações para financiar projetos quando, tanto eles quanto os 

investidores possuem uma previsão otimista acerca dos novos projetos. Se, por outro lado, 

não houver essa associação de expectativas, predomina o financiamento por meio de dívidas.     

               Hovakimian (2006) refuta as evidências encontradas em Baker e Wurgler (2002), 

concluindo que a importância do índice histórico de market-to-book value na alavancagem 

financeira não é devido ao passado do equity market timing. Apesar da existência de tal efeito, 

sua persistência não é longa sobre a estrutura de capital, conforme apontavam Baker e 

Wurgler (2002). 

               Outro estudo importante sobre estrutura de capital e retornos de ações vem de Welch 

(2004) que conclui que os retornos das ações são os determinantes primários das mudanças de 

estrutura de capital, e que os motivos para a emissão de ações são um grande mistério. Os 
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choques sobre as mudanças da estrutura de capital têm efeitos persistentes sobre a 

alavancagem, o que evidencia conclusões contrárias ao rebalanceamento da estrutura de 

capital em busca de um ponto ótimo. Outra conclusão mostra que o padrão de emitir ações no 

momento certo (market timing) praticamente perde efeito, uma vez que o pagamento de 

dividendos diminui o patrimônio líquido. 

 

2.6   SISTEMA LEGAL E FINANÇAS – O AMBIENTE INSTITUCIONAL 

               

               Uma boa parte da literatura sugere que um mercado financeiro bem estruturado, 

associado a um ambiente institucional sólido é capaz de promover um desenvolvimento 

econômico sustentável. Consistente com esta idéia, Beck, Demirgüç-Kunt e Levine (2001) 

reforçam que o sistema legal, mecanismos de cumprimento de contratos e nível de 

transparência influenciam o desenvolvimento e crescimento econômico de um país. Para 

Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998), a literatura sobre finanças corporativa tem evidenciado 

que as imperfeições de mercado, causadas pelos conflitos de interesses entre os agentes 

econômicos, bem como a assimetria de informações entre gestores e investidores, limita o 

potencial de investimento das firmas. A magnitude dessas imperfeições depende, em parte, da 

efetividade do sistema legal e financeiro dos países, implicando haver diferenças sistemáticas 

entre os países, e conseqüentemente, impactando a maneira pelas quais as firmas obtêm 

financiamentos para seus projetos de investimentos. Entre os estudos mais relevantes da área 

constam, além dos citados acima, Rajan e Zingales (1995), La Porta et al. (1998), Booth et al. 

(2001), Wald e Long (2005).  

               Cada país tem suas próprias instituições que, dependendo de sua solidez e 

estabilidade podem facilitar ou dificultar a prática de negócios em seu território, influindo, 

assim, no seu desempenho econômico. Para North (1992), instituições são as “regras do 

jogo”. Se essas regras forem claras e estáveis, os agentes econômicos tomarão decisões em 

um ambiente institucional sujeito a menos incertezas, e aqueles “jogadores” que se desviarem 

das regras de alguma forma serão punidos. Nesse contexto, em um ambiente institucional 

robusto, os contratos são cumpridos (enforcement), pois o sistema legal e jurídico possui 

mecanismos de controle para forçar tal cumprimento ou de resguardar algumas das partes 

envolvidas, que por ventura possam ser prejudicadas.   

               La Porta et al. (1998) analisam os impactos causados pelo sistema legal e jurídico de 

um país sobre o comportamento dos acionistas e credores, em termos de transparência, 
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proteção, concentração, custos e eficiência na resolução de conflitos. Países que possuem o 

sistema legal baseado no Direito Consuetudinário (Common Law) oriundo do Reino Unido 

têm como características forte proteção aos direitos dos investidores, baixa concentração de 

propriedade de ações, permissão de voto a distância, proteção aos minoritários e um maior 

nível de transparência (disclosure), bem como um melhor mecanismo de cumprimento de 

contratos (enforcement). Outras características presentes são maior eficiência do Judiciário e 

menor nível de corrupção. Entre esses países estão: Austrália, Canadá, EUA, Reino Unido, 

Nova Zelândia, Malásia, Cingapura, Índia e África do Sul.  

               Ainda de acordo com La Porta et al. (1998), os países que adotam o Direito 

Codificado (Civil Law) dividem-se em três vertentes: 1) Civil Law, herdado do sistema 

francês (México, Brasil, Argentina, Chile, Peru e a maioria dos países da América Latina) que 

possui como características fraca proteção aos direitos dos investidores, alta concentração de 

propriedade de ações, não permissão de votos a distância, não proteção aos minoritários e um 

menor nível de transparência (disclosure). Também possui menor eficiência do Judiciário e 

maior nível de corrupção. As outras duas vertentes do Civil Law são: 2) herdadas do sistema 

alemão (Aústria, Alemanha, Japão, Coréia do Sul) e 3)  herdadas do sistema escandinavo 

(Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia). Abaixo um quadro adaptado do estudo que reflete 

as diferenças entre os países: 

  

Variáveis México Brasil Argentina Chile Peru EUA 

Sistema Legal Civil Law Civil Law Civil Law Civil Law Civil Law Common Law 

Eficiência do Sistema Judiciário 6,00 5,75 6,00 7,25 6,75 10,00 

Aplicação da Lei 5,35 6,32 5,35 7,02 2,50 10,00 

Nível de Corrupção 4,77 6,32 6,02 5,30 4,70 8,63 

Risco de Expropriação 7,29 7,62 5,91 7,50 5,54 9,98 

Risco de Rescisão de Contratos 6,55 6,30 4,91 6,80 4,68 9,00 

Qualidade do Padrão Contábil 60 54 45 52 38 71 

Quadro 1: Comparação do sistema legal entre os países 

Fonte: Adaptado de La Porta et al. (1998) 
 

               De acordo com o Quadro 1 acima, os países que compõem o estudo da presente 

dissertação possuem características semelhantes, tendo o mesmo sistema legal – Civil Law –   

mais os EUA que possuem o sistema Common Law. Em uma escala de 0,00 a 10,00 (sendo 

10,00 a melhor nota em um determinado quesito e 0,00 a pior nota), observa-se que o Chile 

possui o sistema judiciário mais eficiente (7,25) e o Brasil o menos eficiente (5,75). Quanto à 

aplicabilidade da lei, o Peru teve uma nota relativamente baixa (2,50). No nível de corrupção, 
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o Brasil apresentou a melhor nota (6,32) e juntamente com a Argentina (6,02) manteve uma 

nota acima de 6,00. O risco de expropriação é maior na Argentina (5,91) e Peru (5,54) e o 

risco de rescisão de contratos também é maior nesses dois países.  Por fim, quanto à qualidade 

do padrão contábil, o Peru teve a pior nota (38), em uma escala de 0,00 a 100,00, seguido pela 

Argentina (45). Com relação aos EUA, os indicadores são elevados, refletindo um sistema 

legal e institucional bem adequado às práticas empresariais. 

               Beck, Demirgüç-Kunt e Levine (2001) explicam os determinantes do 

desenvolvimento do ambiente financeiro de um país a partir de quatro correntes teóricas: 1) 

Law and Finance: enfatiza que as diferenças legais como a proteção aos direitos dos 

investidores externos variam de país para país e aqueles em que essa proteção é mais forte 

possuem um mercado financeiro mais desenvolvido; 2) Dynamic Law and Finance: 

argumenta que países que possuem habilidades em modificar suas tradições legais de acordo 

com as mudanças ambientais produzem maior desenvolvimento no mercado financeiro; 3) 

Politics and Finance: enfatiza os fatores políticos em vez dos fatores legais, como forma de 

moldar o desenvolvimento financeiro; 4) Endowment View: enfatiza aspectos geográficos e 

sociais como importantes no desenvolvimento institucional e financeiro. As conclusões do 

estudo sugerem que as duas primeiras correntes são mais robustas em explicar o nível de 

desenvolvimento do ambiente financeiro dos países. Dessa forma, as diferenças legais ajudam 

a explicar o desenvolvimento das instituições financeiras, bem como o desenvolvimento 

econômico de um país.  

               Em consonância com o estudo de La Porta et al. (1998), os países adotantes do 

Common Law possuem instituições mais sólidas, do que aqueles que adotam o Civil Law 

herdado do sistema francês que comporta instituições financeiras menos sólidas, menor 

transparência, menor proteção aos direitos dos credores e um mercado de capitais não bem 

desenvolvido. Ainda, os países de Common Law e Civil Law herdados do sistema alemão 

possuem fortes instituições financeiras. Especificamente o sistema de Common Law conta 

com sistema contábil sólido, forte proteção aos direitos dos credores e investidores e amplo e 

desenvolvido mercado de capitais. Por outro lado, o sistema Civil Law alemão apresenta forte 

proteção aos credores e investidores, mecanismos eficientes de cumprimentos de contratos e 

um bem desenvolvido sistema bancário. 

               Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1998) investigaram como as diferenças dos sistemas 

legal e financeiro afetam a procura por financiamento externo das empresas em trinta países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. O estudo evidencia que em países detentores de um 

sistema legal eficiente, um mercado de capitais ativo, elevado grau de compliance, bem como 
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um sistema bancário relevante, há uma elevada proporção de empresas que utilizam 

financiamento (tanto por ações como dívidas) de longo prazo. Firmas atuando em países que 

apresentam essas características obtêm financiamentos externos com mais segurança e a um 

custo menor, além de crescerem mais rapidamente que as firmas atuando em ambientes mais 

instáveis. Outra conclusão advém do fato de que firmas estabelecidas em países 

desenvolvidos possuem menor nível de lucratividade, o que as tornam dependentes de 

financiamento externo, uma vez que o lucro gerado é insuficiente para investir em diversos 

projetos.  

               Silva e Valle (2005), em um estudo comparativo entre o endividamento das 

empresas brasileiras e americanas, concluíram que as empresas americanas apresentam uma 

proporção maior de dívidas de longo prazo, em relação às brasileiras. Entretanto, 

considerando o endividamento total, as empresas brasileiras mostraram-se superiores às 

americanas.  

               Anteriormente, Demirgüç-Kunt e Maksimovic (1996) já haviam estudado essa 

temática, concluindo que firmas em países de Common Law utilizam menos dívidas de longo 

e curto prazo em comparação com firmas pertencentes a países que adotam o Civil Law. 

Paradoxalmente, em países com um amplo setor bancário, firmas pequenas possuem menos 

dívidas de curto prazo, sendo seu nível de endividamento, basicamente composto por títulos 

de longo prazo. O tamanho do setor bancário não está correlacionado com a estrutura de 

capital das grandes firmas. Por último, a taxa de inflação está associada com menor utilização 

de dívidas de longo prazo.  

               Wald e Long (2005) pesquisaram os efeitos do Sistema Legal sobre a estrutura de 

capital, mais precisamente a legislação anti-takeover e a legislação sobre pagamento de 

dividendos na escolha do nível de endividamento das empresas. Enquanto outros estudos 

afirmam que uma legislação anti-takeover mais rígida reduz o nível de endividamento, esse 

estudo não encontra tal relação, mesmo considerando um período relativamente longo. Por 

outro lado, leis que constringem a escolha de pagamento de dividendos parecem ter um 

impacto significativo sobre a escolha da estrutura de capital, tornando as empresas menos 

endividadas. Essa última constatação explica, em parte, o relacionamento negativo entre 

lucratividade e alavancagem financeira das empresas. 

               Outro estudo sobre direitos de propriedade (um dos componentes do ambiente 

institucional) e estrutura de capital vem de Chaganti e Damanpour (1991). Nos EUA, onde há 

uma forte proteção aos direitos dos investidores, bem como uma baixa concentração de 

propriedade de ações, os autores verificaram que o tamanho do bloco de ações detidos pelos 
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investidores institucionais está diretamente relacionado com a estrutura de capital e com o 

ROE. Nas empresas em que grande parte das ações está sob controle de investidores 

institucionais, foi constatado um baixo nível de endividamento e alto ROE, não se verificando 

relacionamento entre estrutura de propriedade e retorno das ações. Quanto à estrutura de 

capital, empresas que possuem como principais acionistas uma família apresentam maior 

nível de endividamento de longo prazo. Essa situação leva a crer que há um conflito entre 

acionistas de uma família e investidores institucionais, surgindo custos de agência entre 

acionistas, por conta da estrutura de propriedade.   

               Desde 2004, o Banco Mundial  juntamente com o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) produzem  um relatório anual – Doing Business – sobre os regulamentos que 

aumentam a atividade de negócios e aqueles que a restringem, apresentando indicadores 

quantitativos sobre regulamentos para os negócios e sobre a proteção dos direitos de 

propriedade que podem ser comparados entre 175 economias. São medidos os regulamentos 

que afetam 10 áreas da rotina empresarial: 1) abertura de empresas, 2) obtenção de alvarás, 3) 

contratação de funcionários, 4) registro de propriedades, 5) obtenção de crédito, 6) proteção 

aos investidores, 7) pagamento de impostos, 8) comércio internacional, 9) cumprimento de 

contratos e 10) fechamento de empresas. Deixando de lado algumas limitações do relatório, 

como por exemplo, adoção de apenas empresas de responsabilidade limitada operando na 

maior cidade do país, como também, a não consideração da qualidade de infra-estrutura , 

condições macroeconômicas e transparência do governo, é inegável a contribuição desse 

instrumento para fins de avaliação institucional dos países, e conseqüentemente, a influência 

que esse ambiente exerce sobre as firmas. O Quadro 2 abaixo expõe alguns indicadores dos 

países que compõem o presente estudo:  
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Variáveis México Brasil Argentina Chile Peru EUA 

Tempo p/ Abertura de 

empresas (dias) 

27 152 32 27 72 5 

Tempo p/ Obtenção de 

alvarás (dias) 

142 460 288 171 201 69 

Índice de rigidez 

trabalhista (0-100) 

38 42 41 24 61 0 

Tempo p/ Registro de 

propriedades (dias) 

74 47 44 31 33 12 

Índice de eficiência dos 

direitos legais (0-10) 

2 2 3 4 4 7 

Índice de transparência  

(0-10) 

8 5 6 8 8 7 

Tempo p/ Pagamento de 

impostos (horas por ano) 

552 2.600 615 432 424 325 

Tempo p/ Cumprimento 

de contratos (dias) 

415 616 520 480 300 300 

Tempo p/ Fechamento de 

empresas (anos) 

1,8 4 2,8 5,6 3,1 1,5 

Quadro 2: Indicadores sobre facilidades em fazer negócios nos países 

Fonte: Adaptado do Relatório Doing Business do Banco Mundial – dados de 2006.                                                                          

                                                                                                                        

               Nota-se, em primeiro lugar, os resultados dos EUA, que apresentam um ambiente 

bem propício à prática dos negócios. Os resultados para os países latino-americanos não 

diferem significativamente, com exceção do elevado tempo para abertura de empresas e para 

pagamento de impostos no Brasil, o que sem dúvida alguma, prejudica por demais o 

desenvolvimento dos negócios no país. Em comparação com os EUA, o ambiente 

institucional latino-americano é menos estável, e portanto, mais arriscada e problemática 

torna-se a gestão das empresas.           

 

2.7  ESTUDOS SOBRE ESTRUTURA DE CAPITAL ENVOLVENDO DIVERSOS PAÍSES 

 

               Rajan e Zingales (1995) publicaram um relevante trabalho sobre estrutura de capital 

de empresas pertencentes ao G-7 – as sete maiores economias do mundo (Estados Unidos, 

Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá). A estrutura de capital das empresas 

dependem de quatro fatores principais relacionados às características das empresas:  
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1) Tamanho: grandes empresas tendem a possuir um nível de endividamento maior, por conta 

do menor risco de falência;  

2) Ativos Tangíveis: empresas que possuem altas taxas de ativos fixos em relação aos seus 

ativos totais apresentam maior nível de endividamento, em que tais ativos (colaterais) 

funcionam como garantia ao endividamento;  

3) Lucratividade: empresas mais lucrativas possuem um índice de endividamento menor, de 

acordo com a teoria do Pecking Order;  

4) Valor de mercado sobre valor contábil: empresas com alto valor de mercado em relação ao 

valor contábil possuem menor nível de endividamento, de acordo com a teoria de Sinalização.                               

               A pesquisa analisou os balanços contábeis do ano de 1991 de 2.583 companhias dos 

EUA, 514 companhias do Japão, 191 companhias da Alemanha, 225 companhias da França, 

118 companhias da Itália, 608 companhias do Reino Unido e 318 companhias do Canadá.               

Os autores concluíram que há uma similaridade na alavancagem financeira das empresas 

pertencentes ao G-7, porém, as diferenças que existem não são facilmente explicadas pelas 

questões institucionais. 

               Para Burgman (1996), os fatores específicos internacionais, como risco político, taxa 

de câmbio e juros básicos da economia de um determinado país são relevantes para a decisão 

acerca de estrutura de capital das empresas multinacionais, bem como apresentam um maior 

custo de agência do que as empresas domésticas.  

               Wald (1999) em um estudo sobre a estrutura de capital das empresas na França, 

Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, concluiu que apesar dos fatores específicos 

das empresas serem similares no nível de endividamento, os fatores institucionais diferem 

significativamente entre os países. Especificamente, as diferenças surgiram da correlação 

entre dívida de longo prazo e o risco do negócio, lucratividade e tamanho e crescimento. Tais 

diferenças podem ser explicadas pela política tributária dos países, problemas de agência, 

incluindo diferenças nos custos de falência, assimetria de informações e conflitos entre 

acionistas e credores.  

               O estudo contempla 1.329 empresas dos EUA, 1.096 empresas do Reino Unido, 

1.350 empresas do Japão, 313 empresas da França e 316 empresas da Alemanha para os anos 

de 1991 ou 1992. O estudo examinou os determinantes do endividamento (dívida de longo 

prazo) a partir de oito variáveis relacionadas às características da empresa (risco do negócio, 

tangibilidade, nível de estoques, gasto de P&D em relação às vendas, montante de 

depreciação, lucratividade, crescimento e tamanho). O propósito do trabalho foi levantar a 
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possibilidade dos efeitos institucionais e de agência como determinantes na política de 

endividamento da empresas.  

               Wald (1999) considera que as variáveis relacionadas à risco moral, deduções fiscais, 

Gastos com P&D e lucratividade apresentaram resultados consistentes entre os países, no 

entanto, outras variáveis, como as relacionadas ao risco de negócio, crescimento, tamanho da 

empresa e quantidade de estoques mostraram resultados diferentes entre os países analisados. 

Esse resultado indica que as questões institucionais exercem significante influência sobre a 

estrutura de capital da empresas. 

               Booth et al. (2001) analisaram a estrutura de capital de empresas dos países em 

desenvolvimento. O estudo considerou os seguintes países: Brasil, México, Índia, Coréia do 

Sul, Jordânia, Malásia, Paquistão, Tailândia, Turquia e Zimbábue. O período de análise varia 

de 1985 a 1991. Os resultados foram, então, comparados com os resultados das empresas dos 

países do G-7 (EUA, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Canadá) para o período 

de 1991. O estudo inova em comentar sobre as diferenças nos princípios contábeis entre os 

países. 

               Como variáveis dependentes de endividamento, o estudo utilizou: 1) endividamento 

total a valor contábil,  2) endividamento de longo prazo a valor contábil e 3) endividamento 

de longo prazo a valor de mercado. As variáveis independentes relacionadas às empresas 

foram: Risco do negócio, Tangibilidade, Tamanho da empresa (em moeda local e dólares), 

ROA (Retorno sobre o Ativo), e índice market-to-book value (oportunidades de crescimento). 

As variáveis macroeconômicas de cada país foram: Valor de mercado das empresas de capital 

aberto sobre o PIB, Crescimento do PIB, Taxa de Inflação, Taxa de Imposto de Renda (pessoa 

jurídica e física) e Dívida Líquida sobre PIB.  

               Os autores concluem que as variáveis relevantes que ajudam a explicar a estrutura de 

capital nos EUA e na Europa são também relevantes para as empresas de países em 

desenvolvimento, apesar da grande diferença de fatores institucionais entre os países em 

desenvolvimento. Os custos de agência e a assimetria de informações exercem um forte 

impacto nas decisões de financiamento das empresas, muito por conta da fraqueza 

institucional desses países. De forma geral, os índices de endividamento das empresas de 

países em desenvolvimento parecem ser afetados pelas mesmas variáveis que impactam o 

endividamento de empresas de países desenvolvidos. Contudo, existem diferenças 

sistemáticas, em que fatores específicos do país como crescimento econômico, taxa de 

inflação e desenvolvimento do mercado de capitais afetam, sobremaneira, o endividamento 

das empresas nos diferentes países em desenvolvimento.   
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               Terra (2002) investigou empiricamente a influência dos fatores específicos da firma, 

bem como os fatores macroeconômicos sobre a estrutura de capital das empresas das sete 

maiores economias da América Latina (México, Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia, 

Chile e Peru), em comparação com os resultados para as empresas dos EUA, abrangendo mais 

de 700 empresas, no período de 1986 a 2000. As variáveis dependentes para o endividamento 

foram: 1) Endividamento total a valor contábil; 2) Proporção de capital de terceiros sobre 

capital próprio a valor contábil; 3) Endividamento de longo prazo a valor contábil e 4) Valor 

de mercado das dívidas sobre o valor de mercado da empresa. As variáveis específicas da 

firma foram: Tangibilidade, ROA (Retorno sobre Ativos), Tamanho da firma, Oportunidades 

de crescimento (índice market-to-book value), Pagamento de impostos e Risco do negócio. As 

variáveis macroeconômicas utilizadas foram: crescimento médio do PIB para cada país, taxa 

média de inflação no período, taxa básica de juros reais da economia do país, retorno médio 

real do mercado de capitais para cada país.   

               Utilizando a técnica econométrica de dados em painel, e tendo como suporte teórico 

de análise a teoria do Trade off, assimetria de informações e teoria do Pecking order, o autor 

conclui que os determinantes de estrutura de capital das empresas e seus efeitos são similares 

entre os países latino-americanos e entre estes e as empresas dos EUA. Os resultados indicam 

que os efeitos específicos da empresa são tão robustos quanto os efeitos macroeconômicos do 

país em explicar o nível de endividamento da empresa. Tal resultado contraria estudos 

anteriores que apresentavam resultados fracos ou não conclusivos sobre os efeitos específicos 

da firma sobre a estrutura de capital da empresa. O estudo também indica haver efeitos 

idiossincráticos não considerados pela teoria. Finalmente, a teoria do Pecking order parece ser 

a que melhor suporta os resultados encontrados.  

               Low e Chen (2004) examinaram os efeitos da diversificação de produtos e do grau 

de internacionalização da empresa sobre a estrutura de capital. Com uma amostra de 232 

empresas de 30 países, os resultados mostraram haver uma forte relação negativa entre o grau 

de diversificação internacional e alavancagem financeira para as empresas americanas. Já as 

empresas não americanas não mostraram tal evidência. Os resultados apontam haver um 

relacionamento positivo entre diversificação de produtos e endividamento, o que sugere que a 

diversificação permite que as empresas reduzam seus riscos. 

               Bancel e Mittoo (2004) analisaram a estrutura de capital de empresas de dezesseis 

países da Europa. Flexibilidade financeira (ou folga financeira) e o preço por ação são os 

principais indicadores para os gestores decidirem entre emitir dívidas ou ações. Os gestores 

consideram também o market timing (janela de oportunidade) quando levantam capital para a 
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empresa. Fatores institucionais, como o ambiente legal, também são importantes na 

determinação da estrutura de capital das empresas. Para os autores, a política de 

financiamento da empresa é influenciada tanto pelo ambiente institucional quanto pelo 

ambiente operacional de atuação da empresa. 

               Chui, Lloyd e Kwok (2002) pesquisaram a influência que a cultura de determinado 

país exerce sobre a estrutura de capital das empresas desse mesmo país. Segundo os autores, 

as diferenças institucionais explicam apenas parte das diferenças entre os países. O estudo 

considera a cultura de um país, a partir da dimensão cultural de Schwartz, que identifica seis 

tipos de valores culturais: 

1) Conservador: Incluem relações harmoniosas entre os indivíduos. Os valores tratam sobre 

segurança, conformidade e tradição; 

2) Intelectual e Autonomia Afetiva: São valores importantes para a sociedade, dando 

autonomia aos indivíduos para perseguir seus interesses. Trata sobre o estímulo e o 

hedonismo; 

3) Hierarquia: Papel legítimo da hierarquia e trata da alocação de recursos; 

4) Domínio: Acentua o domínio da sociedade sobre o ambiente. Seus valores promovem os 

esforços das pessoas para mudanças; 

5) Igualdade: Enfatiza o valor do grupo, de forma a ajudar as pessoas a melhorarem seu bem-

estar; 

6) Harmonia: Enfatiza a harmonia e a natureza.   

               O artigo condensa os seis tipos de valores culturais em dois, Conservador e Domínio 

–Hierarquia, e dessa forma os autores levantam duas hipóteses sobre a relação entre cultura e 

estrutura de capital: Hipótese 1: O nível de endividamento das empresas de um país está 

negativamente relacionado ao nível de conservadorismo da cultura do país. Hipótese 2: O 

nível de endividamento das empresas de um país está negativamente relacionado ao nível de 

domínio da cultura do país. 

               Analisando 5.591 empresas de 22 países (entre eles Brasil, China, Itália, México, 

Portugal, Espanha, Dinamarca, Japão, EUA, Suíça, entre outros), os autores concluem quede 

fato, países que possuem uma cultura com altos níveis de conservadorismo e domínio tendem 

a possuir empresas menos endividadas. 

               Hoffmann e González (2007) examinaram a velocidade de ajuste do nível de 

endividamento das empresas a partir dos aspectos institucionais para empresas da Alemanha, 

Dinamarca, Espanha, Itália, EUA, Austrália, Bélgica, Reino Unido e França, no período entre 

1995 a 2004. As principais conclusões da pesquisa são: 1) As empresas perseguem um nível 
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ótimo de endividamento de longo prazo, segundo os postulados da teoria do Trade off. Cabe 

observar, no entanto, que a velocidade do ajuste depende dos custos de transação do mercado 

financeiro, e que as empresas ajustam parcialmente seu nível de endividamento. 2) O contexto 

macroeconômico e institucional exerce um importante papel na determinação dos custos de 

ajustes em direção ao nível ótimo de dívidas. Dessa maneira, um ambiente institucional 

composto por um sólido mercado financeiro contribui para que as empresas ajustem mais 

rapidamente sua estrutura de capital. Isto se fundamenta pela maior confiança entre credores e 

devedores, maior transparência, bem como nos menores custos de renegociação das dívidas.  

               Jong, Kabir e Nguyen (2007) apontaram a importância dos fatores específicos da 

firma e fatores específicos do país sobre o endividamento de empresas de 42 países. Os 

resultados indicam que os fatores específicos de estrutura de capital da firma diferem entre os 

países. Fatores como tangibilidade, tamanho, risco, oportunidades de crescimento e 

rentabilidade são significativos para a escolha da estrutura de capital, entretanto, alguns 

desses fatores são mais significativos em alguns países, e ainda, em poucos países, alguns 

fatores resultaram contrário às teorias, indicando haver outros fatores que explicam o 

endividamento das firmas. Analisando o impacto direto dos fatores específicos dos países, a 

evidência sugere que proteção aos direitos do credor, desenvolvimento do mercado de capitais 

e crescimento econômico exercem forte influência sobre a estrutura de capital das empresas. 

Em relação ao impacto indireto dos fatores dos países, encontram-se evidências sobre os 

aspectos legais, proteção dos acionistas e medidas macroeconômicas. Assim sendo, países 

com sistema legal eficiente e ambiente econômico estável possibilitam às empresas maior 

endividamento.  

               Drobetz, Pensa e Wanzenried (2007) investigaram os ajustes da estrutura de capital e 

condições econômicas para 706 empresas européias da França, Alemanha, Itália e Reino 

Unido, no período entre 1983 a 2002. O estudo aponta que empresas com rápido crescimento, 

como também empresas de grande porte ajustam suas estruturas mais rapidamente em direção 

ao nível desejado de endividamento, pois exibem um alto grau de flexibilidade financeira e 

vantagens de custos para procederem seus ajustes. Além disso, o estudo conclui que há uma 

relação direta entre velocidade de ajuste e ciclo econômico favorável. A velocidade de ajuste 

é mais elevada quando a taxa básica de juros da economia é baixa e quando o risco de uma 

crise do sistema financeiro global também for baixa. Outra conclusão indica que um amplo 

rebalanceamento no endividamento a valor de mercado conduz a um rápido ajuste no 

endividamento contábil. Por fim, fatores específicos da empresa e distanciamento do nível 

ótimo de endividamento não afetam a velocidade de ajuste de empresas com pouca 
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flexibilidade financeira. Assim, somente empresas que apresentam rápido crescimento 

conseguem ajustar a estrutura de capital de forma rápida, desde que o ambiente econômico 

seja favorável.  

 

 2.8   EVIDÊNCIAS SOBRE ESTRUTURA DE CAPITAL NA AMÉRICA LATINA 

 

               Chang e Maquieira (2001) pesquisaram os determinantes da estrutura de capital das 

empresas latino-americanas emissoras de ADRs, perfazendo uma amostra de 32 empresas (5 

argentinas, 1 brasileira, 9 chilenas, 16 mexicanas e 1 venezuelana) no período entre 1994 e 

1996. Tendo como base o estudo de Rajan e Zingales (1995), a pesquisa considerou como 

variáveis dependentes o endividamento total a valor contábil e de mercado, adotando como 

método econométrico regressão linear múltipla. Os resultados mostram uma relação inversa 

entre oportunidades de crescimento e grau de alavancagem financeira, de acordo com a teoria 

do Pecking order. A variável tamanho está positivamente associada ao endividamento, como 

a maioria das pesquisas empíricas da área evidencia, corroborando a teoria do Trade off. A 

variável rentabilidade está inversamente relacionada ao endividamento, conforme a teoria do 

Pecking order. Finalmente, a tangibilidade apresentou resultado contrário às correntes 

teóricas, tendo uma relação negativa com o endividamento. 

               Perobelli e Famá (2003) investigaram os fatores determinantes da estrutura de 

capital para empresas Latino-Americanas, tendo como base o trabalho de Titman e Wessels 

(1988). A amostra se constituiu de 119 empresas de capital aberto localizadas no México, 57 

na Argentina e 103 no Chile, no período entre 1995 e 2000. Os fatores ou atributos 

determinantes da estrutura de capital foram encontrados a partir da análise fatorial, tendo 

como variáveis dependentes o endividamento contábil de curto e longo prazo. Os resultados 

obtidos pela regressão linear múltipla (cross-section) revelam que os fatores indutores variam 

de acordo com o país. Considerando o México, todos os atributos (tamanho, lucratividade, 

benefícios fiscais não relativos às dívidas, crescimento e volatilidade) apresentaram relações 

significantes com o endividamento, à exceção dos colaterais (tangibilidade dos ativos). Para a 

Argentina, apenas o atributo lucratividade apresentou relação significante com o 

endividamento. Para o Chile, os atributos tamanho, colaterais e lucratividade apresentaram 

relações significantes com o grau de endividamento. A despeito das diferenças entre os países, 

todos os casos apresentados parecem indicar a presença da teoria do Pecking order, ao revelar 

que empresas que obtêm mais lucros são menos endividadas. Também, empresas que 
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apresentam alto potencial de crescimento, em setores ainda não consolidados e com alto 

volume de ativos intangíveis optam por menos dívidas. A última conclusão relevante diz 

respeito ao tamanho, indicando que empresas maiores privilegiam o endividamento de longo 

prazo, ao passo que as menores escolhem utilizar mais dívidas de curto prazo, provavelmente 

por não obterem taxas atrativas no primeiro mercado.   

               Vadillo (2004), em uma pesquisa teórica, procura levantar os elementos explicativos 

da estrutura de capital da empresas no México. Conclui-se que os fatores macroeconômicos – 

alta taxa de inflação, benefícios do sistema fiscal e expectativas otimistas sobre o mercado de 

capitais – estimulam o aumento da alavancagem financeira. Outra conclusão refere-se à 

inexistência de um nível ótimo de endividamento, ou seja, não há possibilidade de diminuir o 

custo de capital da empresa mediante simples alterações nas proporções entre capital de 

terceiros e capital próprio. A questão da rentabilidade operacional (ROA) da empresa 

influencia negativamente o nível de endividamento da empresa, reafirmando a teoria do 

Pecking order.  Por último, o estudo levanta a importância dos conceitos de custos de agência 

e custos de transação para a teoria da firma, e conseqüentemente para a estrutura de capital.  

               Berumen e Petrelli (2006) analisaram o endividamento das empresas na Argentina 

durante  o período de crises econômicas, que vai de 1983 a 1991. Observa-se que mesmo em 

crise, as empresas argentinas não diminuíram seus níveis de endividamento, reforçando a 

idéia de que o sistema financeiro funcionou em um ambiente marcado por crises econômicas.  

Com relação aos fatores macroeconômicos, a inflação esteve positivamente relacionada com o 

grau de endividamento das empresas durante 1983 e 1988 e, inversamente, no período entre 

1989 e 1994. Os autores finalizam a pesquisa, observando que o alto endividamento das 

empresas durante o período analisado foi induzido pelo desejo de maximizar a rentabilidade 

em um ambiente economicamente instável.  

               Zamora (2006) procurou identificar os determinantes da estrutura de capital das 

empresas  mexicanas, bem como a influência dos fatores macroeconômicos e institucionais. 

Considerando uma amostra de 50 empresas, no período entre 1993 e 2003, o estudo aplicou a 

técnica de dados em painel e também um questionário dirigido aos diretores financeiros com a 

finalidade de obter informações a respeito da tomada de decisões quanto ao nível de 

endividamento das empresas no México. Os resultados mostram que a escolha da estrutura de 

capital não é aleatória, tampouco irrelevante. Os fatores propostos pela teoria financeira como 

determinantes resultaram significativos, como a rentabilidade (relação inversa com o grau de 

alavancagem), tamanho (relação direta) e composição dos ativos (relação direta), sendo esse 

último o mais importante estatisticamente. A influência  macroeconômica e institucional é 



58 
 

importante, ainda que tenha apresentado um resultado menos robusto que os fatores 

específicos das firmas. O crescimento do PIB está inversamente relacionado ao nível de 

endividamento, já que as empresas têm um baixo endividamento quando a economia do país 

tem bons resultados. Ainda, um bom funcionamento do mercado de capitais incentiva as 

empresas a recorrerem ao capital próprio, em decorrência dos menores custos de transação, 

como também, maior transparência. A pesquisa encontrou evidências da teoria do Pecking 

order e dos modelos baseados na informação assimétrica, assim, as empresas possuem uma 

estrutura de capital dinâmica baseada em fatores como rentabilidade e tangibilidade como 

forma de sinalização ao mercado. Corroborando a teoria, grande parte dos diretores 

financeiros mencionaram que seguem uma hierarquia de financiamento e que é pouco 

relevante manter uma estrutura constante.    

               Terra (2007) verificou a influência dos fatores macroeconômicos (crescimento real 

do PIB, taxa de inflação, taxa real de juros e retorno real do mercado de ações) sobre a 

estrutura de capital das empresas na América Latina. Os países analisados foram: México, 

Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile e Peru, no período entre 1986 a 2000. Os 

fatores específicos da empresa (variáveis dependentes) foram: tangibilidade, rentabilidade, 

tamanho, market-to-book value, alíquota média de IR e risco do negócio. Como 

endividamento, o estudo considerou o endividamento contábil de curto e longo prazo e de 

mercado. Os resultados sugerem que fatores específicos de países, institucionais ou 

macroeconômicos, embora significativos na explicação da estrutura de capital, não parecem 

importar decisivamente em tais decisões. Ao contrário de estudos anteriores, documentou-se 

que o poder explicativo de tais fatores é compensado pelos muito mais importantes fatores 

específicos de empresas. Dada a evidência obtida na análise de dados em painel, ainda há 

fatores idiossincráticos desconhecidos, que parecem ser decisivos na determinação da 

alavancagem financeira da empresa. 

               Maquieira, Olavarrieta e Zutta (2007) analisaram os determinantes da estrutura de 

capital para uma amostra de 113 empresas do Chile, no período entre 1990 a 1998. A pesquisa 

considerou como proxies do endividamento dívidas de curto e longo prazo a valor contábil e a 

de mercado. O estudo utilizou dois métodos econométricos distintos. No primeiro, por meio 

de Equações Estruturais Lineares, somente as variáveis rentabilidade e tangibilidade 

mostraram-se significantes, ou seja, quanto maior a rentabilidade, menor o endividamento e 

quanto maior a proporção de ativos tangíveis, maior o endividamento. No segundo método, 

por Mínimos Quadrados Ordinários, as variáveis significantes foram tangibilidade, 

rentabilidade, nível de regulação do mercado, oportunidades de crescimento, tamanho, 
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qualidade da empresa (atributo que mensura se as ações de uma empresa estão super ou 

subavaliadas) e classificação industrial. 

               Marcon et al. (2007) analisaram se o comportamento da estrutura de capital e a 

performance de empresas brasileiras, argentinas e chilenas são diferentes, compreendendo o 

período entre 1996 e 2005. Adotando como variáveis o endividamento contábil, a 

lucratividade operacional (ROA) e a lucratividade sobre o Patrimônio Líquido (ROE), o 

estudo evidenciou, por meio da Análise de Variância, diferenças significativas nas médias do 

endividamento e lucratividade operacional entre as empresas dos três países para cinco anos 

dos dez analisados. Para o ROE, a diferença é constatada em sete anos do período 

considerado. Os resultados apontam também que as empresas brasileiras diferem das chilenas 

e argentinas e que as empresas desses dois países não apresentam diferenças significativas. 

Por último, o estudo conclui que as empresas brasileiras são mais endividadas e apresentam 

menor lucratividade – ROA e ROE – que as empresas argentinas e chilenas. 

 

2.9   EVIDÊNCIAS SOBRE ESTRUTURA DE CAPITAL NO BRASIL 

 

               Eid Jr. (1996) pesquisou o comportamento das empresas brasileiras no tocante a 

custo e estrutura de capital, buscando identificar quais os instrumentos teóricos que melhor 

descrevem esse comportamento. O estudo teve por base um questionário respondido por 161 

empresas de capital aberto e fechado pertencentes a diversos setores. Os resultados mostram 

que as empresas não possuem um alvo ótimo de estrutura de capital, como apregoa a teoria do 

Trade off. As empresas indicaram que agem de forma oportunista, captando o recurso que no 

momento for economicamente mais proveitoso, sem se preocupar com a estrutura de capital. 

Destaca-se, também, um número elevado de empresas que seguem uma hierarquia de 

captação pré-determinada, conforme proposto pela teoria do Pecking order. 

               Moreira e Puga (2001) realizaram um estudo abordando a forma como a indústria 

brasileira financia seu crescimento na fase pós Plano Real. Contando com uma amostra de 

mais de 4.000 empresas nacionais e estrangeiras, no período entre 1995-97, o estudo conclui 

que fatores como tamanho, origem da propriedade, intensidade de capital e indústria, apesar 

de relevantes, não produzem  grandes variações no padrão de financiamento entre as empresas 

analisadas. Para as empresas de menor porte, observou-se a importância dos recursos internos, 

bem como a dificuldade de levantar recursos externos, seja por meio de dívidas ou de ações. 

Já para as empresas de maior porte, o nível de endividamento é semelhante, no entanto, as 
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empresas nacionais apresentam maior propensão para recorrer ao mercado acionário, e as 

estrangeiras apresentam um maior grau de alavancagem financeira. 

               Gomes e Leal (2001) testaram os determinantes da estrutura de capital das empresas 

brasileiras com ações negociadas na BOVESPA, a partir de uma amostra de 144 empresas não 

financeiras, no período entre 1995 e 1997. Para tanto, utilizaram o método econométrico 

regressão linear múltipla cross-section, adotando como variável dependente o endividamento 

total a valor de mercado. Os resultados obtidos para as variáveis risco do negócio e tamanho 

contradizem a teoria do Trade off. Para os autores, a variável risco (desvio-padrão da 

rentabilidade) talvez esteja mal formulada. O estudo também incluiu o Beta como medida de 

Risco, e o resultado foi sem significância. Já para a variável tamanho, a relação negativa 

encontrada pode estar relacionada ao custo elevado das dívidas no mercado brasileiro (no 

período considerado no respectivo estudo). Os juros elevados no Brasil e a ausência de 

financiamento de longo prazo podem explicar por que empresas grandes, que têm acesso a 

outras fontes de financiamento, parecem optar por uma menor alavancagem financeira, 

restando às empresas menores o endividamento de curto prazo. 

               Perobelli e Famá (2002), com base no estudo de Titman e Wessels (1988), 

analisaram os determinantes da estrutura de capital de empresas de capital aberta, no período 

entre 1995 a 2000, com uma amostra de 165 empresas não financeiras, utilizando análise 

fatorial e regressão linear. Os resultados indicam que, no Brasil, o grau de endividamento de 

curto prazo e as variáveis Tamanho e Crescimento dos Ativos são negativamente 

relacionados, revelando que empresas brasileiras de menor porte são mais propensas ao 

endividamento de curto prazo, ao passo que empresas em crescimento tendem a utilizar 

menos recursos financeiros de curto prazo. Foi também encontrada relação negativa entre a 

variável rentabilidade e o grau de endividamento de curto prazo, indicando que, no ambiente 

brasileiro, empresas com alto giro (a variável Margem não apresentou relação significante 

com o endividamento de curto prazo) tendem a ser menos endividadas no curto prazo, do que 

empresas com baixo giro.  

               Procianoy e Schnorrenberger (2004) estudaram a influência da estrutura de controle 

nas decisões de endividamento das companhias brasileiras de capital aberto, bem como seus 

determinantes, no período entre 1995 e 2000. Entre diversas variáveis utilizadas para 

mensurar o endividamento, a que apresentou resultados mais consistentes foi o endividamento 

total contábil. Dessa forma, por meio de análise de regressão múltipla, os resultados indicam 

que quanto maior o número de acionistas que detêm 51% do controle acionário, maior será o 

índice de endividamento. Isso significa que quanto mais centralizado for o controle acionário, 
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menor será o nível de endividamento. Também, quanto maior for o lucro operacional da 

empresa, menor será o nível de endividamento. Finalmente, quanto maior o tamanho da 

empresa (neste estudo medido pelo PL – Patrimônio Líquido), maior o grau de 

endividamento. Tais resultados confirmam a teoria do Pecking order, bem como apontam a 

existência de aversão ao endividamento, à medida que a estrutura de controle da companhia se 

concentra.  

               Kayo et al. (2004) analisaram os determinantes do endividamento, levando em 

consideração diferentes características de crescimento das empresas. Partindo de uma amostra 

de 93 empresas brasileiras de capital aberto, subdivididas em duas amostras (de alto e de 

baixo crescimento), os resultados indicam que as oportunidades de crescimento (mensuradas 

pela média geométrica da variação da receita operacional do período entre 1996 e 2001) de 

uma empresa exercem uma importante influência sobre as relações entre endividamento 

(mensurado a valor de mercado) e seus determinantes. A análise de regressão pelo método 

stepwise evidencia que, dependendo da fase de crescimento em que se encontra uma empresa, 

diferentes variáveis podem influenciar o seu nível de endividamento. Nas empresas de alto 

crescimento, duas variáveis se mostram significantes: o crescimento (relação positiva com o 

endividamento), não consistente com a teoria do Pecking order e nem com a teoria do Trade 

off; e a lucratividade (relação negativa) de acordo com a Pecking order. Já para as empresas 

de baixo crescimento, as variáveis significantes são os benefícios fiscais não relacionados às 

dívidas (relação positiva com o endividamento) coerente com a teoria do Trade off; e a 

lucratividade (relação negativa) consistente com a Pecking order. 

               Mendes (2004) replicou o artigo de Baker e Wurgler (2002), a fim de verificar a 

presença do market timing (janelas de oportunidades) no ambiente brasileiro. A pesquisa 

ainda buscou a resposta dos gestores quanto à composição de estrutura de capital da empresa. 

Segundo essa corrente teórica, as empresas procuram alterar sua estrutura de capital em 

função do valor de mercado de suas ações. Assim, a empresa age de forma oportunista, 

aproveitando o momento de valorização de suas ações para diminuir seu grau de alavancagem 

financeira e vice-versa. No Brasil, não se verificou a influência do market timing sobre a 

estrutura de capital das empresas (ao contrário das conclusões feitas no estudo americano), 

embora os gestores considerem vantajoso emitir ações quando avaliam que o valor de 

mercado das ações pode ser maior que seu valor justo. 

               Klotzle e Biagini (2004) estudaram os fatores determinantes da estrutura de capital 

de 88 empresas brasileiras de capital aberto, no período entre 1998 e 2002, por meio de 

regressão com dados em painel. Como medidas de alavancagem financeira, foram utilizados 
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dados contábeis relacionados ao endividamento de curto e longo prazo. O estudo conclui que 

os fatores tamanho, lucratividade e impacto cambial (cotação média diária do dólar) 

mostraram ser os mais significantes determinantes da estrutura de capital das empresas 

analisadas. Os dois primeiros apresentam uma relação negativa com o endividamento, 

contrariando a teoria do Trade off e favorecendo a teoria do Pecking order. A volatilidade da 

taxa de câmbio apresenta relação positiva com o endividamento, visto que muitas empresas 

brasileiras possuem um passivo fortemente atrelado ao dólar, até como instrumento de 

proteção (hedge). O estudo considerou também como fatores determinantes do endividamento 

a taxa de juros básica da economia (SELIC) – relação negativa pouco significante – e a taxa 

de inflação anual (IPCA) – sem apresentar qualquer significância estatística.  

               Lucinda e Saito (2005) investigaram o volume e a composição dos determinantes do 

endividamento das empresas brasileiras, para uma amostra de 321 empresas de diversos 

setores industriais, no período pós Plano Real entre 1995-99. O estudo mostra que o 

ajustamento em relação a um nível de endividamento considerado como ótimo por parte das 

empresas, de acordo com a teoria do Trade off, seria um elemento mais importante que o 

modelo de hierarquia de fontes de financiamento (teoria do Pecking order). Outra conclusão 

indica que a eficiência nos processos de liquidação tem um papel importante na determinação 

da composição do endividamento das empresas brasileiras. Por último, empresas com baixo 

grau de assimetria de informação e com boas oportunidades de investimentos tendem a 

possuir maior alavancagem financeira. 

               Brito e Lima (2005) examinaram a escolha da estrutura de capital no Brasil, 

considerando a importância da origem dos controladores – se privado nacional, público 

nacional ou com significativa participação estrangeira – no período de 1995 a 2001. O 

objetivo do artigo é verificar se, num ambiente de fraca garantia legal, a origem do 

controlador oferece um colateral fiduciário ao investidor externo à firma. Os resultados 

mostram que as empresas de controle privado nacional endividam-se mais que as de controle 

público nacional ou de controle estrangeiro, e que isso é conseguido pelo uso intensivo de 

dívida de curto prazo. Mais relevante que a origem do controlador na determinação do 

endividamento, estão os maiores custos de insolvência e assimetria de informação suportados 

pelas firmas privadas nacionais, com pior governança num ambiente de fraca garantia legal. 

Ainda, a relação positiva entre tangibilidade e endividamento, crescimento e endividamento, e 

a relação negativa entre rentabilidade e endividamento favorecem a teoria do Pecking order. 

Por fim, como esperado pelo Trade off e Pecking order, a volatilidade mostrou-se 

negativamente relacionada à dívida de longo prazo.  
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               Perobelli et al. (2005) pesquisaram os determinantes da estrutura de capital, 

incluindo os aspectos de governança corporativa, ou seja, consideram como um dos fatores 

determinantes do endividamento a qualidade da governança corporativa da empresa emissora 

de títulos (ações e dívidas). Por meio de uma amostra de 154 empresas não financeiras de 

capital aberto, no período entre 1998 a 2002, o estudo considerou os impactos dos 

determinantes da estrutura de capital, bem como os determinantes da qualidade da governança 

corporativa sobre as variáveis dependentes: nível de endividamento (endividamento total a 

valor contábil) e qualidade da governança corporativa (índice de governança corporativa). Os 

resultados,  obtidos por meio de regressões múltiplas do tipo seção cruzada e equações 

simultâneas de três estágios, sugerem que: 

1) Considerando como variável dependente a qualidade de governança corporativa, as 

variáveis independentes significantes foram: estrutura de controle (relação negativa); valor 

percebido (relação positiva); emissão de ADRs nível 3 (relação positiva) e tamanho (relação 

positiva); 

2) Considerando como variável dependente o nível de endividamento, as variáveis 

independentes significantes foram: qualidade da governança (relação positiva); singularidade, 

crescimento, rentabilidade e volatilidade (todos apresentaram relação negativa com o nível de 

endividamento). 

               Prates e Leal (2005) analisaram os determinantes da estrutura de capital de empresas 

brasileiras de capital aberto e fechado com financiamento pelo BNDES, por meio de um 

questionário respondido por 30 empresas de diferentes características, cuja estrutura baseou-

se no estudo realizado por Bancel e Mittoo (2003) com empresas européias. Os resultados 

mostram que a maioria das empresas prefere financiar seu crescimento por meio de 

financiamento de longo prazo. A alavancagem média das empresas, mensurada pelo 

endividamento total contábil, situou-se em 31,5%, indicando que os lucros retidos são a fonte 

primordial de financiamento (em consonância com a teoria do Pecking order). Também, 83% 

das empresas trabalham com uma estrutura de capital ótima a ser atingida, e 60% delas não 

acreditam que suas oportunidades de crescimento estão limitadas por falta de meios de 

financiá-las. 

               Silva e Brito (2005) testaram empiricamente as previsões do Trade off e Pecking 

order sobre dividendos e nível de endividamento no Brasil, para 111 empresas de capital 

aberto, no período entre 1995 e 2001. Tendo como base o estudo realizado nos EUA por 

Fama e French (2002), Silva e Brito concluíram que: 1) A meta de distribuição de dividendos 

das companhias brasileiras é inferior à das americanas (apesar da legislação brasileira 
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incentivar a distribuição de dividendos em comparação à americana); 2) Os dados brasileiros 

sugerem que o endividamento das firmas brasileiras reverte lentamente para uma meta ótima 

de estrutura de capital de longo prazo; 3) Quanto ao pagamento de dividendos, há uma relação 

positiva entre lucratividade e dividendos, relação negativa entre dividendos e alavancagem 

financeira e não se mostraram significantes as variáveis oportunidades de crescimento e 

volatilidade – confirmando, em parte, a teoria do Trade off e teoria do Pecking order; 4) 

Quanto ao nível de endividamento, há uma relação negativa entre lucratividade e 

endividamento e uma relação positiva entre oportunidades de crescimento e endividamento – 

confirmando a Pecking order; e 5) As mudanças de curto prazo na lucratividade são 

absorvidas por dívida, pois de acordo com a Pecking order, os custos de ajustamento dos 

dividendos são maiores do que os custos de ajustamento da dívida.  

               Barros (2005) investigou a relação entre a estrutura de capital e o valor de uma 

empresa exposta a dois fenômenos: assimetria de informações e o conflito de interesses entre 

os gestores e acionistas. O estudo tem por base o modelo de Stulz (1990) sobre a influência 

desses dois fenômenos no valor da empresa. Assim, tal modelo prevê um relacionamento ora 

negativo, ora positivo entre o valor de mercado e o grau de alavancagem financeira da 

empresa, a partir de uma situação de superinvestimento e subinvestimento. O estudo contou 

com uma amostra de empresas brasileiras subdivididas em dois grupos – empresas com 

muitas oportunidades de investimento (G1) e empresas com poucas oportunidades de 

investimento (G2), no período entre 1995 e 2000, revelando que a estrutura de capital das 

empresas analisadas não é irrelevante para a determinação de seu valor. Os resultados 

evidenciam que no G1 para níveis baixos e moderados de endividamento, o valor cresce na 

medida em que se eleva o endividamento, até o ponto em que o valor da empresa é máximo. 

Após esse ponto, elevações no endividamento relativo conduzem a reduções do valor. Já para 

as empresas do G2, aumentos da alavancagem financeira estão sempre associados a aumentos 

de valor. 

               Moraes (2005) testou os fatores determinantes da estrutura de capital relativos aos 

custos de agência, Trade off, Pecking order e teoria de assimetria informacional, além de 

incluir variáveis que relacionam a competição no mercado de produto, fornecedores e 

empregados. Utilizando dados em painel, o estudo contemplou uma amostra de 181 empresas 

de capital aberto no período entre 1999 e 2001. Utilizou-se como variáveis dependentes o 

endividamento total contábil e de mercado e para os determinantes da estrutura de capital, o 

estudo considerou como proxies: concentração do setor; integração vertical; poder de 

barganha dos empregados; reputação da empresa; oportunidades de crescimento, 
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lucratividade, tamanho e risco do negócio. Os resultados evidenciam a relação negativa entre 

endividamento e lucratividade, de acordo com a teoria do Pecking order. A concentração de 

mercado possui uma relação positiva com o endividamento, respaldando a teoria de agência 

pelo uso de dívidas como forma de monitorar as ações dos gestores, assim como a pouca 

competição resulta em um ambiente menos arriscado, permitindo maior nível de 

endividamento. A reputação das empresas também apresentou uma relação positiva com o 

nível de endividamento, bem como confirmou a relação positiva como o tamanho. Por fim, 

observou-se a influência que a natureza dos mercados de produtos e de fornecedores exerce 

nas decisões de estrutura de capital das companhias listadas na BOVESPA. 

               Kayo, Teh e Basso (2006) estudaram a relação entre ativos intangíveis e estrutura de 

capital, por meio da influência das marcas e patentes sobre o endividamento. Tal pesquisa 

considerou empresas de capital aberto de setores industriais e comerciais para o ano de 2003. 

O objetivo principal foi analisar a relação entre a variável dependente de estrutura de capital 

(endividamento a valor de mercado) e as variáveis independentes representativas de ativos 

intangíveis de inovação (patentes) e de relacionamento com públicos estratégicos (marca). 

Como objetivo secundário, verificou-se o efeito de outras variáveis financeiras, como 

lucratividade, benefícios fiscais não relacionados às dívidas, valor colateral dos ativos e risco 

das empresas (medido pelo Beta). Utilizando regressão linear múltipla pelo método stepwise e 

enter, o estudo evidenciou a grande importância da quantidade de patentes na determinação 

da estrutura de capital. Esse resultado sugere que as empresas intensivas em inovação 

apresentam uma predominância de capital próprio para financiar seus investimentos. A teoria 

financeira oferece várias explicações para esse fenômeno. Ao contrário do esperado, a 

quantidade de marcas não apontou relações significantes com o endividamento. Apesar disso, 

há sinais de uma relação negativa entre essas variáveis, o que corrobora a teoria. 

               Ferreira (2006) examinou como as empresas brasileiras, dos setores de energia 

elétrica e telecomunicações, se comportam em relação às suas estruturas de financiamento 

quando de grandes movimentos de investimento. Com dados extraídos dos balanços das 

empresas, foi possível comparar estatisticamente a evolução do modo como as empresas se 

financiam de um ano antes até três anos depois do grande investimento, por meio do teste 

não-paramétrico de Mann-Whitney. O estudo conclui, que mesmo com um forte aumento na 

estrutura de ativos, a estrutura de capital das empresas do setor elétrico é afetada apenas no 

médio e longo prazo. Com relação ao setor de telecomunicações, a estrutura de financiamento 

das suas empresas não é afetada no espaço de tempo de até dois anos após um grande 

movimento de investimento. 
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               Ferreira (2006b) pesquisou como o atributo oportunidades de crescimento influencia 

a estrutura de capital das companhias abertas brasileiras, para o período 2000-2004, utilizando 

dados em painel. As oportunidades de crescimento foram mensuradas por sete indicadores: 1) 

Preço/Lucro; 2) Q de Tobin; 3) Market-to-Book value; 4) Gastos de capital; 5) Variação do 

ativo total; 6) Variação do ativo imobilizado e 7) Valor de mercado do ativo total. Os 

resultados atestam que as empresas de baixo crescimento são mais endividadas que as 

empresas de alto crescimento, quando se utiliza o endividamento de mercado como variável 

dependente. Com relação às oportunidades de crescimento, os resultados comprovam que as 

oportunidades de crescimento são negativamente relacionadas com a estrutura de capital das 

empresas de alto crescimento. Para as empresas de baixo crescimento, os resultados 

evidenciam relações tanto positivas quanto negativas entre oportunidades de crescimento e 

estrutura de capital. A conclusão geral a que se chega é que as oportunidades de crescimento 

importam e a natureza da sua relação com a estrutura de capital depende do estágio de 

crescimento no qual as empresas se encontram. 

               Costa Jr. e Lemes Jr. (2006) analisaram a estrutura de capital das empresas 

brasileiras integrantes do índice IBX-100, durante os anos entre 2000 e 2004. Por meio da 

utilização de regressão linear múltipla, e tendo como variável dependente endividamento a 

valor contábil, o estudo conclui que a variável mais significante em todos os modelos testados 

foi o tamanho (relação positiva com o endividamento). A rentabilidade operacional (ROA) e a 

tangibilidade apresentaram relevância em metade dos modelos testados (respectivamente, 

relação negativa e positiva com o endividamento). A variável oportunidades de crescimento 

não apresentou relação significante com o nível de endividamento. As conclusões corroboram 

tanto a teoria do Trade off quanto à Pecking order.  

               Correa (2006) pesquisou a estrutura de capital das 500 maiores empresas brasileiras 

(capital aberto e fechado), utilizando a SERASA como base de dados, no período 

compreendido entre 2000 e 2004. A técnica econométrica utilizada foi painel de dados na 

forma estática e dinâmica. Os resultados demonstram relação negativa entre o nível de 

endividamento das empresas com o grau de tangibilidade e a rentabilidade, bem como relação 

positiva com o risco do negócio. Ainda, as empresas de capital estrangeiro são mais 

endividadas que as empresas nacionais. De um modo geral, os resultados sugerem que a teoria 

do Pecking order é mais consistente do que a teoria do Trade off para explicar a estrutura de 

capital das maiores empresas no Brasil, em consonância com o trabalho de Medeiros e Daher 

(2004). A análise dinâmica demonstrou baixa velocidade do processo de ajuste do 

endividamento em direção ao nível alvo, sugerindo a existência de elevados custos de 
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transação e confirmando o comportamento dos administradores de acordo com a teoria do 

Pecking order. 

               Brito, Corrar e Batistella (2007) investigaram os fatores determinantes da estrutura 

de capital de empresas de capital aberto e fechado, no período entre 1998 a 2002. A amostra 

do estudo englobou 185 empresas de capital aberto e 281 empresas de capital fechado, sendo 

a técnica econométrica utilizada a regressão linear múltipla, pelos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO). Os resultados dos testes aplicados indicaram que risco, tamanho, 

composição dos ativos e crescimento das vendas são fatores determinantes da estrutura de 

capital das empresas, enquanto rentabilidade (ROE) e tipo de capital não se mostraram 

relevantes para a forma como as empresas se financiam. Os resultados quanto ao risco e ao 

crescimento das vendas sugerem uma relação contrária às teorias sobre estrutura de capital. 

Quanto ao risco, segundo os autores, esse fato pode decorrer de alguma característica 

específica do mercado brasileiro, como por exemplo, uma disposição dos acionistas de 

investirem menos em empreendimentos de risco elevado. Assim, há maior proporção de 

capitais de terceiros, ainda que esses recursos sejam obtidos a custos financeiros maiores. Já 

com relação à variável Crescimento das vendas, os resultados observados contrariam as 

teorias dos custos de falência e dos custos de agência. No entanto, dão validade à teoria das 

informações assimétricas e Pecking order, na qual as empresas em crescimento financiam 

novos investimentos por meio de dívidas como forma de sinalizar ao mercado que suas ações 

estão subavaliadas.   

               Nakamura et al. (2007) analisaram os determinantes da estrutura de capital das 

companhias abertas no mercado brasileiro, no período entre 1999 e 2003, para uma amostra 

de 91 empresas. O estudo considerou como variáveis dependentes o endividamento total a 

valor de mercado e o endividamento total contábil. Os resultados indicam uma relação inversa 

significante entre o índice de liquidez corrente e alavancagem financeira, evidenciando a 

utilização de ativos com maior grau de liquidez para financiar os investimentos da empresa. 

As variáveis rentabilidade e oportunidades de crescimento (market-to-book) apresentaram 

uma relação inversa com o endividamento, consistente com a teoria do Pecking order. A 

variável tamanho também apresentou uma relação negativa, contrariando tanto a Pecking 

order quanto a teoria do Trade off. Em termos de endividamento a valor de mercado, as 

variáveis risco do negócio e crescimento das vendas apresentam uma relação negativa e 

positiva, respectivamente,  consistentes com a Pecking order. Por fim, a variável economia 

fiscal ou benefícios fiscais não relativos às dívidas não apresentou resultados significantes.  
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               Forte (2007) pesquisou os determinantes da estrutura de capital das empresas 

brasileiras de capital aberto, no período de 1995 a 2005. Os resultados evidenciam uma 

relação negativa significante entre endividamento e rentabilidade, lucratividade e liquidez 

corrente da empresa. Esse resultado reforça a teoria do Pecking order. Além disso, o tamanho 

das empresas mostrou ser significativo no nível de endividamento, dando vantagem às 

grandes empresas em relação às menores. Também foi verificado um comportamento 

dinâmico de ajustamento de endividamento em torno de um alvo, compatível com a teoria do 

Trade off dinâmico, nesse caso de baixa velocidade. Custos de transação e taxas de juros 

elevadas no Brasil poderiam estar por trás desse comportamento. 

               O Quadro 3 abaixo resume os principais trabalhos nacionais sobre a estrutura de 

capital no Brasil. 

                                                                                                                                 (continua) 

Autores Amostra e 

Período 

Variáveis 

independentes 

selecionadas 

Resultados: sinal 

do coeficiente 

Endividamento 

Gomes e Leal 

(2001) 

144 empresas 

de capital 

aberto (1995 a 

1997) 

Rentabilidade 

Risco do negócio 

Tangibilidade 

Tamanho 

Oport. Crescimento 

Indústria 

- 

+ 

+ 

- 

- 

ns 

Total a valor de 

mercado 

Perobelli e 

Famá (2002) 

165 empresas 

de capital 

aberto (1995 a 

2000) 

Tamanho 

Tangibilidade 

Oport. Crescimento 

Singularidade 

Margem de Lucro 

Rentabilidade 

Volatilidade 

- 

ns 

- 

ns 

ns 

- 

ns 

Contábil de curto 

prazo. O de longo 

prazo não 

apresentou 

significância para 

nenhuma das 

variáveis 

Kayo et al. 

(2004) 

93 empresas 

de capital 

aberto (1996 a 

2001) 

Alavancagem 

operacional 

Benefícios fiscais não 

dívidas 

Oport. Crescimento 

Rentabilidade 

Singularidade 

Tamanho 

- 

+ 

ns 

- 

ns 

ns 

ns 

ns 

Total a valor de 

mercado 

Klotzle e 

Biagini (2004) 

88 empresas 

de capital 

aberto (1998 a 

2002) 

Controle acionário 

Tamanho 

Rentabilidade 

Risco do negócio 

Tangibilidade 

Oport. Crescimento 

Câmbio 

Inflação 

Taxa de juros 

- 

- 

- 

+ 

ns 

+ 

+ 

ns 

- 

Total a valor 

contábil, embora o 

estudo também 

utilize outras 

variáveis, que 

apresentaram poder 

explicativo menor 

Quadro 3: Evidências empíricas sobre estrutura de capital no Brasil    
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                                                                                                                                    (conclusão)  

Autores Amostra e 

Período 

Variáveis 

independentes 

selecionadas 

Resultados: sinal 

do coeficiente 

Endividamento 

Brito e Lima 

(2005) 

110 empresas 

de capital 

aberto (1995 a 

2001) 

Capital privado 

Capital público 

Tangibilidade 

Rentabilidade 

Oport. Crescimento 

Risco do negócio 

+ 

- 

ns 

ns 

+ 

+ 

Total a valor 

contábil, embora o 

estudo também 

utilize a valor de 

mercado, porém 

com baixo poder 

explicativo 

Moraes 

(2005) 

181 empresas 

de capital 

aberto(1999 a 

2001) 

Concentração setor 

Integração vertical 

Poder de barganha 

Reputação 

Oport. Crescimento 

Rentabilidade 

Tamanho 

Risco do negócio 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

- 

+ 

ns 

ns 

ns 

+ 

ns 

ns 

ns 

+ 

ns 

A primeira coluna 

refere-se ao 

endividamento total 

de mercado, e a 

segunda coluna, a 

valor contábil 

Correa (2006) 500 empresas 

de capital 

aberto e 

fechado (2000 

a 2004) 

Oport. Crescimento 

Tangibilidade 

Tamanho 

Rentabilidade 

Risco do negócio 

Indústria 

Origem do capital 

ns 

- 

ns 

- 

+ 

ns 

relevante 

Total a valor 

contábil 

Costa Jr. e 

Lemes Jr. 

(2006) 

42 empresas 

de capital 

aberto 

integrantes do 

IBX-100 

Patrimônio Líquido 

Valor de Mercado 

Ativo Total 

Rentabilidade (ROA) 

Rentabilidade sobre o 

valor da empresa 

Rentabilidade (ROE) 

Crescimento do Ativo  

Intangibilidade 

implícita 

Tangibilidade 

- 

ns 

+ 

- 

ns 

 

ns 

ns 

- 

 

ns 

- 

ns 

+ 

ns 

- 

 

- 

ns 

ns 

 

+ 

A primeira coluna 

refere-se ao 

endividamento total 

de mercado, e a 

segunda coluna, a 

valor contábil 

Brito, Corrar e 

Batistella 

(2007) 

185 empresas 

de capital 

aberto e 281 

de capital 

fechado (1998 

a 2002) 

Rentabilidade 

Risco do negócio 

Tamanho 

Tangibilidade 

Oport. Crescimento 

Capital Aberto 

ns    

+ 

+ 

- 

+ 

ns 

Total a valor 

contábil.  

Nakamura 

etal. (2007) 

91 empresas 

de capital 

aberto (1999 a 

2003) 

Índ. Liq. Corrente 

Tamanho 

Rentabilidade 

Oport. Crescimento 

Risco do negócio 

Economia fiscal 

Crescim. das vendas 

- 

- 

ns 

- 

- 

ns 

+  

- 

ns 

- 

- 

+ 

ns 

ns 

A primeira coluna 

refere-se ao 

endividamento total 

de mercado, e a 

segunda coluna, a 

valor contábil 

   Quadro 3: Evidências empíricas sobre estrutura de capital no Brasil 

   Fonte: Elaborado pelo autor 
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3   METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

               Para Severino (1996), o trabalho científico em geral, do ponto de vista lógico, é um 

discurso completo. Tal discurso, em suas grandes linhas, pode ser narrativo, descritivo ou 

dissertativo. Neste estudo, o trabalho científico assume a forma dissertativa, pois seu objetivo 

é demonstrar, mediante argumentos, uma tese, que é uma solução proposta para um problema, 

relativo a determinado tema. 

               Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em 

contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam esses métodos são ciências. 

Dessas afirmações, podemos concluir que a utilização de métodos científicos não é da alçada 

exclusiva da ciência, mas não há ciência sem o emprego de métodos científicos.  Assim, o 

método é o conjunto  das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). 

               Convém, nesta etapa, distinguir os conceitos de método e técnica. Para Ruiz (2002), 

o método significa o traçado das etapas fundamentais da pesquisa, enquanto a palavra técnica 

significa os diversos procedimentos ou a utilização de diversos recursos peculiares a cada 

objeto de pesquisa, dentro das diversas etapas do método. Portanto, a técnica é a 

instrumentação específica da ação, e o método é mais geral, mais amplo, menos específico.  

               Para Cooper e Schindler (2003), o método científico apresenta os seguintes 

princípios essenciais: 

 Observação direta do fenômeno; 

 Variáveis, métodos e procedimentos claramente definidos; 

 Hipóteses empiricamente testáveis; 

 Capacidade de excluir hipóteses contrárias; 

 Justificativa das conclusões de forma estatística, e não lingüística; 

 Processo de autocorreção. 
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               O Quadro 4 mostra os diversos métodos científicos e suas características básicas: 

 

Método Características 

Indutivo Partindo-se de dados particulares, infere-se uma verdade geral ou 

universal, não contida nas partes examinadas. Fundamenta-se em 

premissas, conduzindo apenas a conclusões prováveis. 

Dedutivo Reformula ou enuncia de modo explícito a informação já contida 

nas premissas. As premissas levam a conclusões verdadeiras. 

Hipotético-

Dedutivo 

Segue a seqüência: Colocação do problema; Construção de um 

modelo teórico e Dedução de conseqüências particulares. 

Dialético Ação recíproca (tudo se relaciona); mudança dialética (tudo se 

transforma); passagem da quantidade à qualidade (mudança 

qualitativa) e interpenetração dos contrários (luta dos contrários) 

Específicos das 

Ciências Sociais 

Método histórico; comparativo; monográfico;  estatístico;  

tipológico,  funcionalista,  estruturalista e  quadro de referências 

Quadro 4: Os diversos tipos de métodos científicos 

Fonte: Adaptado de Marconi e Lakatos ( 2003,  p. 83-112) 

 

3.1   PROBLEMA DE PESQUISA 

 

               O tema de uma pesquisa é o assunto que se deseja provar ou desenvolver. 

Determinar com precisão significa enunciar um problema, isto é, determinar o objetivo central 

da indagação. Após a opção por determinado assunto, está vencida a primeira etapa muito 

importante para o trabalho de pesquisa. Entretanto, fica faltando a indispensável delimitação 

do assunto. Qualquer problema que se considere mais cuidadosamente revela sua 

complexidade, apresenta aspectos diversos sob os quais pode ser estudado, manifesta-se não 

sob a forma de um todo unitário, mas sob a forma de uma constelação de problemas. Após a 

escolha do assunto, é necessário, pois, determinar o aspecto particular sob o qual será 

focalizado; só um tema bem delimitado pode ser objeto de pesquisa científica (RUIZ, 2002).  

               De acordo com Severino (1996), o problema é formulado sob a forma de uma 

enunciação de determinado tema, proposta de maneira interrogativa, pressupondo, portanto 

pelo menos uma alternativa como resposta: é assim ou de outra maneira? Pressupõe sempre a 

ruptura de harmonia existente numa afirmação assertiva. O problema, portanto, levanta uma 
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dúvida, coloca um obstáculo que precisa ser superado; opta-se, então, por uma das 

alternativas, na busca de uma evidência que está faltando. 

 

               Este estudo apresenta a seguinte pergunta-problema:  

 

Quais são os determinantes da estrutura de capital das companhias abertas na América 

Latina, considerando os fatores específicos das empresas e fatores macroeconômicos e 

institucionais dos países?  

 

3.2   HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

               Para Cervo e Bervian (2002), em termos gerais, a hipótese consiste em supor 

conhecida a verdade ou explicação que se busca. Em linguagem científica, a hipótese 

equivale, habitualmente, à suposição verossímel, depois comprovável ou denegável pelos 

fatos, os quais hão de decidir, em última instância, sobre a verdade ou falsidade dos fatos que 

se pretende explicar. Desse modo, a hipótese, como resposta e explicação provisória, 

relaciona duas ou mais variáveis do problema levantado. Deve ser testável e responder ao 

problema, orientando a execução da pesquisa.  

               Neste estudo, a formulação das hipóteses tomou por base o referencial teórico 

abordado nos capítulos anteriores, bem como estudos empíricos já realizados. As hipóteses 

abrangem 8 (oito) fatores ou atributos específicos das empresas e 6 (seis) fatores 

macroeconômicos e institucionais de cada país analisado. Portanto, há dois grupos nos quais 

as hipóteses estão inseridas: 
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1) Grupo 1:                                                                                                        

 

Fatores específicos das 

empresas 

Relação esperada sobre o nível de endividamento, de acordo com o referencial 

teórico 

Hipóteses (Teoria 

do Trade off) 

Hipóteses 

(Assimetria de 

Informações) 

Hipóteses (Teoria 

do Pecking order) 

Hipóteses (Teoria 

de Agência) 

Liquidez Corrente Indeterminado Negativo Negativo Indeterminado 

Tangibilidade Positivo Positivo Positivo Positivo 

Rentabilidade do Ativo 

(ROA) 

Positivo Positivo/Negativo Negativo Positivo 

Market to Book value Negativo Negativo Positivo/Negativo Negativo/Positivo 

Oportunidades de 

Crescimento  

Negativo Negativo Positivo/Negativo Negativo/Positivo 

Pagamento IR Positivo Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Tamanho Positivo Negativo/Positivo Negativo/Positivo Positivo 

Risco do Negócio Negativo Negativo Negativo Negativo 

Quadro 5: Hipóteses de pesquisa sobre os fatores específicos das firmas 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

               Os fatores específicos das empresas foram escolhidos em função de diversos estudos 

empíricos realizados (BRADLEY; JARRELL; KIM, 1984; TITMAN; WESSELS, 1988; 

RAJAN; ZINGALES, 1995; JORGE; ARMADA, 2001; BOOTH et al., 2001; PEROBELLI; 

FAMÁ, 2002; TERRA, 2002; MAQUIEIRA; OLAVARRIETA; ZUTTA, 2007; BRITO; 

CORRAR; BATISTELLA, 2007; NAKAMURA et al., 2007). 
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2) Grupo 2:  

Fatores Macroeconômicos e Institucionais Relação esperada sobre o nível de 

endividamento, de acordo com o 

referencial teórico – Hipóteses  

Crescimento do PIB Negativo 

Renda per Capita Indeterminado 

Taxa Anual de Inflação Positivo 

Participação das Cias de Capital Aberto na Economia Negativo 

Carga Fiscal Positivo/Negativo 

Tempo Médio para Abertura de um Negócio no País Negativo 

Quadro 6: Hipóteses de pesquisa sobre os fatores macroeconômicos e institucionais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

               Para esse grupo, a escolha dos fatores baseou-se em diversos estudos (DEMIRGÜÇ-

KUNT; MAKSIMOVIC, 1998; LA PORTA et al., 1998; WALD, 1999; BOOTH et al., 2001; 

BECK; DEMIRGÜÇ-KUNT; LEVINE, 2001; BANCEL; MITTOO, 2004; WALD; LONG, 

2005; ZAMORA, 2006; TERRA, 2007; JONG; KABIR; NGUYEN, 2007). 

               Como mencionam Booth et al.(2001), a escolha das variáveis em questão para 

explicar a estrutura de capital difere em função das quatro correntes teóricas: teoria do Trade 

off, Assimetria de informações, Pecking order e teoria de Agência. Em cada modelo teórico, a 

escolha entre capital de terceiros e próprio depende de fatores específicos e 

macroeconômicos/institucionais. Para a teoria do Trade off, a estrutura de capital segue em 

direção a um nível ótimo de endividamento, influenciado pelo montante de pagamento de 

imposto de renda, tipos de ativos, risco do negócio e lucratividade. Para as teorias de 

Assimetria de informações e Pecking order, as imperfeições de mercado exercem um papel 

determinante. Custos de transação e assimetria de informações entre os agentes econômicos 

fazem com que as empresas utilizem fundos gerados internamente para aplicá-los em novos 

projetos ou contraiam dívidas em vez de emissão de ações. De acordo com a teoria de 

Agência, o potencial conflito de interesses entre investidores internos e externos e entre 

gestores e acionistas determina  uma estrutura ótima de capital a partir da minimização dos 

custos de agência em relação aos custos de financiamento.  

               As hipóteses que apresentam um sinal esperado positivo ou negativo não são 

uniformes em termos de argumentos teóricos. No entanto, grande parte das hipóteses 

apresentadas neste estudo possui uma bem definida explicação teórica.  
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               Ainda de acordo com Booth et al. (2001), distinguir empiricamente as hipóteses 

entre as correntes teóricas tem se mostrado uma tarefa difícil. Em muitas situações, o 

comportamento de uma variável ora pode ser explicado por uma teoria, ora por outra. 

Também as correntes teóricas são conflitantes em buscar explicações para o comportamento 

de algumas variáveis. Essa realidade explica a razão do estudo sobre estrutura de capital ainda 

carecer de muitas explicações (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2006).  

 

3.3   TIPOS DE PESQUISA 

               

               De acordo com Mattar (1996), a classificação dos tipos de pesquisa é a seguinte:  

                                                                                                                                     

Tipos de Pesquisa Características 

 

Pesquisa Exploratória 

Visa prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema 

ou problema de pesquisa em perspectiva. É apropriada para os 

primeiros estágios da investigação, quando a familiaridade, o 

conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do 

pesquisador são, geralmente, insipientes ou inexistentes. 

Pesquisa Conclusiva 

Descritiva 

São caracterizadas por possuírem objetivos bem definidos, 

procedimentos formais, serem bem estruturadas e dirigidas para 

a solução de problemas ou avaliação de alternativas de ações.  

Pesquisa Conclusiva 

Causal 

São caracterizadas por relação de causa e efeito. Pode ser 

determinística, quando para cada causa há um único e certo 

efeito, ou probabilística, quando para cada causa pode haver 

determinadas probabilidades de um ou mais eventos ocorrerem. 

Quadro 7: Tipos de pesquisa científica 

Fonte: Adaptado de Mattar  (1996, p. 17-45) 

 

               Neste estudo é realizada uma pesquisa conclusiva descritiva, uma vez que utiliza 

métodos econométricos para atingir objetivos bem definidos para a solução de um problema.   
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3.4   FONTE E COLETA DE DADOS 

 

               Os dados sobre os fatores específicos das firmas foram coletados diretamente da 

Economática
®
 , que fornece tanto dados contábeis como de mercado. Portanto, tratam-se de 

dados secundários. Tais dados compreendem as variáveis econômico-financeiras das 

companhias de capital aberto, com exceção de bancos, companhias de seguro e holdings, 

devido às peculiaridades desses setores quanto aos níveis de alavancagem financeira. Os 

dados anuais são provenientes de Balanços Patrimoniais, Demonstrações do Resultado do 

Exercício e informações de mercado disponíveis no próprio banco de dados. Foram 

eliminadas da amostra empresas que possuíam em algum momento do período analisado 

patrimônio líquido negativo, bem como valores que fugiam ou destoavam da média (outliers). 

O período de análise compreende os anos de 2001 a 2006, sendo todos os valores contábil-

financeiros expressos em dólares americano, a fim de facilitar as comparações. 

               A amostra é não probabilística, uma vez que a coleta foi intencional,  

compreendendo 388 companhias abertas das sete maiores economias da América Latina (em 

ordem decrescente do PIB, em dólares): México, Brasil, Argentina, Chile e Peru, à luz das 

quatro teorias de estrutura de capital que este trabalho analisa: 1) Teoria do Trade Off; 2) 

Assimetria de informações; 3) Teoria do Pecking Order e 4) Teoria de Agência. 

               Foram coletados também dados relativos às empresas dos EUA, com o objetivo de 

servir como base de referência e comparação. A amostra é composta por 437 empresas de 

diversas indústrias. Os dados referem-se ao período de 2001 a 2006
4
.  

               Os dados relacionados às variáveis macroeconômicas e institucionais foram 

coletados do site do Banco Mundial, como também do relatório Doing Business do Banco 

Mundial, do site das Organizações das Nações Unidas – ONU e dos relatórios econômicos da 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL.   

                             

3.5   DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS 

 

               As variáveis operacionais são descritas abaixo, porém cabe ressaltar as diferenças 

entre os padrões de contabilidade. De modo geral, a maioria dos autores destaca dois grandes 

grupos distintos: o modelo Anglo-Saxão e o modelo Continental ou Europeu. Para Niyama 

                                            
4
 Os resultados para os EUA são apresentados no Apêndice A. 
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(2006), o modelo Anglo-Saxão é composto por países como Grã-Bretanha, Austrália, Nova 

Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Malásia, Índia, África do Sul e Cingapura, cujas 

características predominantes são: 

a) existência de uma profissão contábil forte e atuante; 

b) sólido mercado de capitais, como fonte de captação de recursos; 

c) pouca interferência governamental na definição de práticas contábeis; 

d) as demonstrações financeiras buscam atender, em primeiro lugar, os investidores. 

               O modelo Continental ou Europeu, por sua vez, é composto por países como França, 

Alemanha, Itália, Japão, Bélgica, Espanha, países da Europa Oriental, países da América do 

Sul, entre outros, e as características predominantes são as seguintes: 

a) profissão contábil fraca e pouco atuante; 

b) forte interferência governamental no estabelecimento de padrões contábeis, notadamente de 

natureza fiscal; 

c) as demonstrações financeiras buscam atender primeiramente os credores e o governo, em 

vez dos investidores; 

d) importância de bancos e outras instituições financeiras (inclusive governamentais) em vez 

de recursos provenientes do mercado de capitais como fonte de captação pelas empresas. 

               Como lembra Niyama (2006), a classificação de um país como integrante de um dos 

dois modelos é discutível, sem haver um consenso entre os especialistas.  

               Analisando-se particularmente os países da América Latina, observa-se, à primeira 

vista, uma forte vinculação com o modelo Continental ou Europeu, caracterizado pela 

influência governamental na edição de normas contábeis, a pouca valorização da profissão 

contábil e a forte presença dos bancos como fornecedores de capital. Entretanto, em termos de 

financial reporting, verifica-se a disseminação cada vez mais acentuada do modelo Anglo-

Saxão, por conta do fortalecimento do mercado de capitais em alguns países, e também, 

motivada pela maior globalização enfrentada pelas empresas, que necessitam unificar e 

padronizar suas informações econômico-financeiras (NIYAMA, 2006). Assim, não há 

diferenças significativas entre o padrão contábil dos países latino-americanos analisados.  
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As variáveis que compõem o presente estudo são: 

 

Variáveis Dependentes: Endividamento: 

 

Variável de Pesquisa Fórmula 

ETC: Endividamento Total a Valor 

Contábil 

= (Passivo Circulante + Exigível a Longo      

Prazo) / Ativo Total 

ETM: Endividamento Total a Valor de 

Mercado 

= (Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo) / Ativo a Valor de Mercado 

ECPC: Endividamento de Curto Prazo a 

Valor Contábil 

= Passivo Circulante / Ativo Total 

ELPC: Endividamento de Longo Prazo a 

Valor Contábil 

= Exigível a Longo Prazo / Ativo Total 

EFCP: Endividamento Financeiro Oneroso 

de Curto Prazo 

= Debêntures e Financiamentos de Curto 

Prazo / Ativo a Valor de Mercado 

EFLP: Endividamento Financeiro Oneroso 

de Longo Prazo 

= Debêntures e Financiamentos de Longo 

Prazo / Ativo a Valor de Mercado 

Quadro 8: Variáveis dependentes - Nível de Endividamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

               A escolha das variáveis dependentes procurou abranger, além do endividamento 

total a valor contábil e de mercado, variáveis que expliquem o endividamento de curto e longo 

prazo. Estudos empíricos sobre empresas brasileiras ( MOREIRA; PUGA, 2001; GOMES; 

LEAL, 2001; FORTE, 2007 ) evidenciam a relevância do endividamento de curto prazo, em 

virtude das poucas linhas de financiamento de longo prazo, dadas as condições específicas do 

Brasil. De forma análoga, essa evidência estende-se às empresas latino-americanas.  
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Variáveis Independentes: Específicas da Empresa: 

                                                                                                                                       

Variável de Pesquisa Fórmula 

Índice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

Tangibilidade = (Ativo Imobilizado + Estoques) / Ativo 

Total 

Retorno do Ativo (ROA) = EBIT / Ativo Total 

 

Market to Book value = Valor de Mercado do PL / Valor Contábil 

do PL 

Oportunidades de Crescimento  = (Vendas no período 1 – Vendas no 

período 0) / Vendas no período 0 

Nível de Pagamento de Imposto de Renda = Valor de Imposto de Renda / EBT 

Tamanho da Firma = Log (Receita Operacional Líquida) 

Risco do Negócio = Desvio Padrão do EBIT / Ativo Total 

Quadro 9: Variáveis independentes - Específicas da Firma 

Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                      

               Com relação às variáveis específicas da empresa, faz-se necessário comentar sobre 

duas variáveis desse grupo. A primeira delas é o Índice de Liquidez Corrente, presente nos 

trabalhos de Forte (2007) e Nakamura et al. (2007), que tende a possuir uma relação inversa 

com o grau de endividamento, em função da teoria de Assimetria de Informações e Pecking 

order. Quanto à variável de rentabilidade, a rentabilidade operacional  – Retorno sobre Ativo 

Total (ROA) –  é a medida mais apropriada, já que contempla a rentabilidade gerada pelos 

ativos (operacional) da empresa e como tal valor é repartido entre capital de terceiros e capital 

próprio. Entretanto, para fins de análise empírica foram rodadas regressões incluindo a 

rentabilidade líquida – Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) – a fim de verificar sua 

influência sobre o nível de endividamento. Como a correlação entre essas duas variáveis é 

elevada (0,633), foram analisadas regressões somente com ROA, e depois omitindo a variável 

ROA e incluindo a variável ROE
5
. Costa Jr. e Lemes Jr. (2006) utilizam o ROE como 

determinante da estrutura de capital para as empresas brasileiras, sendo observada uma 

relação negativa e significante com o endividamento contábil total e de longo prazo. Por outro 

lado, para Brito, Corrar e Batistella (2007), os resultados encontrados para o ROE não foram 

                                            
5
 O Apêndice B ilustra os resultados incluindo a variável ROE e excluindo a variável ROA. 
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significantes. As demais variáveis são amplamente empregadas nas pesquisas empíricas, 

podendo diferenciar a forma de cálculo da variável.  

 

Variáveis Independentes: Macroeconômicas e Institucionais: 

 

Variável de Pesquisa Fórmula 

Crescimento do PIB = Média anual do crescimento do PIB entre 

2001 e 2006 

Renda per Capita = Log (Média do PIB / População Total) 

Taxa Anual de Inflação = Média da Taxa Anual de Inflação 

Participação das Empresas de Capital Aberto 

na Economia 

= Total em $ do Valor de Mercado das 

Empresas de Capital Aberto / PIB 

Carga Fiscal = Total de Tributos Arrecadados / PIB 

Tempo Médio para Abertura de um Negócio 

no país 

= Log do número de dias 

Quadro 10: Variáveis independentes - Macroeconômicas e Institucionais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.6   TRATAMENTO E TESTES ESTATÍSTICOS 

 

               Para este estudo, utiliza-se a técnica econométrica de painel de dados equilibrado, 

compreendendo 388 companhias de capital aberto de diversos setores (exceto bancos, 

companhias de seguro e holdings) dos cinco países latino-americanos (México, Brasil, 

Argentina, Chile e Peru), para o período entre 2001 e 2006. Utilizou-se o software 

econométrico Gretl, versão 1.7.1, e ao mesmo tempo, os resultados obtidos foram comparados 

com os resultados encontrados no software Stata versão 8.0. Os resultados gerados pelos dois 

programas foram idênticos. 

               Adicionalmente, para os fatores específicos da firma foram processadas regressões 

lineares múltiplas cross-section por MQO para a América Latina, a fim de verificar a 

diferença entre as duas técnicas econométricas (dados em painel e regressão linear múltipla – 

cross-section). A regressão cross-section não considerou os fatores macroeconômicos e 

institucionais, uma vez que esses tipos de dados apresentam elevada ou quase perfeita 

colinearidade entre si, impossibilitando o emprego desta técnica. Destarte, uma das vantagens 
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da utilização de dados em painel é justamente eliminar ou atenuar problemas relacionados à 

multicolinearidade
6
.             

               Diversos estudos sobre estrutura de capital têm empregado a técnica econométrica 

de dados em painel. Jorge e Armada (2001) utilizaram para empresas portuguesas. Zamora 

(2006) para empresas mexicanas. Correa (2006), Ferreira (2006b), Forte (2007), Nakamura et 

al. (2007) e Brito, Corrar e Batistella (2007) para empresas brasileiras. Terra (2002) e (2007) 

empregou dados em painel para empresas da América Latina. Ozkan (2001) para empresas 

britânicas. Gaud  et al. (2005) para empresas suíças. Booth  et al. (2001) para empresas de dez 

países em desenvolvimento. Jong, Kabir e Nguyen (2007) para empresas de 42 países.  

               Um conjunto de dados em painel (ou dados longitudinais) consiste em uma série de 

tempo para cada membro do corte transversal do conjunto de dados. São conjuntos de dados 

nos quais as mesmas unidades de corte transversal (N) são acompanhadas ao longo do tempo 

(T), sendo cada vez mais usados no trabalho empírico, por apresentar diversas vantagens 

(WOOLDRIDGE, 2006). 

               Gujarati (2006) cita as vantagens dos dados em painel em relação aos dados em 

corte transversal ou às séries temporais: 

1) Como os dados em painel relacionam-se a indivíduos, empresas, estados, países, etc., 

tende a haver muita heterogeneidade nessas unidades. As técnicas de estimação em painel 

podem levar em conta explicitamente essas variáveis individuais específicas; 

2) Ao combinar séries temporais com dados de corte transversal, os dados em painel 

proporcionam dados mais informativos, mais variabilidade e menos colinearidade entre 

as variáveis, mais graus de liberdade e mais eficiência; 

3) Ao estudar repetidamente um corte transversal de observações, os dados em painel são 

mais adequados ao estudo da dinâmica da mudança; 

4) Os dados em painel podem detectar e medir efeitos melhor do que quando a observação é 

feita por meio de corte transversal puro ou série temporal pura; 

5) Os dados em painel nos permitem estudar modelos comportamentais mais complexos; 

6) Ao tornar disponíveis dados referentes a vários milhares de unidades, pode-se minimizar 

o viés que decorreria da agregação de pessoas ou empresas em grandes conjuntos.  

                                            
6
 O Apêndice D apresenta os resultados para os fatores específicos das empresas, utilizando Regressão Linear 

Múltipla – Cross-Section – por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). 
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               De acordo com Greene (2008), basicamente, há três modelos de dados em painel: 1) 

Pooled, 2) Efeitos Fixos e 3) Efeitos Aleatórios, considerando dados em painel estático (sem 

influência de variáveis defasadas).  

               O modelo Pooled trata os dados de forma agrupada, desconsiderando as dimensões 

de tempo e espaço dos dados combinados, ou seja, desconsidera a heterogeneidade dos 

indivíduos. Esse modelo ainda mantém as premissas clássicas da regressão linear múltipla 

(variância zero do termo de erro 𝑢𝑖𝑡 , homocedasticidade, independência entre os regressores e 

exogeneidade estrita de 𝑋𝑖𝑡 ). Seus estimadores eficientes e não viesados são obtidos pelos 

Mínimos Quadrados Ordinários (Ordinary Least Squares – OLS). Dessa maneira, o intercepto 

e os coeficientes angulares são constantes ao longo do tempo e no espaço e o termo de erro 

capta as diferenças ao longo do tempo e entre indivíduos. O modelo [2] em questão é: 

 

𝑌𝑖𝑡  = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡  + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡  + 𝑢𝑖𝑡      [2] 

               Quando a heterogeneidade varia entre os indivíduos, desconsiderar tal situação 

pode-se tornar problemática na estimativa dos coeficientes de regressão. Nesse caso a solução 

seria empregar o modelo de efeitos fixos. Greene (2008) cita que a não observação da 

heterogeneidade induz à autocorrelação.  

               O modelo de efeitos fixos leva em consideração as características únicas de cada 

unidade (empresa) do corte transversal, fazendo variar o intercepto para cada unidade, 

considerando, no entanto, que os coeficientes angulares são constantes entre unidades. Seus 

estimadores também são obtidos pelos Mínimos Quadrados Ordinários (Ordinary Least 

Squares – OLS). Assim, o modelo proposto [3] é: 

 

𝑌𝑖𝑡  = 𝛽1𝑖  + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡  + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡  + 𝑢𝑖𝑡      [3] 

               O subscrito i no termo de intercepto capta as diferenças  entre as unidades 

(empresas) analisadas. Tais diferenças podem ser decorrentes das características especiais de 

cada empresa, como por exemplo estilo gerencial, cultura e estrutura organizacional, filosofia, 

entre outras.   

               Para Wooldridge (2006), sob uma hipótese de exogeneidade estrita das variáveis 

explicativas (independentes), o estimador de efeitos fixos é não viesado, isto é, o erro 

idiossincrático 𝑢𝑖𝑡  deve ser não correlacionado com cada variável explicativa ao longo de 

todos os períodos de tempo. O estimador de efeitos fixos leva em conta uma correlação 
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arbitrária entre  𝛽1𝑖  e as variáveis explicativas em qualquer período de tempo. Por esse 

motivo, qualquer variável explicativa que seja constante ao longo do tempo para todo i é 

removida pela transformação de efeitos fixos, se 𝑋𝑖𝑡  for constante ao longo de t. Assim, não se 

podem incluir variáveis que são constantes ao longo do tempo para uma mesma unidade. As 

outras hipóteses para que uma análise direta de OLS seja válida são as de que os erros 𝑢𝑖𝑡  

sejam homocedásticos e que sejam serialmente não correlacionados (ao longo de t). 

               Entretanto, Greene (2008) cita o Modelo de Variável Binária de Mínimos Quadrados 

(Least Squares Dummy Variable – LSDV) em que variáveis binárias (dummies) são utilizadas 

para indicar i unidades.  Esse modelo é uma forma de estimar um intercepto para cada i, 

introduzindo uma variável binária para cada observação do corte transversal, juntamente com 

as variáveis explicativas, podendo, inclusive, acrescentar variáveis binárias para cada período 

de tempo t. Hsiao (2003) observa que a introdução de variáveis binárias capta os efeitos de 

outras variáveis explicativas omitidas. 

               Para  estimar o modelo LSDV, considere 𝑌𝑖  e 𝑋𝑖  contendo T observações para cada i 

(unidade), sendo i igual a (T x 1), tem-se a coluna matricial, fazendo-se 𝜀𝑖  estar associado a (T 

x 1) (vetor de erros), obtém-se: 

 

𝑌𝑖  = β𝑋𝑖  + 𝑖𝛼𝑖  + 𝜀𝑖       [4] 

 

               Agora, considerando 𝑑𝑖  uma variável dummy indicando i unidade, tem-se que (nT x 

n) é a matriz D = [𝑑1, 𝑑2, ..., 𝑑𝑛] formando a linha matricial contendo nT, obtém-se: 

 

Y = ΒX + 𝐷𝛼  + ε      [5] 

 

               Esse [5] é o modelo clássico de regressão. Se N (observações) não for grande, então 

o modelo pode ser estimado por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), tornando-se o melhor 

estimador linear não viesado (Best Linear Unbiased Estimator – BLUE) com K regressores 

em X e N colunas em D como regressão múltipla com K + N parâmetros, construindo a matriz 

de regressão.     

               Wooldridge (2006) destaca que a regressão com variáveis binárias tem algumas 

características importantes. A mais relevante é que ela fornece exatamente as mesmas 

estimativas de 𝛽𝑖  que seria obtido da regressão linear de efeitos fixos sem variáveis binárias. 

Cabe observar que o 𝑅2 da regressão com variáveis binárias normalmente é elevado, devido 
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ao fato da inclusão de dummy para cada unidade de corte transversal (cross-section). De 

forma análoga, tal método não é muito prático para conjuntos de dados em painel com muitas 

observações de corte transversal.   

               Greene (2008) aponta um teste formal para verificar a significância do modelo 

LSDV contra o modelo Pooled. Por meio do teste F, pode-se observar se há diferença entre os 

dois modelos, testando a hipótese que os termos constantes dos dois modelos são iguais. 

Dessa forma, sob a hipótese nula de igualdade dos termos constantes, não há diferença entre 

os modelos, sendo eficiente o estimador pelo modelo Pooled.  O teste F [6] é apresentado 

abaixo:   

                  

𝐹(𝑛−1,   𝑛𝑇−𝑛−𝐾) = 
 𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉  

2 − 𝑅𝑃𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑  
2   / (𝑛−1)

 1− 𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉
2   / (𝑛𝑇−𝑛−𝐾)

        [6] 

               Onde LSDV indica o modelo de variáveis binárias e Pooled aponta o modelo restrito 

com apenas um termo constante para todas as observações.  

               O modelo de efeitos fixos pode ser muito exigente em termos de graus de liberdade, 

se houver várias unidades de corte transversal, ainda mais se considerar uma variável dummy 

para cada observação. O modelo de efeitos aleatórios ou modelo de correção de erros trata o 

intercepto de uma unidade individual como uma extração aleatória da população muito maior 

com uma valor médio constante. O intercepto individual é, então, expresso como o desvio de 

seu valor médio constante. De acordo com Gujarati (2006), em lugar de tratar 𝛽1𝑖  como fixo, 

supõe-se que é uma variável aleatória com valor médio 𝛽1, sendo o valor do intercepto para 

cada unidade ou empresa individual representado por: 

𝛽1𝑖  = 𝛽1 + 𝜀𝑖       i = 1,2,3 ,..., N      [7] 

               Onde 𝜀𝑖  é um termo de erro aleatório com média zero e variância 𝜎𝜀
2 

               Assim por uma transformação matemática, o modelo de efeitos aleatórios é: 

𝑌𝑖𝑡  = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡  + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡  + 𝑤𝑖𝑡      [8] 

𝑤𝑖𝑡  = 𝜀𝑖  + 𝑢𝑖𝑡     [9] 

               O termo de erro composto 𝑤𝑖𝑡  consiste de dois elementos: 𝜀𝑖  que é o elemento do 

corte transversal ou específico dos indivíduos (empresas) não observável e 𝑢𝑖𝑡  que é o 
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elemento combinado da série temporal e do corte transversal. As pressuposições habituais do 

modelo de efeitos aleatórios, assumindo exogeneidade estrita são: 

𝜀𝑖  ~ N(0, 𝜎𝜀
2)     e    𝑢𝑖𝑡  ~ N(0, 𝜎𝑢

2)      [10] 

E(𝜀𝑖𝑢𝑖𝑡 ) = 0   e   E(𝜀𝑖𝜀𝑗 ) = 0   (i ≠ j)     [11] 

E(𝑢𝑖𝑡𝑢𝑖𝑠) = E(𝑢𝑖𝑡𝑢𝑗𝑡 ) = E(𝑢𝑖𝑡𝑢𝑗𝑠 ) = 0  (i ≠ j; t ≠ s)    [12] 

E(𝑤𝑖𝑡 ) = 0      [13] 

var(𝑤𝑖𝑡 ) = 𝜎𝜀
2 + 𝜎𝑢

2      [14] 

corr (𝑤𝑖𝑡 , 𝑤𝑖𝑠) = 
𝜎𝜀

2

𝜎𝜀     
2 + 𝜎𝑢

2      [15] 

               Isto é, os componentes de erro individuais não estão correlacionados entre si nem 

estão correlacionados entre as unidades de corte transversal e as de séries temporais. Como 

[14] mostra, o termo de erro 𝑤𝑖𝑡  é homocedástico. Contudo, há correlação entre 𝑤𝑖𝑡  e 𝑤𝑖𝑠  (t ≠ 

s) sendo o  coeficiente de correlação dado por [15]. 

               No modelo de efeitos fixos, cada unidade de corte transversal tem seu próprio valor 

(fixo) de intercepto, em todos esses N valores para N unidades de corte transversal. Já no 

modelo de efeitos aleatórios, o intercepto 𝛽1 representa o valor médio de todos os interceptos 

de corte transversal e o elemento de erro 𝜀𝑖  representa o desvio (aleatório) do intercepto 

individual de seu valor médio. No entanto, cabe ressaltar que 𝜀𝑖  não é diretamente observável 

(variável latente). 

               Dessa maneira, se não for levada em conta a estrutura de correlação [15] ao estimar 

o modelo de efeitos aleatórios [8] por OLS, os estimadores resultantes serão ineficientes. O 

método mais apropriado (melhor estimador linear não viesado – BLUE) , nesse caso, é o 

método por Mínimos Quadrados Generalizados (Generalized Least Squares – GLS). 

               Para Wooldridge (2001), a escolha entre efeitos fixos ou efeitos aleatórios está 

baseada no comportamento de 𝜀𝑖  (efeito não observável do indivíduo), se tratado como efeito 

fixo ou aleatório. De acordo com Hsiao (2003), quando T é muito grande, não faz diferença 

tratar o modelo de regressão linear com efeitos fixos ou variáveis, pois ambos (estimador pelo 

LSDV e por GLS) tornam- se iguais. Por outro lado, quando N é grande e T não, torna-se um 

tanto complexo escolher entre os dois modelos, necessitando, por exemplo, de testes 
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estatísticos para apoio à decisão ou mesmo considerações que o pesquisador realiza sobre os 

efeitos.  

               Quando não se pode considerar as observações como extrações aleatórias de uma 

grande população, é racional pensar em 𝜀𝑖  como parâmetros a estimar, mesmo que 𝜀𝑖  esteja 

correlacionado com algum regressor, caso em que é utilizado o método de efeitos fixos. Uma 

maneira de estimar um intercepto diferente para cada observação é incluir variáveis dummies 

– modelo LSDV. Por outro lado, se os 𝜀𝑖  são variações aleatórias e ainda assumir que os  𝜀𝑖  

são não-correlacionados com todos os regressores, o método dos efeitos aleatórios é o mais 

apropriado. O modelo LSDV tem a desvantagem em termos de perda de graus de liberdade, o 

que pode torná-lo ineficiente, dependendo do número de observações e da quantidade de 

regressores. Por outro lado, o modelo de efeitos fixos não obriga que os efeitos individuais 

estejam não correlacionados com outros regressores, diferentemente do modelo de efeitos 

aleatórios. O modelo de efeitos aleatórios, diante disso, pode sofrer inconsistência devido à 

correlação entre os regressores e os efeitos aleatórios. (WOOLDRIDGE, 2002)  

               Para Hsiao (2003), se os efeitos das variáveis omitidas podem ser apropriadamente 

considerados pela variável aleatória e os efeitos dos indivíduos (ou tempo) representam a falta 

de conhecimento do pesquisador, não parece razoável tratar essa falta de conhecimento por  

(𝜀𝑖) como fixo e a outra falta de conhecimento (𝑢𝑖𝑡) como aleatória. No modelo de efeitos 

fixos o pesquisador faz inferência condicional sobre os efeitos que estão presentes na amostra. 

Já no modelo de efeitos aleatórios o pesquisador faz inferência incondicional com relação aos 

efeitos presentes na população.       

               Dentre os testes que verificam qual modelo é o mais adequado, um deles é o teste do 

multiplicador de Lagrange, desenvolvido por Breusch e Pagan em 1980. Outro é o teste de 

Hausman, desenvolvido em 1978. O teste de Hausman é utilizado para testar a ortogonalidade 

dos efeitos comuns e dos regressores. O teste é baseado no conceito de que sob a hipótese de 

não correlação, ambos OLS no modelo LSDV e GLS são consistentes, mas OLS é ineficiente, 

do mesmo modo, que se OLS é consistente, GLS não o é. Assim, sob a hipótese nula, os dois 

estimadores não diferem sistematicamente. Se a hipótese nula for rejeitada, a conclusão é que 

o modelo de efeitos aleatórios não é adequado, sendo preferível o emprego dos efeitos fixos. 

O teste estatístico proposto por Hausman tem uma distribuição 𝜒2 (qui-quadrado) assintótica.  

(GREENE, 2008). Assintoticamente equivalente, o teste estatístico [16] é dado por:  
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𝐻′  = (𝛽 𝐿𝑆𝐷𝑉  - 𝛽 𝑀𝐸𝐴𝑁𝑆 )′ [Asy.Var(𝛽 𝐿𝑆𝐷𝑉 ) + Asy.Var(𝛽 𝑀𝐸𝐴𝑁𝑆 )]−1 (𝛽 𝐿𝑆𝐷𝑉  - 𝛽 𝑀𝐸𝐴𝑁𝑆 )     

[16] 

Onde:  

𝛽 𝐿𝑆𝐷𝑉 = Os estimadores por OLS no modelo LSDV; 

𝛽 𝑀𝐸𝐴𝑁𝑆  = Os estimadores por OLS 

Asy.Var = Variância assintótica 

               De acordo com Jorge e Armada (2001), para os modelos de efeitos aleatórios, cada 

variável depende de um conjunto de variáveis independentes explícitas no modelo (que 

diferem entre empresas, países e ao longo do tempo) e de outras variáveis não explícitas ou 

omitidas (que podem refletir aspectos particulares de determinadas empresas, países e/ou de 

certos períodos de tempo). Os termos independentes são variáveis entre empresas, países e ao 

longo do tempo; os outros parâmetros assumem-se constantes.  

               Neste estudo, os modelos econométricos utilizados são Pooled e Efeitos aleatórios. 

O Pooled trata os dados de forma agrupada, desconsiderando as dimensões de tempo, bem 

como a heterogeneidade dos indivíduos. Este modelo ainda mantém as premissas clássicas da 

regressão linear múltipla, sendo seus estimadores eficientes e não viesados, obtidos pelos 

Mínimos Quadrados Ordinários (OLS – Ordinary Least Squares). Para minimizar a 

desconsideração da heterogeneidade dos indivíduos, Greene (2008) propõe o Pooled 

estratificado, em que os indivíduos são estratificados em função de alguma similaridade. 

Neste estudo os indivíduos (empresas) são estratificados por indústria  (variável dummy) e por 

país (variável dummy), sendo a referência para indústria o setor manufatureiro e a referência 

para país o Brasil. Cada estrato será composto por empresas que apresentam alguma 

similaridade. Por exemplo, o estrato setor de eletricidade, gás e água do país Chile, será 

formado por empresas chilenas pertencentes à essa indústria. Portanto, haverá um coeficiente 

para cada indústria e país, e seu resultado reflete as características únicas ou específicas da 

indústria e do país, as quais pertencem as empresas. Ressalta-se que as variáveis dummies que 

representam o setor manufatureiro e o país Brasil são omitidas, pois servem como referências 

de comparação com as demais variáveis dummies de indústria e país. O procedimento em 

questão, de acordo com Gujarati (2006), é para evitar situação de perfeita colinearidade. 
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               O modelo Pooled estratificado se aproxima bastante do modelo de efeitos fixos 

(LSDV – Least Squares Dummy Variable), pois no LSDV cada indivíduo é representado por 

uma variável dummy. Contudo, utilizar o modelo de efeitos fixos neste estudo não seria 

viável, dado o tamanho relativamente grande da amostra. Portanto, utiliza-se o Pooled 

estratificado quando o teste de Hausman indicar o modelo de efeitos fixos, do mesmo modo, 

será empregado o modelo de efeitos aleatórios quando o teste de Hausman apontar este 

modelo como melhor opção.                      

               Foram construídas as regressões lineares múltiplas a partir das seis variáveis 

dependentes (nível de endividamento das empresas) como função de variáveis independentes 

(explicativas) relacionadas às variáveis específicas de cada empresa, variáveis binárias do 

setor de atividade econômica (indústria), variáveis macroeconômicas e institucionais e 

variáveis binárias do país de origem. O estudo contempla quatro modelos de análise, por meio 

de dados em painel, segundo as seguintes equações econométricas:  

- Modelo 1: Análise dos determinantes da estrutura de capital, por país, considerando 

fatores específicos da firma, bem como variáveis binárias da indústria. Esse modelo contém a 

presença de Pooled estratificado (aproximação de efeitos fixos) e aleatórios; 

Para Pooled estratificado: 

𝑁𝐸𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖 +  𝛽1𝑓𝑋𝑖𝑓𝑡 +  𝛽2𝑠𝑌𝑖𝑠𝑡 + 𝑢𝑖𝑡

𝑆

𝑠=1

𝐹

𝑓=1

      [17] 

Para Efeitos Aleatórios:  

𝑁𝐸𝑖𝑡 = 𝛽1 +  𝛽1𝑓𝑋𝑖𝑓𝑡 +  𝛽2𝑠𝑌𝑖𝑠𝑡 + 𝜀𝑖 + 𝑢𝑖𝑡

𝑆

𝑠=1

𝐹

𝑓=1

      [18] 

     - Modelo 2: Análise dos determinantes da estrutura de capital da América Latina, 

considerando fatores específicos da firma, variáveis binárias do país de origem e variáveis 

binárias da indústria; 

𝑁𝐸𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖 +  𝛽1𝑓𝑋𝑖𝑓𝑡 +  𝛽2𝑝𝑍𝑖𝑝𝑡 +  𝛽3𝑠𝑌𝑖𝑠𝑡 +

𝑆

𝑠=1

𝑢𝑖𝑡       [19]

𝑃

𝑝=1

𝐹

𝑓=1
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- Modelo 3: Análise dos determinantes da estrutura de capital da América Latina, 

considerando fatores específicos da firma, fatores econômicos e institucionais dos países e 

variáveis binárias do país de origem. Esse modelo contém a presença de Pooled estratificado 

(aproximação de efeitos fixos) e aleatórios; 

Para Pooled estratificado: 

𝑁𝐸𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖 +  𝛽1𝑓𝑋𝑖𝑓𝑡 +  𝛽2𝑒𝑊𝑖𝑒𝑡 +  𝛽3𝑝𝑍𝑖𝑝𝑡 +

𝑃

𝑝=1

𝑢𝑖𝑡       [20]

𝐸

𝑒=1

𝐹

𝑓=1

 

Para Efeitos Aleatórios: 

𝑁𝐸𝑖𝑡 = 𝛽1 +  𝛽1𝑓𝑋𝑖𝑓𝑡 +  𝛽2𝑒𝑊𝑖𝑒𝑡 +  𝛽3𝑝𝑍𝑖𝑝𝑡 + 𝜀𝑖 +

𝑃

𝑝=1

𝑢𝑖𝑡       [21]

𝐸

𝑒=1

𝐹

𝑓=1

 

- Modelo 4: Análise dos determinantes da estrutura de capital da América Latina, 

considerando fatores específicos da firma, fatores econômicos e institucionais dos países, 

variáveis binárias do país de origem e variáveis binárias da indústria; 

𝑁𝐸𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖 +  𝛽1𝑓𝑋𝑖𝑓𝑡 +  𝛽2𝑒𝑊𝑖𝑒𝑡 +  𝛽3𝑝𝑍𝑖𝑝𝑡 +

𝑃

𝑝=1

 𝛽4𝑠𝑌𝑖𝑠𝑡 +

𝑆

𝑠=1

𝑢𝑖𝑡       [22]

𝐸

𝑒=1

𝐹

𝑓=1

 

Onde: 

𝑁𝐸𝑖𝑡   é o nível de endividamento (variável dependente) para 𝑖𝑛  alavancagem financeira da 

firma no período 𝑡𝑛 ; 

  𝛽1   é o valor médio de uma variável aleatória no modelo de efeitos aleatórios; 

𝛽1𝑖   é a constante específica da empresa brasileira pertencente ao setor de manufatura no 

modelo de Pooled estratificado e efeitos fixos; 

𝑋𝑖𝑓𝑡   é a matriz de F variáveis independentes específicas de cada empresa; 

𝑊𝑖𝑒𝑡   é a matriz de E variáveis econômicas e institucionais; 

𝑌𝑖𝑠𝑡    é a matriz de S variáveis binárias do setor de atividade econômica; 



90 
 

𝑍𝑖𝑝𝑡   é a matriz de P variáveis binárias do país de origem; 

𝑢𝑖𝑡   é o elemento de erro combinado da série temporal e do corte transversal 

 𝜀𝑖   é o elemento do corte transversal ou específico dos indivíduos (empresas) não 

observável – termo de erro aleatório. 
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4   RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÕES 

 

              O presente estudo analisa uma amostra de empresas latino-americanas composta por 

388 companhias abertas dos seguintes países: México, Brasil, Argentina, Chile e Peru, 

distribuídas entre 14 indústrias, de acordo com o código de identificação industrial americano 

– SIC (Standard Industrial Code), atingindo o nível de três dígitos quanto à diferença entre as 

indústrias. A distribuição das empresas, por país e por indústria, é retratada na Tabela 1, 

abaixo: 

 

Tabela 1: Distribuição de empresas por indústria e país 

                               PAÍS 

SETOR 

México Brasil Argentina Chile Peru TOTAL % TOTAL 

Administração de empresas e 

empreendimentos 

1 8 1 1 3 14 3,61 

Agricultura, pecuária, pesca 1 _ 3 8 5 17 4,38 

Assistência médica e social 1 1 _ 3 _ 5 1,29 

Comércio atacadista 3 _ 2 6 _ 11 2,83 

Comércio varejista 11 5 1 6 1 24 6,19 

Construção 6 8 3 1 1 19 4,90 

Eletricidade, gás e água _ 24 3 16 4 47 12,11 

Hotel e restaurante 3 _ _ _ 2 5 1,29 

Imobiliária e locadora _ _ 1 5 1 7 1,80 

Manufatureira 31 71 22 36 17 177 45,62 

Informação 5 12 1 4 2 24 6,19 

Mineração 3 3 3 2 12 23 5,93 

Serviços profissionais, 

científicos e técnicos 

_ 2 1 1 _ 4 1,03 

Transporte e armazenamento 1 2 2 6 _ 11 2,83 

TOTAL 66 136 43 95 48 388 100,00 

%  TOTAL 17,01 35,05 11,08 24,49 12,37 100,00  

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

               Verifica-se que o Brasil contribui com pouco mais de 35% do total da amostra de 

empresas, seguido pelo Chile com 24,49%. O país com o menor número de empresas é a 

Argentina, com pouco mais de 11%. Com relação à indústria, mais de 45% do total da 

amostra de empresas pertencem ao setor manufatureiro, seguido com certa distância, pelo 
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setor de eletricidade, gás e água, com pouco mais de 12%. Os demais setores ficaram com 

uma representatividade abaixo de 10%.                

               Para observar o comportamento das variáveis independentes e detectar a existência 

de autocorrelação entre elas, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson para as 

variáveis independentes. O coeficiente de correlação de Pearson (r) mede a associação linear 

entre duas variáveis, e ele encontra-se entre os valores -1 (perfeita associação negativa) e 1 

(perfeita associação positiva). Quando o valor da correlação é próximo de 0, pode-se dizer 

que não existe associação linear entre as variáveis.  

               A Tabela 2 apresenta o valor do r de Pearson para as variáveis independentes dos 

países da América Latina: 

 

Tabela 2: Correlação entre as variáveis específicas da firma dos países da América Latina 

Variáveis ILC Tangibil. ROA M. Book Cresc.  IR Tamanho Risco 

Índ. Liq. Cor. 1        

Tangibilid. -0,098 1       

ROA 0,007 0,006 1      

Mkt to Book -0,044 -0,047 0,498 1     

Op. Crescim. -0,056 -0,284 0,135 0,023 1    

Pgto IR 0,034 0,022 0,108 0,071 0,021 1   

Tamanho -0,031 0,080 0,275 0,322 0,152 0,111 1  

Risco -0,039 -0,099 0,368 0,143 0,116 -0,026 -0,057 1 

Fonte: Elaborada pelo autor 

               Como se pode observar, o coeficiente (ROA e Market to Book) apresentou o maior 

grau de correlação (0,498), ficando bem abaixo do limite tolerável (GUJARATI, 2006) de 

0,60, o que não compromete a análise econométrica. Os demais coeficientes ficaram abaixo 

de 0,40, sendo a maioria próximo de 0 (zero). Cabe ressaltar que quando se inclui a variável 

ROE, o coeficiente (ROA e ROE) atinge o grau de correlação de 0,633, o que leva a optar por 

uma variável ou outra nas regressões lineares múltiplas, a fim de eliminar problemas de 

multicolinearidade. 
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Tabela 3: Correlação entre as variáveis macroeconômicas e institucionais dos países da América Latina 

Variáveis Cresc. PIB Renda PC Inflação Part. CA C. Fiscal Tempo Neg. 

Cresc. PIB 1      

Renda PC 0,093 1     

Inflação - 0,346 - 0,137 1    

Part. CA 0,013 0,392 0,105 1   

C.Fiscal - 0,026 - 0,044 0,140 - 0,069 1  

Tempo Neg. - 0,0203 - 0,565 0,090 - 0,546 0,604 1 

Fonte: Elaborada pelo autor 

               Os coeficientes de correlação das variáveis macroeconômicas e institucionais 

também apresentaram coeficientes de correlação baixos (Tabela 3). O coeficiente (Tempo 

Neg. e C. Fiscal) apresentou o maior grau de correlação (0,604). Também os coeficientes 

(Tempo Neg. e Renda PC) e (Tempo Neg. e Part. CA) apresentaram graus de correlação (- 

0,565 e - 0,546 respectivamente). Os demais coeficientes ficaram abaixo de 0,40.  

               Quando todas as variáveis são consideradas conjuntamente (específicas da firma, 

macroeconômicas e institucionais), os coeficientes (Oport. Cresc. e C. Fiscal) e (Oport. Cresc. 

e Tempo Neg.) atingem graus de correlação (0,865 e 0,750 respectivamente). Devido à 

elevada correlação entre as variáveis, foram processadas regressões, retirando-se a variável 

Oportunidades de Crescimento, porém não foram identificadas alterações nos resultados
7
. Por 

isso, os resultados apresentados no presente estudo incluem todas as variáveis selecionadas. 

Os demais coeficientes de correlação permaneceram abaixo de 0,605. 

               A Tabela 4 mostra as estatísticas descritivas para os seis níveis de endividamento 

considerados no estudo, das 388 empresas latino-americanas. O endividamento total contábil 

(ETC) e o endividamento total de mercado (ETM) apresentaram praticamente o mesmo 

resultado, o que evidencia uma participação igualitária entre os dois endividamentos. 

Entretanto, a dispersão (desvio-padrão) do endividamento total contábil é menor do que no 

endividamento total de mercado. No endividamento total contábil, observa-se uma maior 

participação de dívidas de curto prazo (ECPC). Quanto ao endividamento financeiro oneroso, 

observa-se maior participação de dívidas onerosas de longo prazo (EFLP).         

               

 

 

 

                                            
7
 O Apêndice C contém os resultados sem a variável Oportunidades de crescimento. 
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Tabela 4: Estatísticas descritivas para níveis de endividamento das empresas na América Latina 

Medidas ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Média 0,4526 0,2533 0,1992 0,4561 0,0831 0,1339 

Mediana 0,4532 0,2317 0,1816 0,4400 0,0451 0,0907 

Mínimo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máximo 0,9394 0,8202 0,7015 0,9900 0,9163 0,9959 

Desv. pad. 0,1871 0,1385 0,1483 0,2337 0,1073 0,1470 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

               A Tabela 5, abaixo,  traz as estatísticas descritivas para as variáveis específicas da 

firma. Em primeiro lugar, nota-se um elevado Índice de Liquidez Corrente (ILC) médio das 

empresas, o que reflete a preocupação delas quanto à solvência. A Tangibilidade média 

atingiu quase 60%, talvez em razão da elevada participação das empresas do setor 

manufatureiro na amostra. A Rentabilidade Operacional (ROA) média das empresas ficou 

abaixo de 10%, porém com alta dispersão, o que sinaliza a existência de muitas empresas com 

alta rentabilidade e muitas empresas com rentabilidade negativa. A variável Market to Book 

value (MktBook) ficou, em média, com valor de 1,44, indicando que o valor de mercado do 

PL está 44% acima do valor contábil do PL. As Oportunidades de Crescimento (Cresc.) 

mostraram-se, em média, positivas, refletindo um aumento de receita de um ano para o outro. 

Quanto ao Pagamento de Imposto de Renda da pessoa jurídica (Pgto IR), ele representa, em 

média,  pouco mais de 20% do EBT (Earning Before Taxes) ou Lucro Operacional antes do 

IR. Os valores Mínimos e Máximos refletem ajustes fiscais decorrentes, por exemplo, dos 

prejuízos passados ou alterações tributárias. O Tamanho das empresas (embora esteja em 

valores logarítmicos) apresenta resultados com baixa dispersão, apesar de a amostra conter 

empresas de tamanhos bem variados, de acordo com os valores Máximo e Mínimo. Por 

último, o Risco dos negócios (Risco) apresentou uma elevada dispersão, mostrando que há na 

amostra considerada uma grande heterogeneidade quanto ao risco dos negócios.   

 

Tabela 5: Estatísticas descritivas para fatores específicos da firma na América Latina 

Medidas ILC Tangibil. ROA MktBook Cresc. Pgto IR Tam. Risco 

Média 1,6874 0,5757 0,0928 1,4433 0,8447 0,2095 12,229 0,0272 

Mediana 1,3672 0,6015 0,0833 1,0756 0,2420 0,2022 12,252 0,0168 

Mínimo 0,0361 0,0000 - 0,1982 0,0303 - 3,4348 - 5,1474 3,6889 0,0001 

Máximo 9,9862 0,9767 0,9894 12,490 8,8039 5,6655 18,120 0,5041 

Desv.-pad. 1,2602 0,2069 0,0888 1,2812 1,0473 0,4239 1,9313 0,0350 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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               A Tabela 6 mostra as estatísticas descritivas para os fatores macroeconômicos e 

institucionais dos países da América Latina analisados neste trabalho. O crescimento do PIB 

(Cresc. PIB) na região foi de pouco mais de 3,5% ao ano, em média, apresentando 

considerável dispersão. Os valores Mínimo (- 11%) e Máximo (9,30%) referem-se à 

Argentina que, no período entre 2001 e 2006, esteve imersa em uma grande crise econômica, 

apresentando nos últimos anos elevado crescimento econômico. A Renda per capita 

(RendaPC) – valores em logaritmo – revela que os países possuem renda per capita similar. A 

Inflação manteve uma média de quase 8%, ao ano, no período, e novamente, o valor de 31%, 

refere-se à Argentina. A Participação das companhias de capital aberta na economia (PartCA) 

revela que o valor de mercado dessas empresas alcança quase 60% do PIB. No Chile, por 

exemplo, o valor de mercado é 22% maior que o PIB chileno. Quanto maior esse indicador, 

maior a relevância do mercado de capitais no país. A Carga Fiscal (C. Fiscal) reflete o total de 

tributos arrecadados sobre o PIB. Em média, a carga fiscal ficou pouco acima de 26%, tendo o 

Brasil apresentado a maior carga fiscal (39%). Por fim, o Tempo médio para abertura de um 

negócio no país (TempoNeg.) é um importante indicador sobre a facilidade em realizar 

negócios, e portanto, do ambiente institucional. Esse valor está em logaritmo, mas em média 

levam-se 70 dias para se abrir um negócio nos países estudados. No Brasil, esse tempo eleva-

se para mais de 150 dias.  

 

Tabela 6: Estatísticas descritivas para fatores macroeconômicos e institucionais para os países da América 

Latina 

Medidas Cresc. PIB RendaPC Inflação PartCA C. Fiscal TempoNEG. 

Média 3,537 8,395 7,742 0,556 0,261 4,214 

Mediana 3,80 8,442 7,10 0,420 0,233 4,219 

Mínimo - 11,00 7,623 - 1,00 0,160 0,140 3,178 

Máximo 9,30 9,089 31,00 1,220 0,390 5,049 

Desv. pad. 3,156 0,395 4,560 0,335 0,087 0,727 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

               A Tabela 7 mostra o nível de endividamento médio no período entre 2001 e 2006, 

estando o desvio-padrão entre parênteses dos cinco países analisados neste estudo. Dentre 

esses países, o Brasil é o que apresenta o maior nível de endividamento total, tanto contábil 

como a valor de mercado. O Peru apresenta o menor endividamento total contábil, seguido de 

perto pelo México. Argentina e Chile possuem níveis praticamente iguais. Para o 

endividamento total a valor de mercado, o Chile apresenta o menor nível, seguido pelo 
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México. Argentina e Peru possuem níveis próximos. Quanto ao endividamento contábil, 

verifica-se uma predominância de dívidas de curto prazo, com exceção do Chile, em que há 

de forma igualitária a utilização de dívidas de curto e longo prazo. Já para o endividamento 

financeiro oneroso, observa-se uma predominância de dívidas onerosas de longo prazo, exceto 

para o Peru, onde predominam as de curto prazo.  

 

Tabela 7: Endividamento médio no período (2001-2006) para os países da América Latina 

Endividamento México Brasil Argentina Chile Peru 

Total Contábil 38,67 

(16,23) 

55,70 

(17,09) 

40,44 

(19,32) 

40,82 

(16,53) 

37,91 

(16,97) 

Contábil CP 24,48 

(14,24) 

30,24 

(13,61) 

24,80 

(14,02) 

20,79 

(12,54) 

22,06 

(11,85) 

Contábil LP 14,18 

(11,20) 

25,46 

(15,72) 

15,63 

(14,21) 

20,03 

(13,86) 

15,85 

(13,50) 

Total Mercado 38,19 

(20,32) 

57,41 

(22,36) 

42,58 

(21,33) 

36,03 

(19,83) 

43,88 

(24,35) 

Financeiro CP 5,46 

(6,17) 

10,49 

(10,27) 

17,19 

(18,36) 

4,36 

(6,48) 

6,33 

(9,21) 

Financeiro LP 13,39 

(11,83) 

14,26 

(12,98) 

22,73 

(25,00) 

12,87 

(13,28) 

3,29 

(3,88) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

               A Figura 5 retrata a evolução do endividamento total contábil entre os anos de 2001 

e 2006, por país. De fato, nota-se que as empresas brasileiras possuem um maior nível de 

endividamento, em comparação com as empresas dos demais países. Esse endividamento no 

Brasil tem se mantido constante no período (em torno de 55%), com ligeiro aumento de 2001 

para 2002 e uma tênue queda a partir de 2004 . Na Argentina, as empresas possuíam um 

endividamento maior nos anos de 2001 e 2002, após esse período houve uma redução e a 

partir de 2005, observa-se um início de aumento de endividamento. As empresas do México, 

Chile e Peru vêm mantendo um nível constante de endividamento.  
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Figura 5: Endividamento contábil médio, por país, entre 2001 - 2006 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 
               A Figura 6 retrata a evolução do endividamento total a valor de mercado entre os 

anos de 2001 e 2006, por país. A evolução dessa variável mostra-se mais dinâmica, no 

período, em comparação com o endividamento contábil. As empresas no Brasil também 

possuem um maior nível de endividamento, em comparação com as empresas dos demais 

países, porém há uma visível queda dessa variável, chegando a uma diminuição de quase 15 

pontos percentuais entre 2002 e 2006. Na Argentina, houve um acentuado aumento do 

endividamento de 2001 para 2002, uma queda entre 2002 e 2004, e novamente um aumento 

até 2006. Grande parte desse dinamismo no endividamento a valor de mercado deve-se à crise 

econômica do período. As empresas chilenas diminuíram o endividamento entre 2001 e 2003, 

e desde então vêm mantendo um nível estável (da ordem de 30%). No México, as empresas 

vêm diminuindo seu endividamento de forma quase constante. No período analisado, as 

empresas do país diminuíram seu endividamento a valor de mercado por volta de 10 pontos 

percentuais. No Peru, a exemplo da Argentina, as empresas aumentaram significativamente o 

grau de endividamento de 2001 para 2002. No entanto, após 2002, nota-se uma diminuição 

significativa do endividamento – ao redor de 20 pontos percentuais.    
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Figura 6: Endividamento a valor de mercado médio, por país, entre 2001 - 2006 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 
 

4.1 DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL PARA OS PAÍSES DA 

AMÉRICA LATINA – FATORES ESPECÍFICOS E INDÚSTRIA 

 

México 

 

               Os determinantes da estrutura de capital são analisados, por país, considerando os 

fatores específicos da firma, bem como a indústria. A Tabela 8 mostra tais determinantes para 

as empresas do México.  
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Tabela 8: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria – 

MÉXICO                                                                                                                                                                                                                                           

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Aleatórios Pooled Aleatórios Aleatórios Aleatórios Aleatórios 

Constante 0,5016*** 

(0,1085) 

0,5390*** 

(0,0522) 

0,1325 

(0,0840) 

0,6876*** 

(0,1300) 

0,1863*** 

(0,0475) 

- 0,1296 

(0,0969) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0396*** 
(0,0042) 

- 0,0413*** 
(0,0032) 

- 0,0007 
(0,0036) 

- 0,0444*** 
(0,0056) 

- 0,0198*** 
(0,0025) 

 0,0026 
(0,0042) 

Tangibilidade - 0,1395*** 

(0,0483) 

- 0,0285 

(0,0328) 

- 0,0085 

(0,0405) 

0,0368 

(0,0629) 

0,0355 

(0,0273) 

0,0438 

(0,0469) 

ROA - 0,4582*** 
(0,0890) 

- 0,4162*** 
(0,0998) 

- 0,3792*** 
(0,0780) 

- 0,5758*** 
(0,1216) 

- 0,0656 
(0,0621) 

- 0,4493*** 
(0,0906) 

Mkt  to Book 0,0193*** 

(0,0041) 

0,0225*** 

(0,0052) 

- 0,0013 

(0,0036) 

- 0,0512*** 

(0,0056) 

- 0,0104*** 

(0,0029) 

- 0,0248*** 

(0,0041) 

Op. Crescim. 0,0281** 
(0,0130) 

- 0,0189 
(0,0182) 

0,0287** 
(0,0114) 

0,0172 
(0,0179) 

- 0,0354*** 
(0,0095) 

0,0224* 
(0,0133) 

Pgto IR - 0,0053 

(0,0070) 

- 0,0003 

(0,0104) 

 0,0012 

(0,0062) 

- 0,0130 

(0,0097) 

0,0001 

(0,0052) 

- 0,0015 

(0,0072) 

Tamanho 0,0038 
(0,0075) 

- 0,0165*** 
(0,0035) 

0,0247*** 
(0,0057) 

- 0,0085 
(0,0089) 

- 0,0067** 
(0,0032) 

 0,0237*** 
(0,0066) 

Risco - 0,1274 

(0,1671) 

0,4649** 

(0,2260) 

- 0,0753 

(0,0147) 

- 0,0175 

(0,2303) 

 0,2512** 

(0,1226) 

 0,1139 

(0,1716) 

Adm. Emp Ser. 0,0292 

(0,1061) 

0,0704* 

(0,0358) 

- 0,0492 

(0,0763) 

0,0150 

(0,1178) 

0,0420 

(0,0377) 

- 0,0476 

(0,0879) 

Agric. Pesca - 0,0928 
(0,1067) 

 0,0506 
(0,0385) 

- 0,1581** 
(0,0771) 

- 0,1243 
(0,1190) 

 0,0290 
(0,0390) 

- 0,1885** 
(0,0888) 

Assist. Médica - 0,1306 

(0,1061) 

- 0,1081*** 

(0,0373) 

- 0,0036 

(0,0765) 

- 0,2011* 

(0,1180) 

- 0,0524 

(0,0382) 

- 0,0093 

(0,0880) 

Com. Atacad. 0,1521** 
(0,0626) 

0,2759*** 
(0,0214) 

- 0,1320*** 
(0,0450) 

0,1491** 
(0,0695) 

0,0099 
(0,0223) 

- 0,1305** 
(0,0518) 

Com. Varej. - 0,0146 

(0,0368) 

 0,0931*** 

(0,0137) 

- 0,1127*** 

(0,0266) 

- 0,0687* 

(0,0410) 

- 0,0406*** 

(0,0134) 

- 0,1042*** 

(0,0306) 

Construção 0,0842* 
(0,0483) 

0,1041*** 
(0,0193) 

- 0,0018 
(0,0352) 

0,1194** 
(0,0543) 

0,0483*** 
(0,0183) 

0,0115 
(0,0405) 

Hotel  Restaur. - 0,0634 

(0,0636) 

- 0,1243*** 

(0,0229) 

0,0329 

(0,0459) 

- 0,0434 

(0,0709) 

- 0,0027 

(0,0231) 

 0,0647 

(0,0529) 

Informação 0,0630 
(0,0523) 

- 0,0258 
(0,0211) 

0,1136*** 
(0,0381) 

0,1324** 
(0,0588) 

0,0408** 
(0,0198) 

0,0907** 
(0,0439) 

Mineração - 0,0415 

(0,0633) 

- 0,0622*** 

(0,0238) 

0,0015 

(0,0457) 

- 0,0727 

(0,0705) 

- 0,0203 

(0,0232) 

- 0,0013 

(0,0526) 

Transporte 0,2116** 
(0,1067) 

0,1494*** 
(0,0391) 

0,0148 
(0,0771) 

0,2038* 
(0,1190) 

- 0,0010 
(0,0390) 

- 0,0515 
(0,0888) 

Observações 373 373 373 373 373 373 

R2 Ajustado 0,5733 0,6568 0,4886 0,6077 0,3554 0,3525 

 F (18, 354) 

(p-valor) 

_ 40,562 

(0,0000) 

_ _ _ _ 

Hausman (H) 

(p-valor) 

6,987 
(0,5379) 

36,731 
(0,0000) 

13,2658 
(0,1030) 

15,650 
(0,0476) 

14,035 
(0,0808) 

14,579 
(0,00678) 

Fonte: Elaborada pelo autor                                                                         

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.     Teste de White significativo a 1%.  

Fator de Inflação da Variância (FIV) < 10,0 

 

               O Índice de Liquidez Corrente apresentou relação negativa com o endividamento 

para cinco dos seis níveis de endividamento, sendo significante para quatro deles. Jong, Kabir 

e Nguyen (2007) não encontraram resultado significante para essa variável no México. O 

resultado encontrado confirma as hipóteses referentes às teorias sobre Assimetria de 

informações e Pecking order, de que há uma relação negativa entre liquidez e endividamento. 
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Um maior índice de liquidez corrente funciona como fundos internos para financiar 

principalmente ativos circulantes. 

               A Tangibilidade apontou relação negativa e significante apenas para o 

endividamento contábil total. As demais variáveis dependentes não obtiveram significância 

estatística. Esse resultado está em linha com Perobelli e Famá (2003). Dessa maneira, o 

resultado refuta todas as teorias analisadas neste trabalho, rejeitando as hipóteses acerca do 

relacionamento positivo com o endividamento. No entanto, Zamora  (2006) encontrou relação 

positiva e significante desta variável para as empresas do México. Booth et al. (2001) e Jong, 

Kabir e Nguyen (2007) também encontraram uma relação positiva e significante, 

considerando o endividamento total contábil, contábil de longo prazo e a valor de mercado 

para as empresas mexicanas.   

               A Rentabilidade Operacional (ROA) indicou uma relação negativa para todos os seis 

níveis de endividamento, revelando significância para cinco deles. Esse resultado confirma 

fortemente a teoria do Pecking order e, em parte, a Assimetria de informações. Também, tal 

evidência está em linha com os resultados encontrados por Booth et al. (2001), Perobelli e 

Famá (2003) e Zamora (2006),  para o México. Jong, kabir e Nguyen (2007) não encontraram 

resultado significante.   

               O indicador Market to Book value mensura oportunidades de crescimento, 

apresentando uma relação positiva e significante para endividamento contábil total e de curto 

prazo. Tal evidência aceita, em parte, a teoria do Pecking order e Agência. Já para os 

endividamentos total a valor de mercado e financeiro oneroso (curto e longo prazo) os 

resultados mostraram um relacionamento negativo e significante, coincidente com Jong, 

Kabir e Nguyen (2007). Essas evidências aceitam as hipóteses do Trade off, Assimetria de 

informações e, em parte, a Teoria de Agência. 

               O indicador sobre Oportunidades de crescimento apresentou um resultado positivo e 

significante para os endividamentos contábil total e de longo prazo e financeiro oneroso  de 

longo prazo, corroborando, em parte as teorias do Pecking order e Agência. Para o 

endividamento financeiro oneroso de curto prazo a relação encontrada foi negativa e 

significante, confirmando, para essa variável dependente as teorias do Trade off, Assimetria 

de informações e, em parte, as teorias do Pecking order e Agência. Mais uma vez, os estudos 

prévios não são uniformes quanto aos resultados encontrados para essa variável independente. 

               O Pagamento de Imposto de Renda (IR) não apontou significância para nenhuma 

variável dependente, corroborando as teorias de Assimetria de informações, Pecking order e 

Agência, que não contemplam essa variável determinante na estrutura de capital das 
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empresas, apesar de a teoria do Trade off a considerar. O resultado encontrado também está de 

acordo com os estudos de Booth et al. (2001) e Jong, Kabir e Nguyen (2007).              

               Quanto ao Tamanho, há uma relação negativa e significante com os endividamentos 

contábil de curto prazo e financeiro oneroso de curto prazo. Esses resultados contrariam as 

teorias do Trade off e Agência, convalidando, em parte, as teorias de Assimetria de 

informações e Pecking order. Por outro lado, há uma relação positiva e significante com os 

endividamentos contábil de longo prazo e financeiro oneroso de longo prazo. Essa 

constatação está em consonância com Perobelli e Famá (2003). Booth et al. (2001) e Jong, 

Kabir e Nguyen (2007) não encontraram resultado significante. Esses resultados estão em 

linha com a teoria do Trade off  e Agência e parcialmente de acordo com a Assimetria de 

informações e Pecking order, indicando que as empresas maiores obtêm com mais facilidade 

recursos financeiros de longo prazo, talvez por conta do menor risco, da menor probabilidade 

de falência e do custo mais baixo desse tipo de recurso. Pela perspectiva da Agência, 

empresas maiores são mais endividadas, justamente para diminuir/limitar a influência do 

gestor. Zamora (2006) também encontrou uma relação direta e significante para as empresas 

mexicanas. A despeito das várias formas de calcular essa variável, os resultados de estudos 

anteriores, considerando empresas de outros países, não encontram evidências uniformes, 

sendo observado que esse fator ora se apresenta relacionado positivamente com o 

endividamento, ora negativamente ou sem significância alguma. 

               Finalmente, o Risco dos negócios indicou um relacionamento positivo e 

estatisticamente significante com os endividamentos contábil de curto prazo e financeiro 

oneroso de curto prazo. Esse resultado contraria todas as teorias analisadas neste estudo, 

embora esteja em linha com diversos estudos empíricos realizados em outros países. Booth et 

al. (2001) e Jong, Kabir e Nguyen (2007) não chegaram a resultados significantes. 

               Com relação à influência da indústria (variáveis dummies), omitiu-se o setor de 

Manufatura, pois este serve como referência de comparação com os demais. Dessa forma, o 

valor da constante indica empresas do setor de manufatura. A diferença nos interceptos para 

algumas indústrias são estatisticamente significantes, revelando haver características únicas 

(idiossincráticas) para cada uma dessas indústrias. O endividamento contábil de curto prazo 

apresentou o maior número de diferenças significantes entre as indústrias.     
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Brasil 

 

               Os determinantes da estrutura de capital, considerando os fatores específicos da 

firma, bem como a indústria para as empresas do Brasil, estão indicados na Tabela 9.  

 

Tabela 9: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria – 

BRASIL                                                                                                                                                         

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Aleatórios Pooled  Pooled Pooled Pooled 

Constante 0,7594*** 

(0,0417) 

0,6677*** 

(0,0496) 

0,0723 

(0,0473) 

0,9979*** 

(0,0464) 

0,3725*** 

(0,0304) 

- 0,0789** 

(0,0384) 

Índ. Liq. Cor. - 0,1130*** 

(0,0049) 

- 0,0876*** 

(0,0040) 

- 0,0354*** 

(0,0055) 

- 0,1082*** 

(0,0054) 

- 0,0419*** 

(0,0036) 

- 0,0058 

(0,0045) 

Tangibilidade - 0,1364*** 

(0,0298) 

- 0,1830*** 

(0,0280) 

0,1217*** 

(0,0338) 

- 0,0576* 

(0,0332) 

- 0,0271 

(0,0218) 

0,1880*** 

(0,0275) 

ROA - 0,2956*** 

(0,0702) 

- 0,0571 

(0,0432) 

- 0,1759** 

(0,0796) 

- 0,5093*** 

(0,0781) 

- 0,1166** 

(0,0513) 

- 0,0218 

(0,0648) 

Mkt  to Book 0,0295*** 

(0,0042) 

0,0138*** 

(0,0027) 

0,0150*** 

(0,0047) 

- 0,0699*** 

(0,0046) 

- 0,0140*** 

(0,0030) 

- 0,0157*** 

(0,0038) 

Op. Crescim. 0,0131 

(0,0114) 

0,0139** 

(0,0057) 

- 0,0025 

(0,0129) 

- 0,0111 

(0,0126) 

- 0,0006 

(0,0083) 

- 0,0229** 

(0,0105) 

Pgto IR - 0,0144 

(0,0102) 

0,0011 

(0,0051) 

- 0,0109 

(0,0116) 

- 0,0159 

(0,0113) 

- 0,0208*** 

(0,0074) 

- 0,0107 

(0,0094) 

Tamanho 0,0026 

(0,0030) 

- 0,0113*** 

(0,0040) 

0,0143*** 

(0,0034) 

- 0,0030 

(0,0033) 

- 0,0094*** 

(0,0022) 

 0,0158*** 

(0,0028) 

Risco 0,0189 

(0,1595) 

0,1431* 

(0,0843) 

- 0,4414** 

(0,1808) 

0,0084 

(0,1772) 

- 0,0129 

(0,1164) 

- 0,3975*** 

(0,1470) 

Adm. Emp Ser. 0,0723*** 

(0,0214) 

- 0,0167 

(0,0352) 

0,1136*** 

(0,0243) 

0,1282*** 

(0,0238) 

- 0,0696*** 

(0,0156) 

0,2021*** 

(0,0238) 

Assist. Médica - 0,1310* 

(0,0721) 

- 0,1693* 

(0,0952) 

0,0562 

(0,0817) 

0,0077 

(0,0801) 

- 0,0160 

(0,0526) 

0,0605 

(0,0664) 

Com. Varej. - 0,0769*** 

(0,0239) 

0,0583 

(0,0424) 

- 0,1204*** 

(0,0271) 

- 0,0466* 

(0,0265) 

- 0,0637*** 

(0,0174) 

- 0,0732*** 

(0,0220) 

Construção - 0,0196 

(0,0230) 

- 0,0529 

(0,0369) 

 0,0764*** 

(0,0261) 

0,1159*** 

(0,0255) 

- 0,0414** 

(0,0168) 

0,0450** 

(0,0212) 

Eletricidade - 0,0567*** 

(0,0125) 

- 0,1491*** 

(0,0218) 

 0,0817*** 

(0,0142) 

- 0,0293** 

(0,0139) 

- 0,0793*** 

(0,0091) 

0,0644*** 

(0,0115) 

Informação - 0,0883*** 

(0,0162) 

- 0,0507* 

(0,0291) 

- 0,0455** 

(0,0184) 

- 0,1200*** 

(0,0180) 

- 0,0394*** 

(0,0118) 

 0,0158 

(0,0149) 

Mineração - 0,0407 

(0,0297) 

- 0,0514 

(0,0547) 

0,0031 

(0,0337) 

- 0,0548* 

(0,330) 

- 0,0207 

(0,0217) 

- 0,0327 

(0,0327) 

Serv. Profiss. - 0,0692* 

(0,0387) 

- 0,0862 

(0,0670) 

0,0718 

(0,0439) 

0,0515 

(0,0430) 

- 0,0927*** 

(0,0283) 

0,0002 

(0,0357) 

Transporte - 0,1479*** 

(0,0504) 

- 0,1526** 

(0,0675) 

0,0155 

(0,0571) 

- 0,203 

(0,0560) 

- 0,0358 

(0,0368) 

 0,0764 

(0,0464) 

Observações 744 744 744 744 744 744 

R2 Ajustado 0,5100 0,4722 0,2497 0,6522 0,2960 0,2930 

 F (17, 726) 

(p-valor) 

46,504 

(0,0000) 

_ 15,549 

(0,0000) 

82,966 

(0,0000) 

19,377 

(0,0000) 

19,112 

(0,0000) 

Hausman (H) 

(p-valor) 

52,792 

(0,0000) 

11,710 

(0,1645) 

79,356 

(0,0000) 

19,601 

(0,0119) 

26,508 

(0,0008) 

24,709 

(0,0017) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.     Teste de White significativo a 1%.  

Fator de Inflação da Variância (FIV) < 10,0 
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               O Índice de Liquidez Corrente apresentou relação negativa com o endividamento 

para todos os seis níveis de endividamento, sendo significante para cinco deles. Tal evidência 

está em consonância com o estudo de Nakamura et al. (2007) que também encontrou uma 

relação negativa significante para as empresas brasileiras. Esse resultado confirma as 

hipóteses referentes às teorias sobre Assimetria de informações e Pecking order, de que há 

uma relação negativa entre liquidez e endividamento. Um maior índice de liquidez corrente 

funciona como fundos internos para financiar principalmente ativos circulantes. 

               A Tangibilidade apresentou relação negativa e significante com o endividamento 

contábil total e de curto prazo e endividamento total a valor de mercado, em linha com Corrêa 

(2006) e Brito, Corrar e Batistella (2007). Tal resultado refuta todas as teorias analisadas neste 

trabalho. Contrariamente, Gomes e Leal (2001) concluíram que há uma relação positiva e 

significante entre Tangibilidade e endividamento total a valor de mercado. Por outro lado, 

esse determinante apresentou relação positiva significante com o endividamento contábil de 

longo prazo e com o financeiro oneroso de longo prazo. Essa relação positiva confirma as 

hipóteses das teorias do Trade off, Assimetria de informações, Pecking order e Agência. 

Perobelli e Famá (2002), Klotze e Biagini (2004) e Brito e Lima (2005) não encontraram 

evidências significantes. Assim, a despeito das várias formas de calcular essa variável, os 

resultados de estudos anteriores  não encontram evidências uniformes, sendo observado que 

esse fator ora se apresenta relacionado positivamente com o endividamento, ora 

negativamente ou sem significância alguma. Entretanto, os resultados aqui encontrados 

sugerem que o comportamento da variável Tangibilidade alinha-se com a teoria quando se 

considera o endividamento de longo prazo. Essa constatação reflete que, quando as empresas 

tomam dívidas de longo prazo, a composição dos ativos exerce influência, no sentido de que 

ativos tangíveis são, de fato, utilizados como garantias (colaterais).  

               A Rentabilidade Operacional (ROA) apontou uma relação negativa para todos os 

seis níveis de endividamento, apresentando significância para quatro deles. Esse resultado 

confirma fortemente a teoria do Pecking order e, em parte, a Assimetria de informações. 

Também, tal evidência está de acordo com os estudos brasileiros anteriores que constatam a 

relação negativa significante ou em algumas ocasiões sem significância (GOMES; LEAL, 

2001; PEROBELLI; FAMÁ, 2002; KLOTZE; BIAGINI, 2004; BRITO; LIMA, 2005; 

MORAES, 2005; CORREA, 2006; NAKAMURA et al., 2007).  

               O indicador Market to Book value apresentou uma relação positiva e significante 

para os endividamentos contábil total, de curto e de longo prazo.  Às mesmas conclusões 

chegaram Klotze e Biagini (2004), Brito e Lima (2005). Tal evidência aceita, em parte, a 



104 
 

hipótese da teoria do Pecking order e Agência. Já para os endividamentos total a valor de 

mercado e financeiro oneroso (curto e longo prazo), os resultados mostraram um 

relacionamento negativo e significante, conforme Gomes e Leal (2001) e Nakamura et al. 

(2007). Essas evidências aceitam as Hipóteses do Trade off, Assimetria de informações e 

Teoria de Agência (em parte).  Moraes (2005) não obteve resultado significante. 

               O indicador sobre Oportunidades de crescimento revelou um resultado positivo e 

significante para o endividamento contábil de curto prazo, confirmando, em parte, a teoria do 

Pecking order e Agência. Brito, Corrar e Batistella (2007) chegaram a um resultado positivo e 

significante para endividamento total contábil. Para o endividamento financeiro oneroso de 

longo prazo, a relação encontrada foi negativa e significante, fortalecendo, para essa variável 

dependente as teorias do Trade off, Assimetria de informações e em parte Agência. As demais 

variáveis de endividamento não obtiveram significância, a exemplo de Kayo et al. (2004) e 

Correa (2006). Mais uma vez, os estudos prévios não são uniformes quanto aos resultados 

encontrados para esta variável independente. 

               O Pagamento de Imposto de Renda (IR) indicou significância apenas para a relação 

negativa do endividamento financeiro oneroso de curto prazo, o que vai de encontro à Trade 

off. As demais variáveis dependentes não são significantes, corroborando as teorias de 

Assimetria de informações, Pecking order e Agência, que não consideram essa variável 

determinante na estrutura de capital das empresas. O resultado encontrado também está de 

acordo com o estudo de Nakamura et al. (2007) para empresas brasileiras.              

               Quanto ao Tamanho, há uma relação negativa e significante com os endividamentos 

contábil de curto prazo e financeiro oneroso de curto prazo. Em linha estão os trabalhos de 

Perobelli e Famá (2002), Kayo et al. (2004), Correa (2006). Esses resultados contrariam as 

teorias do Trade off e Agência, consolidando, em parte,  as teorias de Assimetria de 

informações e Pecking order. Por outro lado, há uma relação positiva e significante com os 

endividamentos contábil de longo prazo e financeiro oneroso de longo prazo. Moraes (2005) e 

Brito, Corrar e Batistella (2007) encontraram uma relação direta e significante com os 

endividamentos total contábil e a valor de mercado. Esses resultados estão em conformidade 

com a teoria do Trade off e Agência. Essa constatação indica que as empresas maiores obtêm 

com mais facilidade recursos financeiros de longo prazo, talvez por conta do menor risco, da 

menor probabilidade de falência e do custo mais baixo desse tipo de recurso. Já as empresas 

menores recorrem mais às dívidas de curto prazo, pois estão mais limitadas para alcançar 

recursos de longo prazo. Pela perspectiva da Agência, empresas maiores são mais 

endividadas, justamente para diminuir/limitar a influência do gestor. A despeito das várias 
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formas de calcular essa variável, os resultados de estudos anteriores não encontram evidências 

uniformes, sendo observado que esse fator ora se apresenta relacionado positivamente com o 

endividamento, ora negativamente ou sem significância alguma.  

               Finalmente, o Risco dos negócios apresentou um relacionamento negativo e 

estatisticamente significante com os endividamentos contábil de longo prazo e financeiro 

oneroso de longo prazo. Esse resultado ratifica todas as teorias analisadas neste estudo, uma 

vez que o risco influi diretamente na busca por dívidas de longo prazo. Assim, empresas que 

possuem um nível de risco maior são mais cautelosas em contrair dívidas, principalmente de 

longo prazo. O endividamento contábil de curto prazo, a exemplo do México, apresentou uma 

relação positiva e significante a 10%. Nesse sentido, empresas com maior risco possuem 

maior quantidade de obrigações contábeis de curto prazo. Estudos brasileiros anteriores   

evidenciam um relacionamento positivo entre risco e endividamento (GOMES; LEAL, 2001; 

KLOTZE; BIAGINI, 2004; BRITO; LIMA, 2005; CORREA, 2006; BRITO; CORRAR; 

BATISTELLA, 2007). Para Nakamura et al. (2007) o risco apresentou uma relação negativa 

com o endividamento total a valor de mercado e positiva com o endividamento total contábil, 

ambos significantes.  

               Quanto às indústrias, verifica-se diferenças significantes em muitas delas, indicando 

haver, novamente, características únicas (idiossincráticas) para cada uma delas.  O 

endividamento contábil total apresentou o maior número de diferenças significantes entre as 

indústrias.     
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Argentina 

 

               Os determinantes da estrutura de capital, considerando os fatores específicos da 

firma, bem como a indústria para as empresas da Argentina, estão indicados na Tabela 10.  

 

Tabela 10: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria 

- ARGENTINA 

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Aleatórios Aleatórios Pooled Aleatórios Aleatórios 

Constante 0,2514*** 
(0,0774) 

0,1570* 
(0,0888) 

0,0047 
(0,0921) 

0,4797*** 
(0,0805) 

0,0655 
(0,1373) 

- 0,0176 
(0,1713) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0572*** 

(0,0071) 

- 0,0446*** 

(0,0055) 

0,0014 

(0,0064) 

- 0,0612*** 

(0,0074) 

- 0,0574*** 

(0,0107) 

- 0,0012 

(0,0127) 

Tangibilidade 0,0039 
(0,0633) 

- 0,0341 
(0,0458) 

0,0841 
(0,0532) 

- 0,0153 
(0,0658) 

 0,0714 
(0,0883) 

 0,0609 
(0,1038) 

ROA - 0,8016*** 

(0,1184) 

- 0,0979 

(0,0896) 

- 0,3857*** 

(0,1030) 

- 0,8710*** 

(0,1232) 

- 0,3501** 

(0,1695) 

- 0,5694*** 

(0,2003) 

Mkt  to Book 0,0327* 
(0,0167) 

- 0,0084 
(0,0101) 

0,0288** 
(0,0119) 

- 0,1061*** 
(0,0173) 

- 0,0870*** 
(0,0203) 

- 0,0566** 
(0,0235) 

Op. Crescim. - 0,0031 

(0,0118) 

- 0,0066 

(0,0059) 

- 0,0014 

(0,0071) 

- 0,0061 

(0,0123) 

- 0,0133 

(0,0125) 

- 0,0183 

(0,0142) 

Pgto IR - 0,0007 
(0,0134) 

 0,0054 
(0,0069) 

- 0,0019 
(0,0083) 

- 0,0114 
(0,0139) 

0,0104 
(0,0156) 

- 0,0144 
(0,0179) 

Tamanho 0,0256*** 

(0,0061) 

0,0210*** 

(0,0072) 

0,0077 

(0,0075) 

0,0235*** 

(0,0063) 

0,0266** 

(0,0111) 

0,0267* 

(0,0139) 

Risco 0,6505*** 
(0,2297) 

0,2816** 
(0,1233) 

- 0,0470 
(0,1472) 

0,7804*** 
(0,2389) 

0,8846*** 
(0,2612) 

0,3191 
(0,2998) 

Adm. Emp Ser. 0,0464 
(0,0544) 

- 0,1447 
(0,1187) 

0,1802* 
(0,1014) 

0,0323 
(0,0565) 

- 0,0507 
(0,1296) 

0,3304* 
(0,1736) 

Agric. Pesca - 0,1574*** 

(0,0327) 

- 0,0894 

(0,0700) 

- 0,0775 

(0,0594) 

- 0,1841*** 

(0,0340) 

- 0,0609 

(0,0762) 

- 0,1536 

(0,1021) 

Com. Atacad. - 0,1007* 
(0,0568) 

0,0139 
(0,0875) 

- 0,1047 
(0,0766) 

- 0,0516 
(0,0591) 

- 0,0952 
(0,1025) 

- 0,1720 
(0,1339) 

Com. Varej. - 0,1106** 

(0,0530) 

- 0,0567 

(0,1170) 

- 0,0549 

(0,0995) 

- 0,1207** 

(0,0552) 

- 0,1182 

(0,1268) 

- 0,0286 

(0,1701) 

Construção - 0,0819* 
(0,0464) 

- 0,0536 
(0,0740) 

0,0322 
(0,0655) 

- 0,0716 
(0,0482) 

- 0,0543 
(0,0885) 

- 0,0912 
(0,1151) 

Eletricidade - 0,2368*** 

(0,0351) 

- 0,1897*** 

(0,0711) 

- 0,0526 

(0,0610) 

- 0,2372*** 

(0,0365) 

- 0,2159*** 

(0,0791) 

- 0,0165 

(0,1052) 

Imobiliária - 0,1263** 
(0,0520) 

- 0,1946* 
(0,1161) 

 0,0785 
(0,0984) 

- 0,0538 
(0,0541) 

- 0,1721 
(0,1251) 

 0,2497 
(0,1681) 

Informação 0,0119 

(0,0561) 

- 0,1026 

(0,1188) 

0,1313 

(0,1018) 

- 0,0228 

(0,0583) 

- 0,0117 

(0,1306) 

 0,1772 

(0,1745) 

Mineração 0,0056 
(0,0347) 

- 0,1165 
(0,0723) 

0,1149* 
(0,0622) 

- 0,0098 
(0,0361) 

- 0,1594** 
(0,0802) 

 0,0113 
(0,1070) 

Serv. Profiss. - 0,0632 

(0,0538) 

- 0,0504 

(0,1164) 

- 0,0254 

(0,0989) 

- 0,0277 

(0,0560) 

- 0,0273 

(0,1262) 

- 0,0300 

(0,1691) 

Transporte 0,0767 
(0,0494) 

- 0,0056 
(0,0863) 

0,1738** 
(0,0750) 

0,1064** 
(0,0514) 

- 0,0755 
(0,0991) 

0,1689 
(0,1303) 

Observações 223 223 223 223 214 214 

R2 Ajustado 0,5470 0,2963 0,3982 0,6475 0,3303 0,3646 

 F (19, 203) 

(p-valor) 

15,112 

(0,0000) 

_ _ 22,465 

(0,0000) 

_ _ 

Hausman (H) 

(p-valor) 

_ 11,958 

(0,1530) 

4,285 

(0,8305) 

50,349 

(0,0000) 

5,251 

(0,7303) 

4,815 

(0,7770) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.     Teste de White significativo a 1%.  

Fator de Inflação da Variância (FIV) < 10,0 
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               O Índice de Liquidez Corrente apresentou relação negativa e significante com o 

endividamento para quatro dos seis níveis de endividamento. Tal evidência está em 

consonância com o estudo de Jong, Kabir e Nguyen (2007) para empresas da Argentina. Esse 

resultado confirma as hipóteses referentes às teorias sobre Assimetria de informações e 

Pecking order, de que há uma relação negativa entre liquidez e endividamento.  

               A Tangibilidade não apresentou relação significante para nenhuma variável de 

endividamento. Perobelli e Famá (2003) também não encontraram evidências significantes 

sobre Tangibilidade para empresas argentinas.  No entanto, Jong, Kabir e Nguyen (2007) 

encontraram uma relação positiva e significante. A despeito das várias formas de calcular esta 

variável, os resultados de estudos anteriores considerando empresas de diferentes países, não 

encontram evidências uniformes, sendo observado que esse fator ora se apresenta relacionado 

positivamente com o endividamento, ora negativamente ou sem significância alguma. 

               A Rentabilidade Operacional (ROA) apontou uma relação negativa e significante 

para cinco dos seis níveis de endividamento. Esse resultado confirma fortemente a teoria do 

Pecking order. O trabalho de Jong, Kabir e Nguyen (2007) não encontrou relação 

significante. Perobelli e Famá (2003) encontraram relação negativa significante. Também, tal 

evidência está em linha com os estudos envolvendo outros países que constatam a relação 

negativa significante ou em algumas ocasiões sem significância.  

               O indicador Market to Book value apresentou uma relação positiva e significante 

para os endividamentos contábil total e de longo prazo. Tal evidência aceita, parcialmente, as 

hipóteses da teoria do Pecking order e Agência. Já para os endividamentos total a valor de 

mercado e financeiro oneroso (curto e longo prazo), os resultados mostraram um 

relacionamento negativo e significante. Essas evidências aceitam as hipóteses do Trade off, 

Assimetria de informações e Teoria de Agência (em parte). Jong, Kabir e Nguyen (2007) não 

detectaram relação significante. Estudos anteriores de outros países também não apresentaram 

resultados uniformes para essa variável.  

               O indicador sobre Oportunidades de crescimento não acusou relação significante 

para nenhuma variável de endividamento. Perobelli e Famá (2003) também não encontraram 

evidências significantes sobre essa variável. Mais uma vez, os estudos prévios não são 

uniformes quanto aos resultados encontrados para essa variável independente. 

               O Pagamento de Imposto de Renda (IR) também não revelou relação significante 

para nenhuma variável de endividamento, o que vai de encontro à Trade off. Tal resultado 

corrobora as teorias de Assimetria de informações, Pecking order e Agência, que não 

consideram essa variável determinante na estrutura de capital das empresas. Jong, Kabir e 



108 
 

Nguyen (2007) verificaram uma relação negativa e significante, refutando novamente a teoria 

do Trade off.              

               O fator Tamanho indicou uma relação positiva para todos os seis níveis de 

endividamento, apresentando significância para cinco deles. Essa evidência confirma as 

teorias do Trade off e Agência e, em parte, as teorias sobre Assimetria de informações e 

Pecking order. Por essa forma, quanto maior a empresa, maior será seu nível de alavancagem 

financeira, justamente por conta do menor risco de falência dessas empresas ou devido ao 

gestor ter suas decisões limitadas em virtude do maior endividamento. Perobelli e Famá 

(2003) e Jong, Kabir e Nguyen (2007) não identificaram evidências significativas para essa 

variável. A despeito das várias formas de calcular essa variável, os resultados de estudos 

anteriores considerando empresas de outros países não comprovam evidências uniformes.  

               Finalmente, o Risco dos negócios apresentou um relacionamento positivo e 

estatisticamente significante com os endividamentos contábil total e de curto prazo, bem 

como com o endividamento total a valor de mercado e financeiro oneroso de curto prazo. Esse 

resultado contraria todas as teorias analisadas neste estudo, uma vez que se espera que o risco 

limite uma maior alavancagem financeira da empresa. Perobelli e Famá (2003) e Jong, Kabir 

e Nguyen (2007) não encontraram resultados significantes. Essas conclusões para as empresas 

da Argentina podem indicar a grave crise econômica pela qual passou o país no período 

analisado neste trabalho. 

               Quanto às diferenças entre as indústrias, ao contrário do que ocorre no Brasil, 

verificam-se diferenças significantes em poucas delas, indicando não haver acentuadas 

características idiossincráticas para cada uma delas. O endividamento contábil total 

apresentou o maior número de diferenças significantes entre as indústrias.                                           
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Chile 

 

               Os determinantes da estrutura de capital, considerando os fatores específicos da 

firma, bem como a indústria para as empresas do Chile, estão indicados na Tabela 11.  

Tabela 11: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria 

– CHILE                                                                                                                                                        

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Pooled Pooled Aleatórios Aleatórios Aleatórios 

Constante 0,2702*** 

(0,0465) 

0,3552*** 

(0,0367) 

- 0,0849* 

(0,0432) 

0,3931*** 

(0,0887) 

0,1560*** 

(0,0390) 

- 0,3040*** 

(0,0447) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0553*** 
(0,0036) 

- 0,0477*** 
(0,0029) 

- 0,0076** 
(0,0034) 

- 0,0468*** 
(0,0046) 

- 0,0201*** 
(0,0020) 

- 0,0093*** 
(0,0035) 

Tangibilidade - 0,0666** 

(0,0283) 

- 0,1372*** 

(0,0223) 

0,0706*** 

(0,0263) 

- 0,0187 

(0,0547) 

- 0,0619** 

(0,0241) 

0,1029*** 

(0,0272) 

ROA - 0,4284*** 
(0,0841) 

- 0,0355 
(0,0665) 

- 0,3928*** 
(0,0783) 

0,0170 
(0,0938) 

- 0,0790* 
(0,0429) 

- 0,1209 
(0,0808) 

Mkt  to Book 0,0278*** 

(0,0051) 

0,0136*** 

(0,0041) 

0,0142*** 

(0,0048) 

- 0,1018*** 

(0,0064) 

- 0,0157*** 

(0,0029) 

- 0,0362*** 

(0,0049) 

Op. Crescim. - 0,0044 
(0,0182) 

- 0,0289** 
(0,0143) 

 0,0244 
(0,0169) 

- 0,0429*** 
(0,0164) 

- 0,0199*** 
(0,0075) 

- 0,0008 
(0,0175) 

Pgto IR 0,0001 

(0,0152) 

0,0214* 

(0,0120) 

- 0,0213 

(0,0141) 

0,0233* 

(0,0138) 

0,0062 

(0,0064) 

- 0,0039 

(0,0149) 

Tamanho 0,0231*** 
(0,0032) 

0,0035 
(0,0025) 

0,0196*** 
(0,0030) 

0,0204*** 
(0,0064) 

0,0016 
(0,0028) 

0,0367*** 
(0,0031) 

Risco 0,0424 

(0,1766) 

0,4428*** 

(0,1396) 

- 0,4003** 

(0,1643) 

0,0536 

(0,1747) 

- 0,0357 

(0,0806) 

- 0,2842* 

(0,1697) 

Adm. Emp Ser. - 0,0949** 

(0,0469) 

- 0,0495 

(0,0371) 

- 0,0453 

(0,0437) 

- 0,1125 

(0,1101) 

- 0,0740 

(0,0476) 

- 0,0478 

(0,0451) 

Agric. Pesca - 0,1324*** 
(0,0179) 

- 0,0946*** 
(0,0141) 

- 0,0377** 
(0,0166) 

- 0,1314*** 
(0,0414) 

- 0,0166 
(0,0178) 

 0,0058 
(0,0172) 

Assist. Médica 0,0386 

(0,0285) 

- 0,0009 

(0,0225) 

0,0396 

(0,0265) 

0,0127 

(0,0630) 

0,0170 

(0,0272) 

0,0304 

(0,0274) 

Com. Atacad. - 0,0109 
(0,0207) 

0,0323** 
(0,0164) 

- 0,0432** 
(0,0193) 

- 0,0592 
(0,0466) 

 0,0207 
(0,0201) 

- 0,0204 
(0,0199) 

Com. Varej. - 0,0240 

(0,0209) 

- 0,0205 

(0,0165) 

- 0,0035 

(0,0195) 

- 0,0377 

(0,0475) 

- 0,0144 

(0,0205) 

- 0,0379* 

(0,0201) 

Construção 0,1614*** 
(0,0431) 

0,0463 
(0,0340) 

0,1150*** 
(0,0401) 

0,1813* 
(0,1050) 

- 0,0114 
(0,0452) 

0,0125 
(0,0414) 

Eletricidade 0,0485*** 

(0,0135) 

- 0,1408*** 

(0,0106) 

0,1894*** 

(0,0125) 

0,0560* 

(0,0317) 

- 0,0428*** 

(0,0136) 

0,1091*** 

(0,0129) 

Imobiliária - 0,0318 
(0,0245) 

- 0,0750*** 
(0,0193) 

 0,0431* 
(0,0228) 

- 0,0136 
(0,0568) 

- 0,0322 
(0,0245) 

 0,1202*** 
(0,0235) 

Informação 0,0378* 

(0,0226) 

- 0,1008*** 

(0,0178) 

0,1386*** 

(0,0210) 

- 0,0346 

(0,0546) 

- 0,0558** 

(0,0235) 

 0,0354 

(0,0217) 

Mineração 0,0164 
(0,0328) 

- 0,0379 
(0,0259) 

0,0544* 
(0,0305) 

0,0307 
(0,0760) 

0,0253 
(0,0328) 

0,0684** 
(0,0315) 

Serv. Profiss. 0,2475*** 

(0,0426) 

0,2759*** 

(0,0337) 

- 0,0284 

(0,0396) 

0,2584** 

(0,1042) 

- 0,0065 

(0,0449) 

- 0,0499 

(0,0409) 

Transporte 0,0603*** 
(0,0205) 

- 0,0324** 
(0,0162) 

0,0927*** 
(0,0191) 

0,1039** 
(0,0473) 

- 0,0709*** 
(0,0205) 

0,0385* 
(0,0199) 

Observações 512 512 512 512 511 511 

R2 Ajustado 0,6143 0,5886 0,5433 0,6433 0,3190 0,4638 

 F (20, 491) 

(p-valor) 

41,707 

(0,0000) 

37,565 

(0,0000) 

31,404 

(0,0000) 

_ _ 23,058§ 

(0,0000) 

Hausman (H) 

(p-valor) 

29,329 

(0,0002) 

47,986 

(0,0000) 

_ 

 

14,920 

(0,0607) 

7,579 

(0,0475) 

22,134 

(0,0046) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.     Teste de White significativo a 1%.  

Fator de Inflação da Variância (FIV) < 10,0.     § Teste F (20,490) 
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               O Índice de Liquidez Corrente apresentou relação negativa e significante com o 

endividamento para todos os seis níveis de endividamento. Jong, Kabir e Nguyen (2007) não 

identificaram relação significante para as empresas do Chile. Esse resultado confirma as 

hipóteses referentes às teorias sobre Assimetria de informações e Pecking order, de que há 

uma relação negativa entre liquidez e endividamento.  

               A Tangibilidade apresentou relação negativa e significante com os endividamentos 

contábil total e de curto prazo (contábil e financeiro oneroso), como ocorreu com o trabalho 

de Perobelli e Famá (2003). Tal resultado contradiz todas as teorias analisadas neste trabalho. 

Por outro lado, esse determinante apresentou relação positiva significante com o 

endividamento contábil de longo prazo e com o financeiro oneroso de longo prazo, como 

ocorreu com Jong, Kabir e Nguyen (2007). Essa relação positiva reforça as hipóteses das 

teorias do Trade off, Assimetria de informações, Pecking order e Agência. A despeito das 

várias formas de calcular essa variável, os resultados de estudos anteriores considerando 

empresas de outros países, não apontam evidências uniformes, sendo observado que esse fator 

ora se apresenta relacionado positivamente com o endividamento, ora negativamente ou sem 

significância alguma, a exemplo do estudo de Maquieira, Olavarrieta e Zutta (2007) que não 

constataram relação significante. Contudo, os resultados aqui evidenciados sugerem que o 

comportamento da variável Tangibilidade alinha-se com a teoria, quando se considera o 

endividamento de longo prazo. Essa observação reflete que quando as empresas tomam 

dívidas de longo prazo, a composição dos ativos exerce influência, no sentido de que ativos 

tangíveis são, de fato, utilizados como garantias.  

               A Rentabilidade Operacional (ROA) indicou uma relação negativa e significante 

para os endividamentos contábil total, contábil de longo prazo e financeiro oneroso de curto 

prazo. Esse resultado confirma a teoria do Pecking order. Tal conclusão consolida os estudos 

de Maquieira, Olavarrieta e Zutta (2007) e Perobelli e Famá (2003). Jong, Kabir e Nguyen 

(2007) não identificaram resultados significantes. No entanto, os resultados dessa variável, em 

comparação com os outros países analisados neste estudo, são menos robustos.   

               O indicador Market to Book value apresentou uma relação positiva e significante 

para endividamento contábil total, de curto e de longo prazo. Essa evidência aceita, em parte, 

a hipótese da teoria do Pecking order e Agência. Já para os endividamentos total a valor de 

mercado e financeiro oneroso (curto e longo prazo), os resultados mostraram um 

relacionamento negativo e significante, tal como Jong, Kabir e Nguyen (2007). Esses 

resultados aceitam as hipóteses do Trade off, Assimetria de informações e Teoria de Agência 
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(em parte).  Estudos anteriores também não apresentaram respostas uniformes para essa 

variável, conforme conclusões de Maquieira, Olavarrieta e Zutta (2007).  

               O indicador sobre Oportunidades de crescimento apontou um resultado negativo e 

significante para os endividamentos contábil de curto prazo, total a valor de mercado e 

financeiro oneroso de curto prazo, corroborando as teorias do Trade off, Assimetria de 

informações e, parcialmente, as teorias do Pecking order e Agência. Assim sendo, para 

financiar as oportunidades de crescimento, as empresas utilizam menos dívidas de curto 

prazo. As demais variáveis de endividamento não apresentaram significância. Mais uma vez, 

os estudos prévios não são uniformes quanto aos resultados encontrados para essa variável 

independente. 

               O Pagamento de Imposto de Renda (IR) revelou significância para a relação positiva 

do endividamento contábil de curto prazo e total a valor de mercado, o que vai ao encontro da 

teoria do Trade off. As demais variáveis dependentes não são significantes, convalidando as 

teorias de Assimetria de informações, Pecking order e Agência, que não consideram essa 

variável determinante na estrutura de capital das empresas. Jong, Kabir e Nguyen (2007) não 

verificaram significância para essa variável. 

               Quanto ao Tamanho, há uma relação positiva e significante com os endividamentos 

contábil total e de longo prazo, total a valor de mercado e financeiro oneroso de longo prazo.  

Esses resultados reforçam a teoria do Trade off e Agência e, em parte, as teorias sobre 

Assimetria de informações e Pecking order. Perobelli e Famá (2003), Jong, Kabir e Nguyen 

(2007) e Maquieira, Olavarrieta e Zutta (2007) identificaram uma relação positiva e 

significante para o endividamento de longo prazo, não sendo encontrada relação significante 

para o endividamento de curto prazo. Essa constatação indica que as empresas maiores obtêm 

com mais facilidade recursos financeiros de longo prazo, talvez por conta do menor risco, da 

menor probabilidade de falência e do custo mais baixo desse tipo de recurso. Já as empresas 

menores recorrem mais às dívidas de curto prazo, pois estão mais limitadas para alcançar 

recursos de longo prazo.  

               Finalmente, o Risco dos negócios apresentou um relacionamento negativo e 

estatisticamente significante com os endividamentos contábil de longo prazo e financeiro 

oneroso de longo prazo. Esse resultado é consonante com todas as teorias analisadas neste 

estudo, uma vez que o risco influencia diretamente a busca por dívidas de longo prazo. Assim, 

empresas que possuem um nível de risco maior são mais cautelosas em contrair dívidas, 

principalmente de longo prazo. O endividamento contábil de curto prazo, a exemplo do 

México, Brasil, Argentina e Peru apresentou uma relação positiva e significante. Portanto, 
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empresas com maior risco possuem maior quantidade de obrigações contábeis de curto prazo. 

Cabe ressaltar que os estudos anteriores, para o Chile, não encontraram nenhuma evidência 

significante (PEROBELLI; FAMÁ, 2003; JONG; KABIR; NGUYEN, 2007; MAQUIEIRA; 

OLAVARRIETA; ZUTTA, 2007).  

               Quanto às diferenças entre as indústrias, verificam-se diferenças significantes em 

algumas delas, indicando haver características únicas (idiossincráticas) para cada uma dessas 

indústrias.  Os endividamentos contábil total, de curto e longo prazo apontam os maiores 

números de diferenças significantes entre as indústrias.                                                
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Peru 

 

               Os determinantes da estrutura de capital, levando-se em conta os fatores específicos 

da firma, bem como a indústria para as empresas do Peru, estão retratados na Tabela 12. 

  

Tabela 12: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria 

- PERU 

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Aleatórios Aleatórios Aleatórios Aleatórios Aleatórios Aleatórios 

Constante - 0,0722 

(0,1449) 

0,1887** 

(0,0840) 

- 0,2684** 

(0,1449) 

0,1574 

(0,1117) 

0,0784 

(0,0974) 

- 0,0068 

(0,0406) 

Índ. Liq. Cor. 0,1069*** 

(0,0186) 

0,1002*** 

(0,0107) 

0,0072 

(0,0154) 

0,1349*** 

(0,0215) 

0,0471*** 

(0,0130) 

0,0351*** 

(0,0063) 

Tangibilidade 0,0762 

(0,0595) 

- 0,0260 

(0,0344) 

0,1024** 

(0,0493) 

0,1537** 

(0,0711) 

- 0,0525 

(0,0416) 

0,0206 

(0,0205) 

ROA - 0,2110** 

(0,0875) 

 0,0611 

(0,0505) 

- 0,2740*** 

(0,0726) 

- 0,4255*** 

(0,1322) 

- 0,0468 

(0,0616) 

- 0,0272 

(0,0319) 

Mkt  to Book 0,0168** 

(0,0064) 

0,0042 

(0,0037) 

0,0125** 

(0,0053) 

- 0,0818*** 

(0,0102) 

- 0,0132*** 

(0,0045) 

- 0,0064*** 

(0,0024) 

Op. Crescim. 0,0365*** 

(0,0098) 

0,0097* 

(0,0056) 

0,0268*** 

(0,0081) 

0,0223 

(0,0183) 

- 0,0029 

(0,0069) 

- 0,0022 

(0,0037) 

Pgto IR 0,0096 

(0,0130) 

- 0,0015 

(0,0075) 

0,0112 

(0,0108) 

0,0363 

(0,0250) 

0,0011 

(0,0093) 

0,0103** 

(0,0050) 

Tamanho 0,0272** 

(0,0118) 

- 0,0005 

(0,0068) 

0,0283*** 

(0,0097) 

0,0160* 

(0,0088) 

0,0039 

(0,0079) 

0,0005 

(0,0033) 

Risco 0,0694 

(0,1604) 

0,2221** 

(0,0925) 

- 0,1518 

(0,1333) 

0,4454 

(0,2701) 

0,0975 

(0,1137) 

0,1530** 

(0,0605) 

Adm. Emp Ser. 0,0521 

(0,0732) 

- 0,0915** 

(0,0426) 

0,1446** 

(0,0596) 

0,1239*** 

(0,0456) 

- 0,0649 

(0,0480) 

0,0036 

(0,0184) 

Agric. Pesca - 0,0850 

(0,0581) 

- 0,1460*** 

(0,0338) 

0,0609 

(0,0473) 

 0,0780** 

(0,0371) 

 - 0,1236 

(0,0380) 

 - 0,0071 

(0,0146) 

Com. Varej. 0,2262* 

(0,1156) 

0,2850*** 

(0,0672) 

- 0,0600 

(0,0940) 

0,1845** 

(0,0745) 

0,1346* 

(0,0754) 

- 0,0107 

(0,0285) 

Construção 0,2982** 

(0,1157) 

0,1662** 

(0,0673) 

0,1310 

(0,0940) 

0,3618*** 

(0,0765) 

0,0102 

(0,0756) 

0,0083 

(0,0288) 

Eletricidade - 0,1015 

(0,0656) 

- 0,1941*** 

(0,0381) 

0,0913* 

(0,0534) 

- 0,1712*** 

(0,0409) 

- 0,0929** 

(0,0430) 

- 0,0428** 

(0,0165) 

Hotel  Restaur. - 0,0901 

(0,0921) 

- 0,1477*** 

(0,0535) 

0,0593 

(0,0751) 

- 0,0595 

(0,0773) 

- 0,0906 

(0,0608) 

 0,0649*** 

(0,0245) 

Imobiliária 0,4975*** 

(0,1172) 

- 0,0132 

(0,0681) 

0,5116*** 

(0,0953) 

0,4073*** 

(0,0860) 

- 0,0853 

(0,0767) 

0,0175 

(0,0296) 

Informação 0,1100 

(0,0858) 

0,0454 

(0,0499) 

0,0631 

(0,0698) 

0,0391 

(0,0540) 

- 0,0312 

(0,0561) 

- 0,0199 

(0,0213) 

Mineração - 0,0231 

(0,0432) 

- 0,0878*** 

(0,0251) 

0,0646* 

(0,0352) 

- 0,0005 

(0,0303) 

- 0,0717** 

(0,0283) 

- 0,0060 

(0,0110) 

Observações 236 236 236 236 236 236 

R2 Ajustado 0,5070 0,5819 0,4971 0,6631 0,3174 0,2826 

 F (17, 218) 

(p-valor) 

_ _ _ 28,212 

(0,0000) 

_ _ 

Hausman (H) 

(p-valor) 

3,662 

(0,8862) 

2,564 

(0,9586) 

7,733 

(0,4599) 

_ 10,044 

(0,2618) 

18,945 

0,0151 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.     Teste de White significativo a 1%.  

Fator de Inflação da Variância (FIV) < 10,0 
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               O Índice de Liquidez Corrente apresentou relação positiva com o endividamento 

para todos os seis níveis de endividamento, sendo significante para cinco deles. Esse resultado 

difere claramente dos resultados obtidos para os países anteriores. Tal evidência rejeita as 

hipóteses sobre a relação negativa com o endividamento. Jong, Kabir e Nguyen (2007) não 

encontraram significância para essa variável no Peru. 

               A Tangibilidade apresentou relação positiva significante com o endividamento 

contábil de longo prazo e com o endividamento total a valor de mercado. Essa relação 

positiva confirma as hipóteses das teorias do Trade off, Assimetria de informações, Pecking 

order e Agência. Jong, Kabir e Nguyen (2007) não identificaram significância. 

               A Rentabilidade Operacional (ROA) apontou uma relação negativa para cinco dos 

seis níveis de endividamento, apresentando significância para três deles, a exemplo de Jong, 

Kabir e Nguyen (2007). Esse resultado confirma a teoria do Pecking order. Também, tal 

evidência está em sintonia com os resultados de outros estudos que constatam a relação 

negativa significante ou em algumas ocasiões sem significância.  

               O indicador Market to Book value apresentou uma relação positiva e significante 

para o endividamento contábil total e de longo prazo. Essa evidência aceita, parcialmente, a 

hipótese da teoria do Pecking order e Agência. Já para os endividamentos total a valor de 

mercado e financeiro oneroso (curto e longo prazo), os resultados sugerem um relacionamento 

negativo e significante, tal como encontrado por Jong, Kabir e Nguyen (2007). Essas 

evidências aceitam as hipóteses do Trade off, Assimetria de informações e Teoria de Agência 

(em parte).  Estudos anteriores também não apresentaram resultados uniformes para essa 

variável.  

               O indicador sobre Oportunidades de crescimento indicou um resultado positivo e 

significante para os endividamentos contábil total, de curto e longo prazo, corroborando, em 

parte, a teoria do Pecking order e Agência. As demais variáveis de endividamento não 

apresentaram significância. Mais uma vez, os estudos prévios não são uniformes quanto aos 

resultados encontrados para essa variável explicativa. 

               O Pagamento de Imposto de Renda (IR) apresentou significância apenas para a 

relação positiva do endividamento financeiro oneroso de longo prazo, o que vai a favor da 

teoria do Trade off. As demais variáveis dependentes não são significantes, confirmando as 

teorias de Assimetria de informações, Pecking order e Agência, que não consideram essa 

variável determinante na estrutura de capital das empresas. Por outro lado, Jong, Kabir e 

Nguyen (2007) concluíram haver uma relação negativa significante.   
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               Quanto ao Tamanho, há uma relação positiva e significante com os endividamentos 

contábil total, de longo prazo e total a valor de mercado. Essa constatação confirma os 

resultados encontrados por Jong, Kabir e Nguyen (2007). Os resultados obtidos estão em linha 

com a teoria do Trade off e Agência. As demais variáveis não apresentaram significância 

estatística. A despeito das várias formas de calcular essa variável, os resultados de estudos 

anteriores considerando empresas de outros países, não assinalam evidências uniformes.  

               Finalmente, o Risco dos negócios revelou um relacionamento positivo e 

estatisticamente significante com os endividamentos contábil de curto prazo e financeiro 

oneroso de longo prazo. Esse resultado contradiz todas as teorias analisadas neste estudo, uma 

vez que o risco influi diretamente na busca por dívidas de longo prazo. Jong, Kabir e Nguyen 

(2007) não identificaram relação significante. 

               Quanto às diferenças entre as indústrias, como ocorre no Brasil, verifica-se 

diferenças significantes em muitas  delas, indicando haver características únicas para cada 

uma delas. O endividamento contábil de curto prazo apresentou o maior número de diferenças 

significantes entre as indústrias.         

               O Quadro 11 resume os resultados dos fatores específicos da firma, por país.  

                                                                                                                                 (continua) 

Variáveis 

Explicativas 

Variáveis Dependentes Suporte 

Teórico ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

MÉXICO 

ILC - - NS - - NS B,C 

Tangibilid. - NS NS NS NS NS Indefinido 

ROA - - - - NS - B,C 

Mkt  Book + + NS - - - A,B,C,D 

Op. Cresc. + NS + NS - + Indefinido 

Pgto IR NS NS NS NS NS NS B,C,D 

Tamanho NS - + NS - + A,B,C,D 

Risco NS + NS NS + NS Indefinido 

BRASIL 

ILC - - - - - NS B,C 

Tangibilid. - - + - NS + Indefinido 

ROA - NS - - - NS B,C 

Mkt  Book + + + - - - A,B,C,D 

Op. Cresc. NS + NS NS NS - Indefinido 

Pgto IR NS NS NS NS - NS B,C,D 

Tamanho NS - + NS - + A,B,C,D 

Risco NS + - NS NS -  Indefinido 

Quadro 11: Resumo dos resultados dos fatores específicos da firma, por país 
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                                                                                                                               (conclusão) 

Variáveis 

Explicativas 

Variáveis Dependentes Suporte 

Teórico ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

ARGENTINA 

ILC - - NS - - NS B,c 

Tangibilid. NS NS NS NS NS NS Indefinido 

ROA - NS - - - - B,C 

Mkt  Book + NS + - - - A,B,C,D 

Op. Cresc. NS NS NS NS NS NS Indefinido 

Pgto IR NS NS NS NS NS NS B,C,D 

Tamanho + + NS + + + A,B,C,D 

Risco + + NS + + NS Indefinido 

CHILE 

ILC - - - - - - B,C 

Tangibilid. - - + NS - + Indefinido 

ROA - NS - NS - NS B,C 

Mkt  Book + + + - - - A,B,C,D 

Op. Cresc. NS - NS - - NS A,B,C,D 

Pgto IR NS + NS + NS NS A 

Tamanho + NS + + NS + A,B,C,D 

Risco NS + - NS NS - Indefinido 

PERU 

ILC + + NS + + + Indefinido 

Tangibilid. NS NS + + NS NS A,B,C,D 

ROA - NS - - NS NS B,C 

Mkt  Book + NS + - - - A,B,C,D 

Op. Cresc. + + + NS NS NS B,C,D 

Pgto IR NS NS NS NS NS + A 

Tamanho + NS + + NS NS A,B,C,D 

Risco NS + NS NS NS + Indefinido 

Quadro 11: Resumo dos resultados dos fatores específicos da firma, por país 

Fonte: Elaborada pelo autor 
NS: Não Significante 

A: Teoria do Trade off; B: Assimetria de informações; C: Teoria do Pecking order; D: Teoria de Agência. 

 

               Os determinantes que parecem influenciar de forma mais acentuada o grau de 

alavancagem financeira da firma são: Índice de Liquidez Corrente (ainda pouco utilizado em 

pesquisas empíricas), ROA, Market to Book e Tamanho. Essa conclusão está muito próxima 

dos resultados obtidos por Rajan e Zingales (1995) que observaram que os fatores 

determinantes da estrutura de capital são ROA, Market to Book, Tamanho e Tangibilidade. 
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               Os níveis de endividamento também indicam a importância de se levar em conta os 

diversos tipos e prazos de dívidas. Tal evidência confirma que os fatores específicos da firma 

interferem de forma distinta sobre o endividamento. Assim, por exemplo, para as empresas do 

Brasil, a variável Tamanho está positivamente relacionada com o endividamento de longo 

prazo (contábil e financeiro oneroso), consolidando as teorias do Trade off e Agência, e em 

parte a Assimetria de informações e Pecking order. Todavia, a variável Tamanho está 

negativamente relacionada com o endividamento de curto prazo (contábil e financeiro 

oneroso), o que é explicado, parcialmente, pelas teorias da Assimetria de informações e 

Pecking order. Por último, o Tamanho não está relacionado, com significância estatística, 

com o endividamento total (contábil e a valor de mercado). Além desse exemplo indicar a 

importância em se considerar os diversos níveis de endividamento, também mostra que a 

teoria sobre estrutura da capital ainda está longe de ter uma definição consistente a respeito de 

quais fatores realmente influenciam o grau de alavancagem financeira das empresas.              

 

                                                                                                                              

4.2   DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE CAPITAL PARA A AMÉRICA LATINA – 

FATORES ESPECÍFICOS, MACROECONÔMICOS/INSTITUCIONAIS, INDÚSTRIA E 

PAÍS  

 

               Os determinantes da estrutura de capital para a América Latina são analisados, na 

Tabela 13, considerando os fatores específicos da firma. Foram incluídas variáveis dummies 

para os países, com exceção do Brasil, que é o país de referência. O intercepto retrata o 

resultado para empresas brasileiras do setor de manufatura.  

 

Tabela 13: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria 

– AMÉRICA LATINA       

                                                                                                                         (continua)                                                                                                                           
VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled 

Constante 0,4709*** 

(0,0290) 

0,4852*** 

(0,0231) 

- 0,0142 

(0,0261) 

0,7456*** 

(0,0330) 

0,2307*** 

(0,0198) 

- 0,1018*** 

(0,0268) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0632*** 

(0,0024) 

- 0,0481*** 

(0,0019) 

- 0,0151*** 

(0,0022) 

- 0,0662*** 

(0,0028) 

- 0,0261*** 

(0,0016) 

- 0,0145*** 

(0,0022) 

Tangibilidade - 0,0433** 

(0,0177) 

- 0,0985*** 

(0,0141) 

0,0551*** 

(0,0159) 

0,0084 

(0,0201) 

- 0,0003 

(0,0120) 

0,0772*** 

(0,0163) 

ROA - 0,5223*** 

(0,0438) 

- 0,2135*** 

(0,0349) 

- 0,3087*** 

(0,0394) 

- 0,6494*** 

(0,0498) 

- 0,1601*** 

(0,0299) 

- 0,1183*** 

(0,0406) 
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Tabela 13: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria 

– AMÉRICA LATINA       

                                                                                                                       (conclusão) 
VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Mkt  to Book 0,0269*** 

(0,0028) 

0,0119*** 

(0,0022) 

0,0150*** 

(0,0025) 

- 0,0683*** 

(0,0032) 

- 0,0136*** 

(0,0019) 

- 0,0230*** 

(0,0026) 

Op. Crescim. - 0,0055 

(0,0069) 

- 0,0121** 

(0,0055) 

0,0065 

(0,0062) 

- 0,0216*** 

(0,0079) 

- 0,0184*** 

(0,0047) 

- 0,0161** 

(0,0064) 

Pgto IR - 0,0120* 

(0,0067) 

- 0,0033 

(0,0053) 

- 0,0086 

(0,0060) 

- 0,0126* 

(0,0076) 

- 0,0138*** 

(0,0046) 

- 0,0139** 

(0,0063) 

Tamanho 0,0184*** 

(0,0019) 

- 0,0010 

(0,0015) 

0,0194*** 

(0,0017) 

0,0099*** 

(0,0022) 

0,0005 

(0,0013) 

0,0233*** 

(0,0017) 

Risco 0,1581* 

(0,0952) 

0,4573*** 

(0,0758) 

- 0,2992*** 

(0,0856) 

0,2191** 

(0,1083) 

0,2173*** 

(0,0651) 

- 0,0896 

(0,0883) 

México - 0,1591*** 

(0,0170) 

- 0,0718*** 

(0,0135) 

- 0,0872*** 

(0,0153) 

- 0,1993*** 

(0,0193) 

- 0,0780*** 

(0,0116) 

- 0,0400** 

(0,0157) 

Argentina - 0,1315*** 

(0,0174) 

- 0,0787*** 

(0,0139) 

- 0,0528*** 

(0,0157) 

- 0,2030*** 

(0,0198) 

0,0268** 

(0,0119) 

0,0758*** 

(0,0162) 

Chile - 0,1188*** 

(0,0163) 

- 0,0906*** 

(0,0130) 

- 0,0282* 

(0,0147) 

- 0,2067*** 

(0,0186) 

- 0,0772*** 

(0,0111) 

- 0,0227 

(0,0151) 

Peru - 0,1687*** 

(0,0177) 

- 0,1107*** 

(0,0141) 

- 0,0580*** 

(0,0159) 

- 0,1903*** 

(0,0201) 

- 0,0873*** 

(0,0120) 

- 0,1303*** 

(0,0163) 

Adm. Emp Ser. 0,0551*** 

(0,0166) 

- 0,0232* 

(0,0132) 

0,0784*** 

(0,0149) 

0,0858*** 

(0,0188) 

- 0,0348*** 

(0,0113) 

0,1166*** 

(0,0153) 

Agric. Pesca - 0,1003*** 

(0,0147) 

- 0,0704*** 

(0,0117) 

- 0,0299** 

(0,0132) 

- 0,0441*** 

(0,0167) 

- 0,0478*** 

(0,0100) 

- 0,0307** 

(0,0136) 

Assist. Médica - 0,0396 

(0,0279) 

- 0,0423* 

(0,0222) 

0,0027 

(0,0251) 

- 0,0410 

(0,0317) 

- 0,0282 

(0,0190) 

0,0024 

(0,0258) 

Com. Atacad. 0,0213 

(0,0189) 

0,1073*** 

(0,0150) 

- 0,0860*** 

(0,0170) 

0,0226 

(0,0215) 

0,0002 

(0,0129) 

- 0,0815*** 

(0,0175) 

Com. Varej. - 0,0491*** 

(0,0128) 

0,0485*** 

(0,0102) 

- 0,0976*** 

(0,0115) 

- 0,0637*** 

(0,0145) 

- 0,0436*** 

(0,0087) 

- 0,0789*** 

(0,0118) 

Construção 0,0559*** 

(0,0154) 

0,0068 

(0,0122) 

0,0491*** 

(0,0138) 

0,1318*** 

(0,0175) 

0,0000 

(0,0105) 

0,0139 

(0,0142) 

Eletricidade - 0,0099 

(0,0095) 

- 0,1221*** 

(0,0075) 

0,1121*** 

(0,0085) 

0,0006 

(0,0108) 

- 0,0642*** 

(0,0064) 

0,0591*** 

(0,0088) 

Hotel  Restaur. - 0,1031*** 

(0,0297) 

- 0,1283*** 

(0,0236) 

0,0252 

(0,0267) 

- 0,0422 

(0,0338) 

- 0,0309 

(0,0202) 

0,0781*** 

(0,0274) 

Imobiliária - 0,0299 

(0,0245) 

- 0,1021*** 

(0,0195) 

0,0722*** 

(0,0220) 

- 0,0166 

(0,0278) 

- 0,0576*** 

(0,0167) 

0,1127*** 

(0,0226) 

Informação - 0,0051 

(0,0122) 

- 0,0382*** 

(0,0097) 

0,0330*** 

(0,0110) 

- 0,0116 

(0,0139) 

- 0,0159* 

(0,0083) 

0,0316*** 

(0,0113) 

Mineração - 0,0433*** 

(0,0140) 

- 0,0783*** 

(0,0111) 

0,0349*** 

(0,0126) 

- 0,0318** 

(0,0159) 

- 0,0409*** 

(0,0095) 

0,0262** 

(0,0129) 

Serv. Profiss. 0,0237 

(0,0281) 

0,0266 

(0,0223) 

- 0,0028 

(0,0252) 

0,0983*** 

(0,0319) 

- 0,0441** 

(0,0191) 

- 0,0456* 

(0,0259) 

Transporte 0,0463** 

(0,0191) 

- 0,0236 

(0,0152) 

0,0699*** 

(0,0171) 

0,0921*** 

(0,0217) 

- 0,0634*** 

(0,0131) 

0,0695*** 

(0,0177) 

Observações 2088 2088 2088 2088 2078 2078 

R
2
 Ajustado 0,4985 0,4189 0,3610 0,5925 0,3145 0,3291 

 F (25, 2062) 

(p-valor) 

83,980 

(0,0000) 

61,192 

(0,0000) 

48,166 

(0,0000) 

122,383 

(0,0000) 

39,117§ 

(0,0000) 

41,764§ 

(0,0000) 

Hausman (H) 

(p-valor) 

44,370 

(0,0000) 

138,678 

(0,0000) 

70,504 

(0,0000) 

51,070 

(0,0000) 

35,066 

(0,0000) 

94,330 

(0,0000) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.    Teste de White significativo a 1%.   

Fator de Inflação da Variância (FIV) < 10,0.     § Teste F (25, 2052) 
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               O Índice de Liquidez Corrente apresentou relação negativa e significante com o 

endividamento para todos os seis níveis de endividamento. Esse resultado confirma as 

hipóteses referentes às teorias sobre Assimetria de informações e Pecking order, de que há 

uma relação negativa entre liquidez e endividamento. Um maior índice de liquidez corrente 

funciona como fundos internos para financiar principalmente ativos circulantes. 

               A Tangibilidade apresentou relação negativa e significante com os endividamentos 

contábil total e de curto prazo, em conformidade com os trabalhos de Chang e Maquieira 

(2001) e Terra (2002) para a América Latina (AL). Esse resultado refuta as hipóteses teóricas, 

devendo haver outras causas ainda desconhecidas que induzam a tal comportamento. Por 

outro lado, esse determinante apontou relação positiva significante com o endividamento 

contábil de longo prazo e com o financeiro oneroso de longo prazo. Essa relação positiva 

reforça as hipóteses das teorias do Trade off, Assimetria de informações, Pecking order e 

Agência Os resultados aqui evidenciados sugerem que o comportamento da variável 

Tangibilidade alinha-se com a teoria, quando se considera o endividamento de longo prazo. 

Essa constatação significa que quando as empresas tomam dívidas de longo prazo, a 

composição dos ativos exerce influência, no sentido de que ativos tangíveis são, de fato, 

utilizados como garantias. Estudos envolvendo outros países também chegaram às mesmas 

conclusões (RAJAN; ZINGALES, 1995; WALD, 1999; BOOTH et al., 2001). 

               A Rentabilidade Operacional (ROA) indicou uma relação negativa e significante 

para todos os seis níveis de endividamento. Chang e Maquieira (2001) e Terra (2002) também 

chegaram aos mesmos resultados na AL. Esse resultado confirma fortemente a teoria do 

Pecking order. Também, tal evidência está em linha com os estudos envolvendo outros países 

que constatam a relação negativa significante ou em algumas ocasiões sem significância 

(TITMAN; WESSELS, 1988; RAJAN; ZINGALES, 1995; WALD, 1999; BOOTH et al., 

2001) .  

               O indicador Market to Book value mensura oportunidades de crescimento, 

apresentando uma relação positiva e significante para os endividamentos contábil total, de 

curto e de longo prazo. Tal evidência aceita, em parte, as hipóteses da teoria do Pecking order 

e Agência. À luz do Pecking order, as empresas com maiores oportunidades de crescimento 

necessitam de fundos que muitas vezes não são suficientemente gerados pelos lucros retidos.  

Já para a teoria de Agência, empresas que possuem muitas oportunidades de crescimento 

devem aumentar seu grau de alavancagem financeira para limitar a autonomia ou a liberdade 

dos gestores. Para os endividamentos total a valor de mercado e financeiro oneroso (curto e 

longo prazo), os resultados revelaram um relacionamento negativo e significante. Essas 
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evidências aceitam as hipóteses do Trade off, Assimetria de informações e, parcialmente, as 

teorias de Agência e Pecking order. Para a teoria do Trade off, empresas com diversas 

oportunidades de crescimento devem manter um endividamento baixo, caso contrário, 

aumentam-se os riscos de dificuldades financeiras e falência. Para as teorias de Assimetria de 

informações e Pecking order, as oportunidades de crescimento funcionam como medida de 

lucro, daí surgir a relação negativa com o endividamento. Para a teoria de Agência, os 

conflitos entre acionistas e credores surgem da substituição de ativos e subinvestimento. 

Diante disso, para minimizar tais conflitos, as empresas com grandes oportunidades de 

investimento devem manter um baixo endividamento. Terra (2002) chegou exatamente aos 

mesmos resultados para a AL. Chang e Maquieira (2001) também concluíram haver uma 

relação negativa significante com o endividamento total a valor de mercado para a AL. Em 

diversas pesquisas empíricas, quando se considera o endividamento a valor de mercado a 

relação com o Market to Book é negativa e significante (BRADLEY; JARRELL; KIM, 1984; 

RAJAN; ZINGALES, 1995; BOOTH et al., 2001; JONG; KABIR; NGUYEN, 2007; 

HOFFMAN; GONZÁLEZ, 2007). Esse resultado corrobora todas as hipóteses acerca dessa 

variável. Por outro lado, quando se considera o endividamento contábil, não há uma 

conclusão uniforme a respeito do relacionamento entre essas duas variáveis.   

               O indicador sobre Oportunidades de crescimento apontou resultados significantes 

negativamente relacionado com os endividamentos contábil de curto prazo, total  a valor de 

mercado e financeiro onerosos (curto e longo prazo).  Em tese, esse indicador deve 

comportar-se da mesma forma que o indicador Market to Book value, pois ambos refletem 

oportunidades de crescimento para a empresa em termos de novos investimentos. Cabe 

observar que a maioria dos trabalhos empíricos ainda emprega como proxy o valor Market to 

Book value. Wald (1999) encontrou uma relação negativa com o endividamento a valor de 

mercado de longo prazo para países desenvolvidos.  Esse resultado também corrobora todas 

as hipóteses dessa variável sobre a estrutura de capital. 

               O Pagamento de Imposto de Renda (IR) apresentou um relacionamento negativo e 

significante com os endividamentos total contábil, total a valor de mercado e financeiro 

oneroso de curto e longo prazo. Essas evidências contrariam a teoria do Trade off, que postula 

que as empresas, de uma forma geral, endividam-se mais, por conta do benefício fiscal da 

dívida. Para as outras correntes teóricas, a questão do pagamento de imposto não é relevante 

para a decisão de endividamento. Terra (2002) não observou relação alguma entre 

endividamento e pagamento de IR para a AL. Booth et al. (2001) e Jong, Kabir e Nguyen 

(2007) encontraram uma relação negativa significante para alguns países, relação positiva 
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para outros e ainda sem relação alguma para a maioria dos países analisados. Assim sendo, 

para a variável pagamento de IR, ainda há pontos a serem esclarecidos sobre a influência que 

essa variável exerce sobre a estrutura de capital. 

               Para a variável Tamanho, observou-se uma relação positiva e significante com os 

endividamentos contábil total e de longo prazo e com o endividamento total a valor de 

mercado e financeiro oneroso de longo prazo. Esses resultados estão em consonância com as 

teorias do Trade off e Agência e, em parte, com as teoria de Assimetria de informações e 

Pecking order. Para a teoria do Trade off, empresas maiores têm menor probabilidade de 

falência, podendo assim aumentar seu grau de endividamento. A teoria de Agência postula 

que empresas maiores devem aumentar o endividamento, a fim de limitar a liberdade dos 

gestores.  Para as teorias de Assimetria de informações e Pecking order, há um 

relacionamento positivo por conta de empresas menores serem financiadas por pouca dívida, 

em razão do problema de assimetria de informações. Chang e Maquieira (2001) encontraram 

uma relação positiva para a AL. Terra (2002) não identificou relação significante para a AL, 

utilizando como proxy de tamanho o Log do Ativo Total.   Considerando as evidências para 

outros países, Rajan e Zingales (1995) depararam com uma relação positiva significante, com 

exceção da Alemanha, que apresentou relação negativa. Booth et al. (2001) apontaram 

relacionamento positivo ou sem significância para a maioria dos países em desenvolvimento, 

a exemplo de Jong, Kabir e Nguyen (2007). Titman e Wessels (1988), contrariando outros 

estudos, evidenciaram uma relação negativa significante, em parte explicada pelas teorias de 

Assimetria de informações e Pecking order, que também indicam que empresas maiores 

possuem maiores quantidades de recursos internos. Tais estudos consideram como proxy o 

Log de Receita Total. Para estudos que consideram como proxy o Log do Ativo Total, Wald 

(1999) encontrou uma relação positiva para os países desenvolvidos. Hoffman e González 

(2007) constataram uma relação positiva para países europeus e negativa para os EUA, 

Dinamarca  e Austrália. Os resultados que revelam uma relação positiva corroboram a teoria 

do Trade off e Agência e, em parte, a Assimetria de informações e Pecking order. Em função 

disso, as empresas maiores obtêm com mais facilidade recursos financeiros de longo prazo, 

talvez por conta do menor risco, da menor probabilidade de falência e do custo mais baixo 

desse tipo de recurso. Já as empresas menores recorrem mais às dívidas de curto prazo, pois 

estão mais limitadas para alcançar recursos de longo prazo. 

               Finalmente, o Risco dos negócios apresentou um relacionamento negativo e 

estatisticamente significante com o endividamento contábil de longo prazo. Esse resultado 

corrobora todas as teorias analisadas neste estudo, uma vez que o risco influi diretamente na 
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busca por dívidas de longo prazo. Assim, empresas que possuem um nível de risco maior são 

mais cautelosas em contrair dívidas, principalmente de longo prazo. Os endividamentos 

contábil total, contábil de curto prazo, bem como o total a valor de mercado e financeiro 

oneroso de curto prazo apresentaram uma relação positiva. Empresas com maior risco 

possuem maior quantidade de obrigações contábeis de curto prazo e/ou dívidas financeiras 

onerosas de curto prazo. Terra (2002) encontrou relação negativa significante apenas para o 

endividamento total a valor de mercado. Hoffman e González (2007) utilizando o Z de 

Altman como medida de risco, observaram para países desenvolvidos uma relação negativa e 

significante. Bradley, Jarrell e Kim (1984) e Titman e Wessels (1988) constataram uma 

relação negativa para os EUA, assim como Jong, Kabir e Nguyen (2007) para países 

desenvolvidos. Wald (1999) e Booth et al. (2001) não encontraram evidências significantes 

para países desenvolvidos e em desenvolvimento, respectivamente.  

               Quando há substituição do ROA pelo ROE (Tabela BA do Apêndice B), verifica-se 

que o ROE também apresenta coeficientes negativos significantes, de acordo com a teoria do 

Pecking order. Entretanto, a variável Risco dos negócios mostra uma relação negativa 

significante com o endividamento total (a valor contábil e a valor de mercado), relação esta 

diferente da observada quando se considera o ROA. A explicação reside no fato de que a 

medida mais apropriada em termos de rentabilidade é o ROA, que está relacionado 

diretamente com o risco do negócio, tanto que o grau de correlação entre as duas variáveis é 

de 0,368 (Tabela 2), enquanto a correlação entre ROE e risco do negócio é 0,093.    

               Quanto às diferenças entre as indústrias, verificam-se diferenças significantes em 

muitas delas, indicando haver, novamente, características únicas (idiossincráticas) para cada 

uma dessas indústrias. Para Bradley, Jarrell e Kim (1984), Titman e Wessels (1988), Terra 

(2002) e Terra (2007), o setor industrial influencia o grau de endividamento, sendo, portanto, 

um de seus determinantes.  Contudo, há estudos que não encontraram qualquer relação entre 

setor industrial e endividamento, a exemplo de Hatfield, Cheng e Davidson (1994) para 

empresas americanas; e Jorge e Armada (2001) para empresas portuguesas. O endividamento 

contábil total apresentou o maior número de diferenças significantes entre as indústrias.  

               Os coeficientes para os países são em sua maioria negativos e significantes, 

confirmando haver características únicas para cada um desses países, que os tornam 

diferentes. Tais características devem ser devidas aos próprios fatores institucionais. 

Reforçando essa idéia, Booth et al. (2001) concluem que as diferenças na estrutura de capital 

da empresas devem-se, de fato, às características institucionais próprias de cada país.  
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               Ressalte-se, que os resultados encontrados por meio da regressão linear múltipla 

cross-section (Apêndice D) apresentou, além dos coeficientes significantes, um R2 maior, em 

comparação com os resultados obtidos por dados em painel. Isso se deve ao fato da regressão 

por cross-section apresentar um maior nível de multicolinearidade. A maior variabilidade  dos 

dados em painel, além de diminuir a multicolinearidade, proporciona mais graus de liberdade 

e mais eficiência.                  

               A Tabela 14 mostra os determinantes da estrutura de capital, considerando, além dos 

fatores específicos da firma, os fatores macroeconômicos e institucionais da América Latina. 

O Brasil é o país de referência. Os fatores macroeconômicos e institucionais não parecem ser 

tão relevantes na determinação da estrutura de capital da empresas na América Latina, embora 

suas características possam influenciar o nível de alavancagem financeira das empresas.  
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Tabela 14:  Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma, fatores 

macroeconômicos e institucionais dos países – AMÉRICA LATINA 

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Aleatórios Pooled Pooled Aleatórios Pooled 

Constante 0,5426** 

(0,2107) 

0,4414*** 

(0,0910) 

- 0,0283 

(0,2008) 

1,1260*** 

(0,2380) 

0,1582 

(0,1037) 

- 0,0816 

(0,2001) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0650*** 
(0,0024) 

- 0,0471*** 
(0,0019) 

- 0,0218*** 
(0,0023) 

- 0,0669*** 
(0,0027) 

- 0,0287*** 
(0,0020) 

- 0,0195*** 
(0,0023) 

Tangibilidade - 0,1012*** 

(0,0155) 

- 0,1380*** 

(0,0168) 

0,0425*** 

(0,0147) 

- 0,0873*** 

(0,0175) 

- 0,0195 

(0,0153) 

0,0571*** 

(0,0147) 

ROA - 0,5425*** 
(0,0440) 

- 0,0347 
(0,0272) 

- 0,3347*** 
(0,0420) 

- 0,7201*** 
(0,0497) 

- 0,0905*** 
(0,0296) 

- 0,1325*** 
(0,0418) 

Mkt  to Book 0,0285*** 

(0,0029) 

0,0111*** 

(0,0019) 

0,0179*** 

(0,0028) 

- 0,0640*** 

(0,0033) 

- 0,0123*** 

(0,0021) 

- 0,0197*** 

(0,0028) 

Op. Crescim. - 0,0017 
(0,0074) 

0,0028 
(0,0034) 

0,0077 
(0,0071) 

- 0,0072 
(0,0084) 

- 0,0048 
(0,0039) 

- 0,0090 
(0,0070) 

Pgto IR - 0,0111 

(0,0068) 

0,0014 

(0,0032) 

- 0,0085 

(0,0065) 

- 0,0131* 

(0,0077) 

- 0,0034 

(0,0037) 

- 0,0149** 

(0,0066) 

Tamanho 0,0183*** 
(0,0018) 

0,0020 
(0,0026) 

0,0197*** 
(0,0017) 

0,0078*** 
(0,0020) 

- 0,0014 
(0,0020) 

0,0233*** 
(0,0017) 

Risco 0,1025 

(0,0974) 

0,1296** 

(0,0506) 

- 0,3421*** 

(0,0929) 

0,2347** 

(0,1101) 

0,1538*** 

(0,0571) 

- 0,1692* 

(0,0925) 

Cresc. PIB - 0,0016 

(0,0017) 

- 0,0017** 

(0,0007) 

- 0,0007 

(0,0016) 

- 0,0051*** 

(0,0019) 

- 0,0024*** 

(0,0008) 

- 0,0031* 

(0,0016) 

Renda p/ Cap - 0,0133 
(0,0297) 

0,0030 
(0,0126) 

- 0,0066 
(0,0283) 

- 0,0079 
(0,0336) 

0,0370** 
(0,0146) 

- 0,0118 
(0,0283) 

Inflação 0,0012 

(0,0011) 

0,0001 

(0,0004) 

0,0012 

(0,0010) 

0,0000 

(0,0012) 

0,0006 

(0,0005) 

0,0002 

(0,0010) 

Part. Cap. Ab. - 0,0477* 
(0,0273) 

- 0,0132 
(0,0117) 

- 0,0337 
(0,0260) 

- 0,1141*** 
(0,0308) 

0,0030 
(0,0135) 

- 0,0014 
(0,0259) 

Carga Fiscal 0,2850 

(0,5332) 

- 0,1052 

(0,2249) 

0,1088 

(0,5082) 

- 0,2807 

(0,6023) 

- 1,1102*** 

(0,2607) 

- 0,1750 

(0,5065) 

Tempo Neg. - 0,0049 
(0,0210) 

- 0,0036 
(0,0088) 

0,0149 
(0,0200) 

- 0,0172 
(0,0238) 

0,0332*** 
(0,0103) 

0,0344* 
(0,0201) 

México - 0,1199 
(0,0861) 

- 0,0433 
(0,0396) 

- 0,0870 
(0,0821) 

- 0,2502** 
(0,0973) 

- 0,1918*** 
(0,0434) 

- 0,0294 
(0,0817) 

Argentina - 0,0680 

(0,1153) 

- 0,0497 

(0,0519) 

- 0,0193 

(0,1099) 

- 0,2389* 

(0,1302) 

- 0,1522*** 

(0,0577) 

0,0942 

(0,1095) 

Chile - 0,0475 
(0,0831) 

- 0,0673* 
(0,0377) 

0,0345 
(0,0792) 

- 0,1747* 
(0,0938) 

- 0,1757*** 
(0,0416) 

0,0304 
(0,0788) 

Peru - 0,1199 

(0,1056) 

- 0,1161** 

(0,0478) 

- 0,0305 

(0,1006) 

- 0,2446** 

(0,1192) 

- 0,2798*** 

(0,0528) 

- 0,1349 

(0,1002) 

Observações 2088 2088 2088 2088 2078 2078 

R2 Ajustado 0,4742 0,2842 0,2470 0,5780 0,2862 0,2607 

 F (18, 2069) 

(p-valor) 

105,605 
(0,0000) 

_ 39,047 
(0,0000) 

159,83 
(0,0000) 

_ 41,704§ 
(0,0000) 

Hausman (H) 

(p-valor) 

75,695 

(0,0000) 

2,760 

(0,9994) 

85,748 

(0,0000) 

109,542 

(0,0000) 

10,843 

(0,6982) 

211,488 

(0,0000) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.     Teste de White significativo a 1%.  

Fator de Inflação da Variância (FIV) > 10,0.     § Teste F (18, 2059)      

 
 
 
               O crescimento do PIB apresentou coeficientes negativos e significantes para os 

endividamentos contábil de curto prazo, total a valor de mercado e financeiro oneroso de 

curto e longo prazo, indicando que quando há crescimento econômico de um país, as 

empresas diminuem seus endividamentos. Nesse caso, a estratégia adotada pelas empresas é a 

utilização de fontes internas como lucros retidos, por exemplo. Essa constatação está de 
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acordo com a teoria do Pecking order (MYERS, 1984). Zamora (2006) observa que o 

crescimento econômico promove um aumento de recursos internos para o financiamento 

interno, evitando uma subvalorização de mercado por conta da assimetria de informação. 

Também, as empresas podem recorrer ao mercado de capitais, a fim de aproveitar o bom 

momento econômico para se capitalizar. Tal situação pode ser explicada pelo Market Timing 

(BAKER; WURGLER, 2002). O resultado encontrado está coincidente com Terra (2007). 

               A Renda per capita apontou relação positiva e significante apenas para o 

endividamento financeiro oneroso de curto prazo. Essa medida revela, entre outras 

informações, a riqueza de um país, e está diretamente relacionada ao estágio de 

desenvolvimento de um país. Países desenvolvidos apresentam elevada renda per capita, 

enquanto países em desenvolvimento possuem uma renda per capita mediana; e países 

subdesenvolvidos detêm uma baixa renda per capita. Booth et al. (2001) constatou que 

empresas de países em desenvolvimento apresentam uma amplitude extensa de grau de 

endividamento, ou seja, empresas altamente endividadas e empresas com baixo 

endividamento. Por outro lado, em países desenvolvidos não é verificada essa dispersão, de 

forma que as empresas desses países apresentam um nível de endividamento mais 

homogêneo. No entanto, os autores verificaram que a composição do endividamento entre os 

dois grupos de países diferiam acentuadamente. Empresas de países em desenvolvimento 

buscam, em grande parte, dívidas de curto prazo, enquanto países desenvolvidos possuem em 

maior quantidade dívidas de longo prazo. Essa afirmação pode ser comprovada para os dados 

dos EUA
8
. A explicação pode residir no ambiente institucional. O presente estudo constatou, 

de acordo com a Tabela 7, que de fato, as empresas latino-americanas possuem um nível de 

dívida contábil de curto prazo maior, porém a dívida financeira onerosa de longo prazo é 

maior, embora o volume das dívidas financeiras onerosas seja pequeno. Empresas de países 

desenvolvidos podem ser mais endividadas (prevalência de dívidas de longo prazo) devido 

aos fatores institucionais mais sólidos que minimizam o risco de endividamento, por conta, 

entre outros fatores, do enforcement de contrato e da maior transparência. De modo contrário, 

as empresas de países desenvolvidos podem apresentar um grau de endividamento menor em 

função da relevância e porte do mercado de capitais como alternativa eficiente de obtenção de 

recursos (JONG; KABIR; NGUYEN, 2007). Para os países da AL, os resultados para a 

variável Renda per capita não permitem concluir de forma satisfatória a relação entre essa 

variável e o nível de endividamento.  

                                            
8
 Tabela AB do Apêndice A. 
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               A inflação não indicou resultados significantes, embora fosse esperada uma relação 

positiva com o endividamento contábil, pois a inflação crescente deprecia os montantes 

nominais das dívidas, ficando, assim, mais atraentes ao tomador de recursos. Para Terra 

(2007), uma possível explicação seria que os contratos de dívida são indexados de alguma 

forma ao nível de preços, então os possíveis ganhos de capital (vantagem de utilizar dívidas) 

seriam eliminados, não havendo qualquer influência da inflação sobre o grau de alavancagem 

financeira. Klotze (2004) também não encontrou resultado significante para o Brasil. 

               A Participação das companhias de capital aberto é uma proxy importante do porte e 

relevância do mercado de capitais de um país, de acordo com Booth et al. (2001). Para os 

endividamentos total contábil e a valor de mercado, houve uma relação negativa e significante 

para as empresas da América Latina, aceitando-se a hipótese referente a esse relacionamento. 

Tal indicador é uma boa medida da qualidade institucional, uma vez que quanto mais 

importante for esse mercado, melhor o ambiente institucional de um país. Dessa maneira, um 

relevante mercado de capitais representa uma opção de financiamento para as empresas, que 

pode apresentar um menor custo, e portanto, tornar as empresas menos endividadas. Esse 

resultado está de acordo com Zamora (2006), segundo o qual um mercado de capitais robusto 

incentiva as empresas a utilizá-lo mais intensamente, posto que os custos de transação 

diminuem e a transparência torna-se maior à medida que aumenta a liquidez do mercado 

acionário.   

               A Carga Fiscal apresentou uma relação negativa e significante com o endividamento 

financeiro oneroso de curto prazo, aceitando, parcialmente, a hipótese acerca da influência 

negativa sobre o endividamento. Quanto maior a carga fiscal de um país, maior poderia ser o 

nível de endividamento das empresas à luz da teoria do Trade off, por conta do benefício 

fiscal relativo às dívidas. No entanto, outros fatores podem explicar o comportamento da 

carga fiscal. Uma elevada carga fiscal pode comprometer a eficiência dos negócios, 

principalmente se um país possuir elevados déficits fiscais. Também, uma elevada carga fiscal 

pode onerar o custo de capital de terceiros, tornado-o caro e desestimulando sua captação. 

Portanto, a relação negativa evidenciada parece ser explicada por essas duas constatações, daí 

talvez, as empresas da amostra apresentaram baixo nível de endividamento financeiro oneroso 

de curto prazo.           

               Por último, o Tempo de negócio, que mensura quantos dias, em média, leva-se para 

abrir uma empresa é uma boa medida do ambiente institucional de um país. Assim, países em 

que há uma demora para a abertura de novos negócios podem não possuir um ambiente 

institucional sólido e saudável, fazendo com que as empresas sejam menos endividadas em 
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razão dos maiores custos institucionais
9
. Portanto, a hipótese acerca desse relacionamento é 

negativa. Os resultados encontrados para a AL mostram uma relação positiva e significante 

para o endividamento financeiro oneroso de curto e de longo prazo (este com nível 

significante mais fraco), rejeitando a hipótese formulada. Em ambientes institucionais mais 

frágeis, as empresas buscam dívidas de curto prazo. Apesar de as empresas analisadas no 

estudo possuírem um endividamento financeiro de longo prazo maior que o de curto prazo, as 

questões institucionais influenciam a decisão de financiamento de curto prazo, de modo que 

tal relação positiva não seja uma surpresa para a América Latina.  

               Na Tabela 15 abaixo foram acrescentadas as variáveis dummies sobre indústria.  

 

Tabela 15: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma, fatores 

macroeconômicos e institucionais dos países e indústria – AMÉRICA LATINA  

                                                                                                                         (continua)                                
VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled 

Constante 0,4690** 

(0,2059) 

0,5422*** 

(0,1642) 

- 0,0732 

(0,1850) 

0,9920*** 

(0,2314) 

0,2033 

(0,1388) 

- 0,1005 

(0,1896) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0625*** 
(0,0024) 

- 0,0479*** 
(0,0019) 

- 0,0145*** 
(0,0022) 

- 0,0639*** 
(0,0028) 

- 0,0256*** 
(0,0016) 

- 0,0137*** 
(0,0023) 

Tangibilidade - 0,0448** 

(0,0177) 

- 0,0982*** 

(0,0141) 

0,0534*** 

(0,0159) 

0,0053 

(0,0199) 

- 0,0024 

(0,0119) 

0,0738*** 

(0,0162) 

ROA - 0,5296*** 
(0,0444) 

- 0,2183*** 
(0,0354) 

- 0,3113*** 
(0,0399) 

- 0,6772*** 
(0,0499) 

- 0,1485*** 
(0,0299) 

- 0,1071*** 
(0,0408) 

Mkt  to Book 0,0288*** 

(0,0029) 

0,0121*** 

(0,0023) 

0,0166*** 

(0,0026) 

- 0,0621*** 

(0,0033) 

- 0,0119*** 

(0,0019) 

- 0,0208*** 

(0,0027) 

Op. Crescim. - 0,0012 
(0,0072) 

- 0,0115** 
(0,0058) 

0,0102 
(0,0065) 

- 0,0087 
(0,0082) 

- 0,0099** 
(0,0049) 

- 0,0071 
(0,0066) 

Pgto IR - 0,0123* 

(0,0067) 

- 0,0033 

(0,0053) 

- 0,0090 

(0,0060) 

- 0,0141* 

(0,0075) 

- 0,0136*** 

(0,0046) 

- 0,0142** 

(0,0063) 

Tamanho 0,0189*** 
(0,0019) 

- 0,0009 
(0,0015) 

0,0199*** 
(0,0017) 

0,0111*** 
(0,0022) 

0,0004 
(0,0013) 

0,0236*** 
(0,0018) 

Risco 0,01409 

(0,0979) 

0,4702*** 

(0,0780) 

- 0,3292*** 

(0,0879) 

0,2542** 

(0,1100) 

0,1637** 

(0,0659) 

- 0,1470 

(0,0900) 

Cresc. PIB - 0,0014 

(0,0017) 

- 0,0007 

(0,0013) 

- 0,0006 

(0,0015) 

- 0,0048** 

(0,0019) 

- 0,0021* 

(0,0011) 

- 0,0030* 

(0,0015) 

Renda p/ Cap - 0,0070 
(0,0290) 

0,0020 
(0,0231) 

- 0,0091 
(0,0261) 

- 0,0026 
(0,0326) 

0,0255 
(0,0196) 

- 0,0155 
(0,0267) 

Inflação 0,0014 

(0,0010) 

0,0000 

(0,0008) 

0,0014 

(0,0009) 

0,0003 

(0,0012) 

0,0005 

(0,0007) 

0,0003 

(0,0010) 

Part. Cap. Ab. - 0,0494* 

(0,0267) 
- 0,0157 

(0,0213) 
- 0,0336 

(0,0240) 
- 0,1195*** 

(0,0300) 
0,0164 

(0,0180) 
- 0,0010 

(0,0245) 

Carga Fiscal 0,2006 

(0,5204) 

0,0383 

(0,4150) 

0,1622 

(0,4677) 

- 0,3774 

(0,5849) 

- 0,9764*** 

(0,3509) 

- 0,1237 

(0,4793) 

Tempo Neg. - 0,0036 
(0,0205) 

- 0,0160 
(0,0163) 

0,0124 
(0,0184) 

- 0,0136 
(0,0231) 

0,0314** 
(0,0139) 

0,0309 
(0,0190) 

 

                                            
9
 São os custos de transação sob o enfoque da Teoria dos Custos de Transação. Cf. WILLIAMSON, 1988. 
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Tabela 15: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma, fatores 

macroeconômicos e institucionais dos países e indústria – AMÉRICA LATINA  

                                                                                                                       (conclusão) 
VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

México - 0,1297 

(0,0841) 

- 0,0878 

(0,0671) 

- 0,0418 

(0,0756) 

- 0,2710*** 

(0,0946) 

- 0,1827*** 

(0,0567) 

0,0008 

(0,0775) 

Argentina - 0,0846 

(0,1126) 

- 0,0885 

(0,0898) 

0,0038 

(0,1012) 

- 0,2672** 

(0,1265) 

- 0,1315* 

(0,0759) 

0,1108 

(0,1036) 

Chile - 0,0521 

(0,0811) 

- 0,1030 

(0,0647) 

0,0509 

(0,0729) 

- 0,1846** 

(0,0912) 

- 0,1654*** 

(0,0546) 

0,0413 

(0,0746) 

Peru - 0,1151 

(0,1031) 

- 0,1090 

(0,0822) 

- 0,0061 

(0,0927) 

- 0,2524** 

(0,1159) 

- 0,2483*** 

(0,0695) 

- 0,1207 

(0,0949) 

Adm. Emp Ser. 0,0558*** 

(0,0166) 

- 0,0229* 

(0,0132) 

0,0788*** 

(0,0149) 

0,0881*** 

(0,0186) 

- 0,0349*** 

(0,0111) 

0,1168*** 

(0,0152) 

Agric. Pesca - 0,0993*** 

(0,0147) 

- 0,0704*** 

(0,0117) 

- 0,0289** 

(0,0132) 

- 0,0407** 

(0,0165) 

- 0,0468*** 

(0,0098) 

- 0,0290** 

(0,0135) 

Assist. Médica - 0,0378 

(0,0279) 

- 0,0417* 

(0,0222) 

0,0038 

(0,0251) 

- 0,0344 

(0,0314) 

- 0,0279 

(0,0187) 

0,0035 

(0,0256) 

Com. Atacad. 0,0227 

(0,0189 

0,1073*** 

(0,0151) 

- 0,0845*** 

(0,0170) 

0,0266 

(0,0213) 

0,0029 

(0,0127) 

- 0,0783*** 

(0,0173) 

Com. Varej. - 0,0493*** 

(0,0128) 

0,0484*** 

(0,0102) 

- 0,0978*** 

(0,0115) 

- 0,0641*** 

(0,0144) 

- 0,0435*** 

(0,0086) 

- 0,0787*** 

(0,0117) 

Construção 0,0569*** 

(0,0154) 

0,0067 

(0,0123) 

0,0501*** 

(0,0138) 

0,1340*** 

(0,0173) 

0,0005 

(0,0103) 

0,0148 

(0,0141) 

Eletricidade - 0,0095 

(0,0095) 

- 0,1220*** 

(0,0075) 

0,1125*** 

(0,0085) 

0,0012 

(0,0106) 

- 0,0641*** 

(0,0063) 

0,0595*** 

(0,0087) 

Hotel  Restaur. - 0,1003*** 

(0,0297) 

- 0,1282*** 

(0,0237) 

0,0279 

(0,0267) 

- 0,0342 

(0,0334) 

- 0,0279 

(0,0199) 

0,0826*** 

(0,0272) 

Imobiliária - 0,0273 

(0,0245) 

- 0,1021*** 

(0,0195) 

0,0747*** 

(0,0220) 

- 0,0122 

(0,0275) 

- 0,0569*** 

(0,0164) 

0,1153*** 

(0,0225) 

Informação - 0,0069 

(0,0122) 

- 0,0384*** 

(0,0098) 

0,0314*** 

(0,0110) 

- 0,0169 

(0,0138) 

- 0,0174** 

(0,0082) 

0,0293*** 

(0,0112) 

Mineração - 0,0441*** 

(0,0140) 

- 0,0786*** 

(0,0111) 

0,0344*** 

(0,0126) 

- 0,0366** 

(0,0157) 

- 0,0423*** 

(0,0094) 

0,0245* 

(0,0128) 

Serv. Profiss. 0,0251 

(0,0280) 

0,0266 

(0,0223) 

- 0,0014 

(0,0252) 

0,0997*** 

(0,0315) 

- 0,0449** 

(0,0188) 

- 0,0455* 

(0,0257) 

Transporte 0,0463** 

(0,0191) 

- 0,0241 

(0,0152) 

0,0704*** 

(0,0171) 

0,0886*** 

(0,0214) 

- 0,0631*** 

(0,0129) 

0,0699*** 

(0,0176) 

Observações 2088 2088 2088 2088 2078 2078 

R2 Ajustado 0,5010 0,4177 0,3628 0,6023 0,3334 0,3386 

 F (31, 2056) 

(p-valor) 

68,233 

(0,0000) 

49,305 

(0,0000) 

39,339 

(0,0000) 

102,992 

(0,0000) 

34,514§ 

(0,0000) 

35,308§ 

(0,0000) 

Hausman (H) 

(p-valor) 

64,470 

(0,0000) 

_ 43,881 

(0,0000) 

96,549 

(0,0000) 

_ 55,541 

(0,0000) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.     Teste de White significativo a 1%.  

Fator de Inflação da Variância (FIV) > 10,0.     § Teste F (31, 2046) 

 

               Nota-se que a inclusão do setor industrial aumenta o R2  ajustado de forma acentuada 

para o endividamento de curto e de longo prazo (contábil e financeiro oneroso). Essa 

evidência sugere que as indústrias possuem graus de endividamento distintos, indicando que o 

setor industrial mantém características peculiares. Dessa forma, essa situação pode ser 

explicada pela teoria do Trade off, que postula que o setor industrial pode ser considerado um 

determinante da estrutura de capital, na medida em que as empresas pertencentes a uma 

determinada indústria possuem um alvo ótimo semelhante de estrutura de capital.  
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               Os fatores macroeconômicos e institucionais não parecem ser tão relevantes na 

determinação da estrutura de capital da empresas na América Latina, embora suas 

características possam influenciar o nível de alavancagem financeira das empresas. Essa 

conclusão está amparada no inexpressivo aumento do R2 , quando se acrescentam fatores 

macroeconômicos e institucionais.  Tal comparação pode ser observada por meio das Tabelas 

13 e 15.                                                                                                                                                                                   

                O Quadro 12 expõe uma síntese dos fatores específicos das empresas para a 

América Latina.  

 

Variáveis 

Explicativas 

Variáveis Dependentes Suporte 

Teórico ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

ILC - - - - - - B,C 

Tangibilid. - - + -/NS NS + Indefinido 

ROA - -/NS - - - - B,C 

Mkt  Book + + + - - - A, B, C, D 

Op. Cresc. NS -/NS NS -/NS -/NS -/NS Indefinido 

Pgto IR -/NS NS NS - -/NS - Indefinido 

Tamanho + NS + + NS + A,B,C,D 

Risco +/NS + - + +  -/NS Indefinido 

Quadro 12: Resumo dos resultados dos fatores específicos para a América Latina 

Fonte: Elaborado pelo autor 

NS: Não Significante 

A: Teoria do Trade off; B: Assimetria de informações; C: Teoria do Pecking order; D: Teoria de Agência. 

 

                Considerando essa região como um todo, os determinantes que parecem influenciar 

de forma mais acentuada o grau de alavancagem da firma são: Índice de Liquidez Corrente 

(ainda pouco utilizado em pesquisas empíricas), ROA, Market to Book e Tamanho. 

               Pelos resultados obtidos, a corrente teórica que parece explicar de forma mais 

acentuada a estrutura de capital na América Latina é a teoria do Pecking order. Algumas 

variáveis relevantes do ponto de vista teórico carecem de confirmações empíricas, a exemplo 

do nível de Pagamento de imposto de renda e Tangibilidade. Essas variáveis, de acordo com a 

teoria do Trade off, deveriam apresentar resultados significantes, entretanto, para este estudo 

apresentaram-se inconclusas. A variável Oportunidades de crescimento também apresentou 

um resultado indefinido, sendo utilizada mais amplamente em pesquisas empíricas a variável 

Market to Book value. Por último, o Risco dos negócios em muitos casos apresentou 

coeficiente positivo significante, contrariando todas as correntes teóricas, devido talvez, às 

características institucionais dos países da amostra.  
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               Os resultados para os EUA (Apêndice A) mostram que os níveis de endividamento 

são afetados pelas mesmas variáveis da América Latina, incluindo como relevantes também a 

Tangibilidade e o Pagamento de IR, que mostraram relação negativa significante com o 

endividamento total (contábil e a valor de mercado). 

               Os níveis de endividamento também revelam a importância de se levar em conta os 

diversos tipos e prazos de dívidas. Tal evidência confirma que os fatores específicos da firma 

interferem de forma distinta sobre o endividamento. A variável Market to Book tem um 

comportamento distinto quando se considera endividamento contábil e a valor de mercado, 

ambos com embasamento teórico. Outro exemplo está na variável Tangibilidade que 

apresenta uma relação direta com endividamento de longo prazo e inversa com endividamento 

de curto prazo.  

               O Quadro 13 retrata um resumo dos resultados encontrados para os fatores 

macroeconômicos e institucionais para a América Latina.  

 

Variáveis 

Explicativas 

Variáveis Dependentes Hipóteses 

ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Cresc. PIB NS -/NS NS - - - Aceita 

Renda p/ Cap. NS NS NS NS +/NS NS Aceita 

Inflação NS NS NS NS NS NS Rejeita 

Part. Cap. Ab. - NS NS - NS NS Aceita 

Carga Fiscal NS NS NS NS - NS Aceita 

Tempo Neg. NS NS NS NS + +/NS Rejeita 

Quadro 13: Resumo dos resultados dos fatores macroeconômicos e institucionais para a América Latina 

Fonte: Elaborado pelo autor 

NS: Não Significante 

 

               Tais fatores apresentaram evidências estatísticas não tão robustas, com exceção do 

crescimento do PIB e das proxies sobre a relevância do mercado de capitais e tempo de 

abertura de um negócio. Essas conclusões são semelhantes às encontradas para os EUA. Os 

fatores em questão são significativos para explicar a estrutura de capital das empresas, mas 

parecem não importar decisivamente em tais decisões.  

               Para Booth et al. (2001): 

 

Em geral, o nível de endividamento das empresas de países em 

desenvolvimento parece ser afetado da mesma forma e pelas mesmas 

variáveis  que são significantes em empresas de países desenvolvidos. 
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Entretanto, existem diferenças sistemáticas, nas quais os níveis de 

endividamentos são afetados pelos fatores do país, como crescimento do 

PIB, taxa de inflação e desenvolvimento do mercado de capitais. 

    

               Wald (1999) identificou diferenças, para empresas de diversos países, nos 

determinantes da estrutura de capital, quando se considera o endividamento de longo prazo. 

Tais diferenças residem nas diferenças legais e institucionais entre os países. Para Jong, Kabir 

e Nguyen (2007), os determinantes específicos da empresa diferem entre países, em razão de 

haver um impacto indireto dos fatores específicos dos países sobre os determinantes 

específicos da empresa.  

               Os resultados aqui obtidos mostram que os fatores específicos da empresas são mais 

relevantes na decisão de estrutura de capital, do que os fatores macroeconômicos e 

institucionais. Essa conclusão alinha-se com o trabalho de Terra (2007).  
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                

               Esta última parte do trabalho trata das conclusões, contribuições, limitações e 

proposições para pesquisas futuras.  

 

5.1   CONCLUSÕES 

 

               O presente trabalho investigou os determinantes da estrutura de capital das empresas 

pertencentes a cinco países da América Latina (México, Brasil, Argentina, Chile e Peru), 

países esses que estão entre as sete maiores economias da região. São países que apresentam 

realidades econômicas, políticas e sociais semelhantes, sendo assim, possuidores de ambientes 

institucionais um tanto parecidos entre si. Esse cenário é relevante, uma vez que, além dos 

fatores específicos da empresa, o estudo busca respostas também nos fatores econômicos e 

institucionais na determinação da estrutura de capital das empresas inseridas nessa região.  

               Nos últimos 50 anos, diversos trabalhos sobre estrutura de capital vêm sendo 

realizados ao redor do mundo, tornando a questão da estrutura de capital desafiadora e 

instigante, em razão de não haver ainda uma certeza concreta a respeito da explicação do 

endividamento das empresas. Muito já foi pesquisado e muito ainda há que se pesquisar. O 

trabalho de Rajan e Zingales (1995) é um divisor de águas, pois além de evidenciar alguns  

fatores específicos da empresa relevantes para um melhor entendimento da matéria 

(posteriormente confirmado em outros estudos), trouxe à tona a importância dos fatores 

institucionais específicos dos países sobre a estrutura de capital das empresas. Desde então, 

diversas pesquisas têm seguido o caminho de investigar a influência dos fatores institucionais,  

macroeconômicos, legais e políticos ao considerar amostras de empresas pertencentes a 

diversos países.  

               Esta dissertação pesquisa a influência de dois grupos de fatores que podem ser 

determinantes na escolha da estrutura de capital: 1) fatores específicos da empresa, compostos 

por oito variáveis independentes (Índice de liquidez corrente; Tangibilidade, Retorno sobre o 

ativo total; Market to book value, Oportunidades de crescimento; Pagamento de imposto de 

renda, Tamanho e Risco do negócio) explicadas (ou ainda sem uma definição uniforme) pelas 

quatro correntes teóricas mais relevantes em termos de volume de trabalhos 

teóricos/empíricos: teoria do Trade off, Assimetria de informações, Pecking order e teoria de 

Agência. 2) fatores macroeconômicos e institucionais, compostos por seis variáveis 
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independentes (Crescimento do PIB; Renda per capita; Taxa anual de inflação; Relevância do 

mercado de capitais; Carga fiscal e Tempo médio para abertura de um negócio no país) 

explicadas predominantemente pela corrente teórica Law and Finance.  

               Com relação às variáveis dependentes (grau de endividamento), objetivou-se neste 

estudo ampliar o conceito de endividamento, a partir da escolha de seis formas de considerar 

o grau ou nível de endividamento, que pudesse aprofundar o entendimento da relação entre os 

fatores específicos da empresa e do país e a estrutura de capital das empresas. Assim, foram 

escolhidas as variáveis dependentes: Endividamento total contábil; Endividamento contábil de 

curto prazo; Endividamento contábil de longo prazo; Endividamento total a valor de mercado; 

Endividamento financeiro oneroso de curto prazo e Endividamento financeiro oneroso de 

longo prazo. Esse espectro de medidas leva em consideração o tipo e o prazo de 

endividamento, permitindo uma investigação mais profunda que possa chegar a conclusões 

mais relevantes ou inovadoras.  

               Em primeiro lugar, o estudo analisou os determinantes da estrutura de capital por 

país, considerando os fatores específicos da empresa e a indústria. Depois, foi analisada a 

estrutura de capital para a América Latina (composta pelos cinco países), considerando 

também os fatores específicos da empresa, indústria e país. Em seguida, foi analisada a 

estrutura de capital para a América Latina, considerando os fatores específicos da empresa, os 

fatores macroeconômicos e institucionais e país. Por fim, foi realizada uma análise 

considerando, além dos fatores anteriormente citados, a indústria.  

               Para o México, as variáveis que apresentaram resultados significantes e suportados 

pelas teorias foram Índice de liquidez corrente, ROA, Market to book e Tamanho. As teorias 

da Assimetria de informações e Pecking order foram as mais robustas em explicar a estrutura 

de capital das empresas mexicanas.  Os tipos e prazos de endividamento mostraram que há 

diferenças no relacionamento com as variáveis independentes, e que de fato é relevante saber 

como tais variáveis impactam a estrutura de capital das empresas. A variável dummy indústria 

indicou que há diferenças nos graus de endividamento entre elas.   

               Para o Brasil, as variáveis mais relevantes estatisticamente e amparadas pelas teorias 

foram Índice de liquidez corrente, ROA, Market to book e Tamanho. A exemplo do México, 

as teorias mais robustas foram Assimetria de informações e Pecking order. Novamente 

evidenciou-se a importância de considerar os diversos tipos e prazos de endividamento. A 

variável dummy indústria também indicou diferenças nos graus de endividamento entre elas.   

               A Argentina, a exemplo de México e Brasil, apresentou as mesmas evidências. 

Entretanto, os resultados para grande parte das variáveis independentes mostrou-se sem 
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significância, enfraquecendo as conclusões para as empresas argentinas . A variável dummy 

indústria apresentou diferenças significantes para poucas indústrias. Há que se lembrar que a 

Argentina foi o país com a menor amostra de empresas (43 empresas), proporcionalmente 

com o maior número de dados faltantes, e talvez, a própria crise econômica pela qual passou o 

país no período considerado neste estudo podem influenciar na menor robustez das 

conclusões.   

               O Chile apresentou como variáveis independentes significantes o Índice de liquidez 

corrente, ROA, Market to book, Oportunidades de crescimento, Pagamento de IR e Tamanho. 

Portanto, houve maior número de fatores que explicam a estrutura de capital das empresas 

deste país. As teorias do Trade off, Assimetria de informações e Pecking order, foram as mais 

robustas em explicar o nível de endividamento. Novamente evidenciou-se a importância de 

considerar os diversos tipos e prazos de endividamento. A variável dummy indústria indicou 

que há diferenças nos graus de endividamento entre elas. Por conseguinte, a análise dos 

determinantes da estrutura de capital das empresas no Chile torna-se mais complexa e 

desafiadora.   

               Para o Peru, as variáveis que apresentaram resultados significantes e suportados 

pelas teorias foram Tangibilidade, ROA, Market to book, Oportunidades de crescimento, 

Pagamento de IR e Tamanho. Aqui se observam resultados distintos em comparação com os 

demais países da amostra: a ausência do Índice de liquidez corrente e o surgimento da 

Tangibilidade. As teorias do Trade off, Assimetria de informações e Pecking order, foram as 

mais robustas em explicar o nível de endividamento. Novamente evidenciou-se a importância 

de considerar os diversos tipos e prazos de endividamento. A variável dummy indústria 

indicou que há diferenças nos graus de endividamento entre elas. Desse modo, a análise dos 

determinantes da estrutura de capital das empresas no Peru, como ocorre com o Chile, torna-

se mais complexa e desafiadora. 

               Analisando exclusivamente os fatores específicos da empresa, pode-se inferir que o 

nível de endividamento das empresas do México, Brasil e Argentina são explicados pelas 

mesmas variáveis independentes, bem como pelas mesmas correntes teóricas. Já as empresas 

pertencentes ao Chile e ao Peru apresentaram resultados empíricos muito parecidos, além de 

serem explicadas pelas mesmas correntes teóricas.    

               Quando se considera a América Latina, as variáveis que apresentaram resultados 

significantes e suportados pelas teorias foram Índice de liquidez corrente, ROA, Market to 

book e Tamanho. As teorias da Assimetria de informações e Pecking order foram as mais 

robustas em explicar a estrutura de capital das empresas mexicanas.  Os tipos e prazos de 
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endividamento mostraram que há diferenças no relacionamento com as variáveis 

independentes, e que de fato, é relevante saber como tais variáveis impactam a estrutura de 

capital das empresas. A variável dummy indústria indicou que há diferenças nos graus de 

endividamento entre elas. A variável dummy país também indicou que há diferenças nos graus 

de endividamento entre os países.  

               Os fatores macroeconômicos e institucionais, para a América Latina, mostraram-se, 

de forma geral, pouco robustos, por conta do aumento pouco expressivo do 𝑅2, quando se 

acrescentam tais fatores no modelo econométrico. A variável Crescimento do PIB foi a mais 

relevante em termos estatísticos, tendo uma relação negativa com o endividamento total a 

valor de mercado e financeiros onerosos, corroborando a hipótese em questão. Esse resultado 

está coerente com outros estudos, ao revelar que em tempos de crescimento econômico, as 

empresas diminuem suas alavancagens financeiras por conta da maior disponibilidade de 

recursos internos, de acordo com a teoria do Pecking order. Uma outra explicação pode estar 

amparada no Market timing, no qual a empresa possa aproveitar o bom momento econômico 

para modificar sua estrutura de capital, aumentando a participação de capital próprio, e 

conseqüentemente diminuindo seu endividamento.  

               Outra variável importante foi a proxy de relevância do mercado de capitais, 

mensurada por meio da participação do valor de mercado das companhias abertas sobre o 

PIB. Novamente aceitando a hipótese de que há um relacionamento negativo com o 

endividamento, esse resultado foi encontrado para o endividamento total contábil e a valor de 

mercado. Um relevante mercado de capitais representa uma opção de financiamento que pode 

apresentar menor custo de capital, maior transparência e melhor ambiente institucional. 

               O fator Tempo médio para abertura de um negócio no país é uma boa medida da 

qualidade institucional. A hipótese formulada é de que há uma relação negativa entre o tempo 

médio de abertura de negócios e endividamento, principalmente para o endividamento de 

longo prazo. No entanto, o resultado obtido foi o contrário, ou seja, uma relação positiva com 

o endividamento financeiro oneroso de curto e longo prazo. Em ambientes institucionais mais 

frágeis, as empresas recorrem mais às dívidas de curto prazo em detrimento das de longo 

prazo. Dessa forma, não representam uma surpresa os resultados encontrados para a América 

Latina.  

               A variável Carga fiscal possui uma interpretação dúbia, pois tanto pode apresentar 

uma relação positiva com o endividamento, em razão dos impostos estimularem um aumento 

de endividamento, quanto uma relação negativa, em virtude do encarecimento do capital de 

terceiros ou mesmo do desestímulo do potencial de negócios das empresas. O resultado obtido 
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foi negativo e significante apenas para o endividamento financeiro oneroso de curto prazo. 

Esse resultado, também não apresentou surpresa para a América Latina. 

               A variável Renda per capita não apresentou resultados significantes (com exceção 

da fraca significância para o endividamento financeiro oneroso de curto prazo), o que leva a 

concluir que essa variável não influencia o grau de endividamento das empresas.  

               Finalmente, o fator Inflação, surpreendentemente, não apresentou resultados 

significantes para nenhuma variável dependente. Esperava-se uma relação positiva, uma vez 

que a inflação poderia estimular a busca por dívidas por conta das especificidades e 

conseqüências do processo inflacionário. Pode-se inferir dessa conclusão, que a inflação nos 

dias de hoje já não impacta de forma acentuada o endividamento das empresas, como ocorria 

no passado. Com exceção de alguns anos para a Argentina, a inflação nos países considerados 

neste estudo foi relativamente baixa no período entre 2001 e 2006.  

               As questões macroeconômicas e institucionais são importantes para o entendimento 

da estrutura de capital das empresas, entretanto, a partir dos resultados obtidos neste estudo, 

tais questões parecem não influir de modo decisivo na escolha do nível de endividamento das 

empresas. Já os fatores específicos da empresa apresentaram resultados mais robustos e muito 

parecidos com os resultados para empresas de países desenvolvidos. Assim, os determinantes 

da estrutura de capital das empresas são os mesmos, porém o que irá diferenciar o impacto 

desses determinantes sobre a estrutura de capital das empresas são os fatores institucionais 

próprios de cada país.               

 

5.2   CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO    

 

               Pesquisas cujo tema seja a investigação dos determinantes da estrutura de capital 

sempre contribuem para o enriquecimento do debate. Por outro lado, as limitações não podem 

ser negligenciadas, ainda mais em se tratando de um assunto sem respostas definitivas.  

               A presente dissertação buscou analisar empiricamente quais são os fatores 

primordiais que determinam o grau de endividamento das empresas pertencentes a países da 

mesma região geográfica e relativamente semelhantes em termos econômicos, políticos e 

sociais. Por meio de dados em painel, uma técnica econométrica relativamente nova, buscou-

se evidências mais robustas. De fato, o estudo revelou que existem fatores específicos da 

empresa que são relevantes, amparados por teorias bem fundamentadas. Esses mesmos fatores 

são amplamente utilizados em pesquisas empíricas, geralmente apresentando as mesmas 
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conclusões. A presença dos fatores macroeconômicos e institucionais são de grande 

importância em pesquisas, pois enriquecem o entendimento do comportamento das empresas 

em seus ambientes. A literatura e este trabalho também, têm evidenciado cada vez mais a 

importância das questões institucionais no contexto da realidade empresarial, no tocante à 

estrutura de capital. Talvez essas evidências possam ser consideradas peças que ajudem a 

montar o quebra-cabeças da estrutura de capital, tomando a metáfora de Stewart Myers 

(1984).  

               Uma outra contribuição destacada foi a escolha de diversos tipos e prazos de 

endividamento que pudessem retratar melhor o impacto das variáveis independentes. Para 

algumas variáveis dependentes, os resultados foram significantemente distintos, o que mostra 

a relevância em se considerar outras formas de endividamento. A utilização de seis formas de 

endividamento procura analisar de modo mais acurado o relacionamento entre as variáveis 

pesquisadas. 

               Ainda, no Brasil, são poucos os estudos que procuram investigar os fatores 

institucionais, ao contrário do que ocorre em outros países. Esta pesquisa contribui em 

mostrar que os fatores macroeconômicos e institucionais não podem mais ser 

desconsiderados, pelo contrário, são fatores que ajudam a explicar o comportamento das 

empresas, embora ainda haja muito que se pesquisar nesse campo.  

               As limitações deste trabalho científico, como nos demais, devem ser comentadas 

com o intuito de melhorar cada vez mais pesquisas futuras que possam desviar-se de tais 

limitações. Em primeiro lugar, a limitação foi de ordem econométrica. Embora  o painel de 

dados seja uma técnica superior, em termos de resultados, à análise cross-section ou séries 

temporais, ele não está livre de falhas. Utilizou-se neste estudo painel de dados estático que 

não permite analisar a variação do endividamento e das variáveis independentes, a fim de 

verificar se há de fato uma meta alvo de estrutura de capital e qual a velocidade de tal ajuste. 

Também os resultados foram processados apenas para Pooled estratificado ou efeitos 

aleatórios, sendo tal escolha amparada pelo teste de Hausman. Embora a amostra para a 

América Latina fosse composta por 388 empresas, Argentina e Peru possuíam a menor 

participação (respectivamente 43 e 48 empresas), o que poderia comprometer os resultados 

econométricos para esses países, em virtude da perda de graus de liberdade. Os testes 

econométricos, em algumas situações, apresentaram uma certa multicolinearidade e 

heterocedasticidade, em função do tipo de variáveis,  o que não prejudica em demasia os 

resultados. 
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               Quanto aos fatores macroeconômicos e institucionais, foram coletados também 

dados referentes à taxa básica de juros da economia dos países e proporção de crédito sobre o 

PIB. Entretanto, estas variáveis não foram incluídas no estudo, por apresentarem elevado grau 

de correlação com as demais, impossibilitando processar regressões múltiplas por conta da 

multicolinearidade elevada. As proxies para esses fatores podem não retratar por completo as 

características institucionais. O estudo não considerou nenhuma variável de ordem legal, 

jurídica ou política, áreas estas que contribuem sobremaneira para a qualidade institucional 

dos países. Dessa maneira, as conclusões acerca dos fatores macroeconômicos institucionais 

devem ser tomadas com certa cautela.   

               Uma outra limitação vem da própria quantidade de países analisados. Algumas 

pesquisas consideraram mais de trinta países de diversas regiões. Isso faz supor que uma 

maior diversidade de países possa trazer resultados mais conclusivos.     

 

5.3   PROPOSIÇÕES 

 

               As pesquisas sobre estrutura de capital apontam ainda um longo caminho a ser 

trilhado. Esgotar essa temática parece, por ora, muito distante. Se no passado, as pesquisas 

eram realizadas principalmente nos EUA, atualmente tem-se observado pesquisas de boa 

qualidade realizadas em outros lugares do mundo. Esse avanço deve-se, entre outros motivos, 

ao próprio desafio imposto por esse assunto, às novas técnicas econométricas mais robustas e 

ao surgimento de outras correntes teóricas alternativas.  

               Uma sugestão para estudos futuros é considerar uma amostra de países mais extensa 

e heterogênea, a fim de verificar com mais relevância a influência dos fatores 

macroeconômicos e institucionais sobre a estrutura de capital das empresas. Como proxies 

para os fatores macroeconômicos, poderiam ser utilizados juros básicos da economia, volume 

de crédito, taxa cambial, entre outras. Para os fatores institucionais, poderiam ser utilizadas 

variáveis qualitativas que representem o sistema legal, jurídico, contábil, político ou social de 

um país, tais como medidas de eficiência do Poder Judiciário, cumprimento de contratos, 

qualidade da governança corporativa, padrões de contabilidade ou fatores que mensurem a 

qualidade de vida das pessoas de um país como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).  

               Quanto aos métodos empregados, poder-se-ia utilizar dados em painel dinâmico, que 

podem apresentar novas evidências, como por exemplo, a velocidade de ajuste do nível de 
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endividamento em direção a uma meta ótima de estrutura de capital, e se tal velocidade é 

influenciada por questões macroeconômicas e institucionais.                    
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 
 
Resultados para os EUA 

 

 

              Tabela AA: Distribuição de empresas por indústria nos EUA 

                        SETOR                

 

Estados Unidos % TOTAL 

Assistência médica e social 6 1,37 

Comércio atacadista 13 2,97 

Comércio varejista 42 9,62 

Construção 16 3,67 

Eletricidade, gás e água 47 10,75 

Hotel e restaurante 9 2,06 

Imobiliária e locadora 5 1,14 

Manufatureira 207 47,37 

Informação 31 7,09 

Mineração 37 8,47 

Serv. profiss., científicos e téc. 10 2,29 

Transporte e armazenamento 14 3,20 

TOTAL 437 100,00 

                Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

 

 

Tabela AB: Estatísticas descritivas para níveis de endividamento das empresas nos EUA 

Medidas ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Média 0,5792 0,2219 0,3573 0,3894 0,0255 0,1543 

Mediana 0,5903 0,2053 0,3518 0,3787 0,0111 0,1340 

Mínimo 0,1199 0,0154 0,0000 0,0151 0,0000 0,0000 

Máximo 0,9785 0,7593 0,8089 0,9761 0,6007 0,6926 

Desv-pad. 0,1590 0,1088 0,1698 0,1900 0,0480 0,1144 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela AC: Estatísticas descritivas para fatores específicos da firma nos EUA 

Medidas ILC Tangibil. ROA M. Book Cresc. IR Tam. Risco 

Média 1,7713 0,4593 0,0959 2,8768 0,1061 0,3083 15,190 0,0243 

Mediana 1,5315 0,4513 0,0892 2,3656 0,0797 0,3461 15,033 0,0150 

Mínimo 0,0714 0,0000 - 0,4690 0,2099 - 0,9411 - 3,8889 12,082 0,0001 

Máximo 8,7309 0,9425 0,4790 14,824 1,8300 4,9126 19,630 0,3676 

Desv-pad. 1,0295 0,2285 0,0730 1,8151 0,2117 0,3294 1,2643 0,0288 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

Tabela AD: Estatísticas descritivas para fatores macroeconômicos e institucionais para os EUA 

Medidas Cresc. PIB RendaPC Inflação Part. CA C. Fiscal Tempo Neg. 

Média 3,016 10,572 2,55 1,321 0,255 1,702 

Mediana 3,40 10,562 2,55 1,375 0,255 1,704 

Mínimo 1,20 10,472 2,10 1,070 0,250 1,609 

Máximo 4,10 10,695 3,00 1,400 0,261 1,791 

Desv-pad. 0,9583 0,0796 0,3594 0,1165 0,004 0,074 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

 

               Os fatores macroeconômicos e institucionais para as empresas dos EUA 

apresentaram um elevado nível de multicolinearidade, razão pela qual, tais fatores foram 

divididos em duas tabelas (Tabelas AF e AG), a fim de minimizar a multicolinearidade.  
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Tabela AE: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria 

– EUA 

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Aleatórios Pooled Pooled Aleatórios Pooled 

Constante 0,3192*** 

(0,0337) 

0,1350*** 

(0,0356) 

0,1329*** 

(0,0386) 

0,3123*** 

(0,0354) 

0,0829*** 

(0,0200) 

0,2198*** 

(0,0266) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0523*** 
(0,0026) 

- 0,0440*** 
(0,0016) 

- 0,0071** 
(0,0030) 

- 0,0386*** 
(0,0027) 

- 0,0164*** 
(0,0010) 

- 0,0005 
(0,0020) 

Tangibilidade 0,0417*** 

(0,0137) 

- 0,0462*** 

(0,0130) 

0,1224*** 

(0,0157) 

0,0284** 

(0,0144) 

- 0,0136* 

(0,0076) 

0,0691*** 

(0,0108) 

ROA - 0,8541*** 
(0,0378) 

0,0175 
(0,0189) 

- 0,8169*** 
(0,0433) 

- 0,9000*** 
(0,0398) 

- 0,0382*** 
(0,0122) 

- 0,4847*** 
(0,0298) 

Mkt  to Book 0,0148*** 

(0,0014) 

0,0100*** 

(0,0007) 

0,0046*** 

(0,0016) 

- 0,0327*** 

(0,0015) 

- 0,0017*** 

(0,0005) 

- 0,0144*** 

(0,0011) 

Op. Crescim. 0,0011 
(0,0112) 

- 0,0082* 
(0,0042) 

0,0008 
(0,0128) 

- 0,0020 
(0,0118) 

- 0,0011 
(0,0012) 

0,0214** 
(0,0088) 

Pgto IR - 0,0118* 

(0,0069) 

0,0045* 

(0,0025) 

- 0,0084 

(0,0080) 

- 0,0156** 

(0,0073) 

0,0023 

(0,0016) 

- 0,0045 

(0,0055) 

Tamanho 0,0251*** 
(0,0020) 

0,0108*** 
(0,0022) 

0,0164*** 
(0,0023) 

0,0201*** 
(0,0021) 

- 0,0011 
(0,0012) 

- 0,0007 
(0,0015) 

Risco - 0,3774*** 

(0,0813) 

0,1084*** 

(0,0328) 

- 0,6119*** 

(0,0931) 

- 0,1165 

(0,0855) 

0,0336 

(0,0216) 

- 0,2181*** 

(0,0641) 

Assist. Médica - 0,0247 

(0,0198) 

- 0,0767** 

(0,0308) 

0,0519** 

(0,0227) 

- 0,0411** 

(0,0208) 

- 0,0151 

(0,0153) 

0,0377** 

(0,0156) 

Com. Atacad. 0,0066 
(0,0137) 

0,0965*** 
(0,0213) 

- 0,0930*** 
(0,0157) 

0,0362** 
(0,0144) 

0,0051 
(0,0106) 

- 0,0072 
(0,0108) 

Com. Varej. - 0,0525*** 

(0,0089) 

0,0693*** 

(0,0131) 

- 0,1347*** 

(0,0102) 

- 0,0230** 

(0,0094) 

0,0156** 

(0,0066) 

- 0,0463*** 

(0,0070) 

Construção 0,1424*** 
(0,0132) 

0,0994*** 
(0,0195) 

0,0370** 
(0,0151) 

0,1343*** 
(0,0138) 

0,0506*** 
(0,0097) 

0,0429*** 
(0,0104) 

Eletricidade 0,0897*** 

(0,0089) 

- 0,0705*** 

(0,0125) 

0,1529*** 

(0,0102) 

0,1421*** 

(0,0093) 

0,0172*** 

(0,0063) 

0,0725*** 

(0,0070) 

Hotel  Restaur. - 0,0653*** 
(0,0166) 

- 0,0954*** 
(0,0255) 

0,0230 
(0,0190) 

- 0,0761*** 
(0,0174) 

- 0,0200 
(0,0127) 

0,0151 
(0,0131) 

Imobiliária 0,1188*** 

(0,0218) 

0,0440 

(0,0339) 

0,0858*** 

(0,0250) 

0,1580*** 

(0,0230) 

0,0733*** 

(0,0168) 

0,0698*** 

(0,0172) 

Informação - 0,0426*** 
(0,0096) 

- 0,0995*** 
(0,0146) 

0,0652*** 
(0,0110) 

- 0,0320*** 
(0,0101) 

- 0,0142* 
(0,0073) 

0,0164** 
(0,0076) 

Mineração - 0,0272*** 

(0,0099) 

- 0,0798*** 

(0,0140) 

0,0456*** 

(0,0113) 

- 0,0245** 

(0,0104) 

- 0,0094 

(0,0071) 

- 0,0093 

(0,0078) 

Serv. Profiss. - 0,0150 
(0,0158) 

0,0203 
(0,0243) 

- 0,0249 
(0,0181) 

- 0,0138 
(0,0166) 

- 0,0168 
(0,0121) 

- 0,0237* 
(0,0124) 

Transporte - 0,0206 

(0,0134) 

- 0,0883*** 

(0,0207) 

0,0616*** 

(0,0154) 

0,0133 

(0,0141) 

- 0,0113 

(0,0103) 

0,0223** 

(0,0106) 

Observações 2622 2622 2622 2622 2622 2622 

R2 Ajustado 0,4664 0,4032 0,3873 0,5871 0,1936 0,3588 

 F (19, 2602) 

(p-valor) 

121,579 
(0,0000) 

_ 88,203 
(0,0000) 

197,22 
(0,0000) 

_ 78,209 
(0,0000) 

Hausman (H) 

(p-valor) 

298,135 

(0,0000) 

17,873 

(0,0221) 

104,018 

(0,0000) 

87,556 

(0,0000) 

18,487 

(0,0178) 

111,511 

(0,0000) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.    Teste de White significativo a 1%.   

Fator de Inflação da Variância (FIV) < 10,0.      
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Tabela AF: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma, fatores 

macroeconômicos e institucionais dos países e indústria - EUA 

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled 

Constante 0,7039 

(0,5680) 

0,1390 

(0,3977) 

0,5649 

(0,6507) 

0,8541 

(0,5920) 

0,3208 

(0,2104) 

0,7058 

(0,4442) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0516*** 
(0,0026) 

- 0,0451*** 
(0,0018) 

- 0,0065** 
(0,0030) 

- 0,0370*** 
(0,0027) 

- 0,0138*** 
(0,0009) 

0,0006 
(0,0020) 

Tangibilidade 0,0383*** 

(0,0137) 

- 0,0807*** 

(0,0096) 

0,1190*** 

(0,0158) 

0,0215 

(0,0143) 

- 0,0366*** 

(0,0051) 

0,0633*** 

(0,0107) 

ROA - 0,8439*** 
(0,0381) 

- 0,0390 
(0,0266) 

- 0,8048*** 
(0,0436) 

- 0,8808*** 
(0,0397) 

- 0,0369*** 
(0,0141) 

- 0,4665*** 
(0,0297) 

Mkt  to Book 0,0149*** 

(0,0014) 

0,0102*** 

(0,0010) 

0,0047*** 

(0,0017) 

- 0,0324*** 

(0,0015) 

- 0,0025*** 

(0,0005) 

- 0,0143*** 

(0,0011) 

Op. Crescim. 0,0061 
(0,0114) 

0,0006 
(0,0079) 

0,0055 
(0,0130) 

0,0096 
(0,0119) 

0,0000 
(0,0042) 

0,0291*** 
(0,0089) 

Pgto IR - 0,0128* 

(0,0069) 

- 0,0034 

(0,0049) 

- 0,0094 

(0,0080) 

- 0,0174** 

(0,0072) 

0,0025 

(0,0025) 

- 0,0063 

(0,0054) 

Tamanho 0,0261*** 
(0,0020) 

0,0087*** 
(0,0014) 

0,0174*** 
(0,0023) 

0,0222*** 
(0,0021) 

0,0011 
(0,0007) 

0,0009 
(0,0015) 

Risco - 0,4029*** 

(0,0816) 

0,2256*** 

(0,0571) 

- 0,6285*** 

(0,0935) 

- 0,1727** 

(0,0851) 

- 0,0323 

(0,0302) 

- 0,2584*** 

(0,0638) 

Cresc PIB - 0,0040 

(0,0036) 

- 0,0037 

(0,0025) 

- 0,0003 

(0,0041) 

- 0,0097** 

(0,0038) 

- 0,0031** 

(0,0013) 

- 0,0067** 

(0,0028) 

Renda p/ Cap - 0,0323 
(0,0497) 

0,0290 
(0,0348) 

- 0,0614 
(0,0570) 

- 0,0410 
(0,0518) 

- 0,0193 
(0,0184) 

- 0,0535 
(0,0389) 

Part. Cap. Ab. - 0,0367 

(0,0267) 

- 0,0208 

(0,0187) 

- 0,0159 

(0,0306) 

- 0,0904*** 

(0,0278) 

- 0,0042 

(0,0099) 

- 0,0429** 

(0,0208) 

Carga Fiscal  0,0052 
(0,7018) 

- 0,8640* 
(0,4914) 

0,8692 
(0,8039) 

0,0232 
(0,7315) 

- 0,1807 
(0,2600) 

0,5067 
(0,5489) 

Assist. Médica - 0,0248 
(0,0197) 

- 0,0766*** 
(0,0138) 

0,0518** 
(0,0226) 

- 0,0412** 
(0,0206) 

- 0,0150** 
(0,0073) 

0,0375** 
(0,0154) 

Com. Atacad. 0,0063 

(0,0137) 

0,0996*** 

(0,0095) 

- 0,0932*** 

(0,0157) 

0,0356** 

(0,0142) 

0,0030 

(0,0050) 

- 0,0077 

(0,0107) 

Com. Varej. - 0,0518*** 
(0,0089) 

0,0822*** 
(0,0062) 

- 0,1341*** 
(0,0102) 

- 0,0217** 
(0,0093) 

0,0207*** 
(0,0033) 

- 0,0453*** 
(0,0070) 

Construção 0,1413*** 

(0,0131) 

0,1052*** 

(0,0092) 

0,0360** 

(0,0151) 

0,1319*** 

(0,0137) 

0,0487*** 

(0,0048) 

0,0411*** 

(0,0103) 

Eletricidade 0,0916*** 
(0,0089) 

- 0,0633*** 
(0,0062) 

0,1549*** 
(0,0102) 

0,1461*** 
(0,0092) 

0,0237*** 
(0,0033) 

0,0757*** 
(0,0069) 

Hotel  Restaur. - 0,0638*** 

(0,0166) 

- 0,0844*** 

(0,0142) 

0,0245 

(0,0190) 

- 0,0730*** 

(0,0173) 

- 0,0126** 

(0,0061) 

0,0176 

(0,0129) 

Imobiliária 0,1200*** 
(0,0218) 

0,0330** 
(0,0153) 

0,0869*** 
(0,0250) 

0,1606*** 
(0,0227) 

0,0718*** 
(0,0080) 

0,0716*** 
(0,0170) 

Informação - 0,0416*** 

(0,0096) 

- 0,1079*** 

(0,0067) 

0,0662*** 

(0,0110) 

- 0,0299*** 

(0,0100) 

- 0,0158*** 

(0,0035) 

0,0180** 

(0,0075) 

Mineração - 0,0250** 
(0,0099) 

- 0,0727*** 
(0,0069) 

0,0476*** 
(0,0113) 

- 0,0202* 
(0,0103) 

0,0012 
(0,0036) 

- 0,0057 
(0,0077) 

Serv. Profiss. - 0,0150 

(0,0157) 

0,0097 

(0,0110) 

- 0,0248 

(0,0180) 

- 0,0136 

(0,0164) 

- 0,0204*** 

(0,0058) 

- 0,0236* 

(0,0123) 

Transporte - 0,0195 
(0,0134) 

- 0,0823*** 
(0,0094) 

0,0627*** 
(0,0154) 

0,0155 
(0,0140) 

- 0,0065 
(0,0049) 

0,0241** 
(0,0105) 

Observações 2622 2622 2622 2622 2622 2622 

R2 Ajustado 0,4684 0,4435 0,3889 0,5957 0,1997 0,3725 

 F (23, 2598) 

(p-valor) 

101,44 

(0,0000) 

91,827 

(0,0000) 

73,545 

(0,0000) 

168,96 

(0,0000) 

29,447 

(0,0000) 

68,651 

(0,0000) 

Hausman (H) 

(p-valor) 

_ _ _ _ _ _ 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.    Teste de White significativo a 1%.   

Fator de Inflação da Variância (FIV) < 10,0.      
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Tabela AG: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma, fatores 

macroeconômicos e institucionais dos países e indústria - EUA 

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled 

Constante 0,2353 

(0,2289) 

0,2827 

(0,2373) 

- 0,0474 

(0,3881) 

-0,2346 

(0,3537) 

0,0137 

(0,1255) 

-0,2446 

(0,2651) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0516*** 
(0,0026) 

- 0,0451*** 
(0,0018) 

- 0,0065** 
(0,0030) 

- 0,0371*** 
(0,0027) 

- 0,0138*** 
(0,0009) 

0,0006 
(0,0020) 

Tangibilidade 0,0380*** 

(0,0138) 

- 0,0809*** 

(0,0096) 

0,1189*** 

(0,0158) 

0,0207 

(0,0144) 

- 0,0367*** 

(0,0051) 

0,0629*** 

(0,0107) 

ROA - 0,8406*** 
(0,0380) 

- 0,0373 
(0,0266) 

- 0,8033*** 
(0,0435) 

- 0,8738*** 
(0,0397) 

- 0,0369*** 
(0,0140) 

- 0,4636*** 
(0,0297) 

Mkt  to Book 0,0148*** 

(0,0014) 

0,0101*** 

(0,0010) 

0,0046*** 

(0,0016) 

- 0,0328*** 

(0,0015) 

- 0,0025*** 

(0,0005) 

- 0,0144*** 

(0,0011) 

Op. Crescim. 0,0040 
(0,0113) 

- 0,0003 
(0,0079) 

0,0044 
(0,0130) 

0,0055 
(0,0118) 

0,0000 
(0,0042) 

0,0276*** 
(0,0088) 

Pgto IR - 0,0132* 

(0,0069) 

- 0,0036 

(0,0048) 

- 0,0096 

(0,0080) 

- 0,0184** 

(0,0073) 

0,0025 

(0,0025) 

- 0,0067 

(0,0054) 

Tamanho 0,0261*** 
(0,0020) 

0,0087*** 
(0,0014) 

0,0174*** 
(0,0023) 

0,0222*** 
(0,0021) 

0,0011 
(0,0007) 

0,0009 
(0,0015) 

Risco - 0,3983*** 

(0,0817) 

0,2277*** 

(0,0572) 

- 0,6260*** 

(0,0935) 

- 0,1655* 

(0,0853) 

- 0,0332 

(0,0302) 

- 0,2565*** 

(0,0639) 

Cresc. PIB - 0,0036 

(0,0035) 

- 0,0030 

(0,0024) 

- 0,0006 

(0,0040) 

- 0,0075** 

(0,0036) 

- 0,0028** 

(0,0012) 

- 0,0055** 

(0,0027) 

Inflação - 0,0078 
(0,0165) 

0,0051 
(0,0115) 

- 0,0130 
(0,0189) 

0,0023 
(0,0172) 

0,0019 
(0,0061) 

0,0013 
(0,0129) 

Tempo Neg. 0,0309 

(0,0639) 

0,0028 

(0,0447) 

0,0281 

(0,0732) 

0,1209* 

(0,0667) 

0,0333 

(0,0236) 

0,0974* 

(0,0500) 

Carga Fiscal  0,1806 
(0,9463) 

- 0,4084 
(0,6625) 

0,5890 
(1,0837) 

1,2701 
(0,9877) 

- 0,0471 
(0,3504) 

1,1156 
(0,7402) 

Assist. Médica - 0,0248 
(0,0198) 

- 0,0767*** 
(0,0138) 

0,0518** 
(0,0226) 

- 0,0413** 
(0,0206) 

- 0,0150** 
(0,0073) 

0,0375** 
(0,0154) 

Com. Atacad. 0,0062 

(0,0137) 

0,0996*** 

(0,0095) 

- 0,0933*** 

(0,0157) 

0,0355** 

(0,0143) 

0,0030 

(0,0050) 

- 0,0078 

(0,0107) 

Com. Varej. - 0,0518*** 
(0,0089) 

0,0822*** 
(0,0062) 

- 0,1341*** 
(0,0102) 

- 0,0217** 
(0,0093) 

0,0207*** 
(0,0033) 

- 0,0453*** 
(0,0070) 

Construção 0,1414*** 

(0,0131) 

0,1053*** 

(0,0092) 

0,0361** 

(0,0151) 

0,1321*** 

(0,0137) 

0,0487*** 

(0,0048) 

0,0412*** 

(0,0103) 

Eletricidade 0,0915*** 
(0,0089) 

- 0,0633*** 
(0,0062) 

0,1549*** 
(0,0102) 

0,1460*** 
(0,0093) 

0,0237*** 
(0,0033) 

0,0757*** 
(0,0069) 

Hotel  Restaur. - 0,0638*** 

(0,0166) 

- 0,0844*** 

(0,0116) 

0,0245 

(0,0190) 

- 0,0729*** 

(0,0173) 

- 0,0125** 

(0,0061) 

0,0177 

(0,0129) 

Imobiliária 0,1196*** 
(0,0218) 

0,0328** 
(0,0153) 

0,0868*** 
(0,0250) 

0,1599*** 
(0,0228) 

0,0718*** 
(0,0080) 

0,0713*** 
(0,0170) 

Informação - 0,0417*** 

(0,0096) 

- 0,1080*** 

(0,0067) 

0,0662*** 

(0,0110) 

- 0,0301*** 

(0,0100) 

- 0,0158*** 

(0,0035) 

0,0179** 

(0,0075) 

Mineração - 0,0249** 
(0,0099) 

- 0,0726*** 
(0,0069) 

0,0477*** 
(0,0113) 

- 0,0198* 
(0,0103) 

0,0012 
(0,0036) 

- 0,0055 
(0,0077) 

Serv. Profiss. - 0,0150 

(0,0158) 

0,0097 

(0,0110) 

- 0,0248 

(0,0180) 

- 0,0137 

(0,0164) 

- 0,0204*** 

(0,0058) 

- 0,0237* 

(0,0123) 

Transporte - 0,0195 
(0,0134) 

- 0,0823*** 
(0,0094) 

0,0627*** 
(0,0154) 

0,0155 
(0,0140) 

- 0,0065 
(0,0049) 

0,0241** 
(0,0105) 

Observações 2622 2622 2622 2622 2622 2622 

R2 Ajustado 0,4680 0,4432 0,3889 0,5943 0,2003 0,3718 

 F (23, 2598) 

(p-valor) 

101,286 

(0,0000) 

91,734 

(0,0000) 

73,527 

(0,0000) 

167,98 

(0,0000) 

29,496 

(0,0000) 

68,471 

(0,0000) 

Hausman (H) 

(p-valor) 

_ _ _ _ _ _ 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.    Teste de White significativo a 1%.   

Fator de Inflação da Variância (FIV) < 10,0.      
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APÊNDICE B 

 
Considerando a variável ROE em substituição à variável ROA 

 

Tabela BA: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria 

– AMÉRICA LATINA      

                                                                                                                                                                (continua)                                                                                           

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled 

Constante 0,4650*** 

(0,0293) 

0,4830*** 

(0,0232) 

- 0,0179 

(0,0263) 

0,7441*** 

(0,0336) 

0,2219*** 

(0,0197) 

- 0,1096*** 

(0,0269) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0621*** 
(0,0025) 

- 0,0476*** 
(0,0019) 

- 0,0144*** 
(0,0022) 

- 0,0653*** 
(0,0028) 

- 0,0254*** 
(0,0016) 

- 0,0138*** 
(0,0023) 

Tangibilidade - 0,0588*** 

(0,0178) 

- 0,1048*** 

(0,0141) 

0,0460*** 

(0,0159) 

- 0,0097 

(0,0204) 

- 0,0061 

(0,0120) 

0,0727*** 

(0,0163) 

ROE - 0,1971*** 

(0,0185) 

- 0,0795*** 

(0,0146) 

- 0,1175*** 

(0,0165) 

- 0,2198*** 

(0,0211) 

- 0,0906*** 

(0,0124) 

- 0,0726*** 

(0,0169) 

Mkt  to Book 0,0233*** 

(0,0027) 

0,0103*** 

(0,0022) 

0,0129*** 

(0,0025) 

- 0,0743*** 

(0,0032) 

- 0,0129*** 

(0,0018) 

- 0,0222*** 

(0,0025) 

Op. Crescim. - 0,0028 
(0,0070) 

- 0,0111** 
(0,0056) 

0,0082 
(0,0063) 

- 0,0197** 
(0,0081) 

- 0,0162*** 
(0,0047) 

- 0,0142** 
(0,0064) 

Pgto IR - 0,0127* 

(0,0067) 

- 0,0036 

(0,0053) 

- 0,0091 

(0,0060) 

- 0,0140* 

(0,0077) 

- 0,0134*** 

(0,0046) 

- 0,0135** 

(0,0063) 

Tamanho 0,0171*** 
(0,0019) 

- 0,0015 
(0,0015) 

0,0187*** 
(0,0017) 

0,0080*** 
(0,0022) 

0,0005 
(0,0013) 

0,0233*** 
(0,0017) 

Risco - 0,1966** 

(0,0906) 

0,3122*** 

(0,0718) 

- 0,5088*** 

(0,0812) 

- 0,2238** 

(0,1038) 

0,1106* 

(0,0611) 

- 0,1679** 

(0,0832) 

México - 0,1506*** 

(0,0172) 

- 0,0684*** 

(0,0136) 

- 0,0821*** 

(0,0154) 

- 0,1905*** 

(0,0197) 

- 0,0732*** 

(0,0115) 

- 0,0361** 

(0,0157) 

Argentina - 0,1274*** 
(0,0176) 

- 0,0771*** 
(0,0139) 

- 0,05032*** 
(0,0157) 

- 0,1995*** 
(0,0201) 

0,0301** 
(0,0119) 

0,0786*** 
(0,0162) 

Chile - 0,1063*** 

(0,0165) 

- 0,0856*** 

(0,0131) 

- 0,0207 

(0,0148) 

- 0,1933*** 

(0,0189) 

- 0,0709*** 

(0,0111) 

- 0,0176 

(0,0151) 

Peru - 0,1673*** 
(0,0178) 

- 0,1102*** 
(0,0141) 

- 0,0570*** 
(0,0160) 

- 0,1920*** 
(0,0204) 

- 0,0828*** 
(0,0120) 

- 0,1262*** 
(0,0163) 

Adm. Emp Ser. 0,0741*** 

(0,0166) 

- 0,0155 

(0,0132) 

0,0896*** 

(0,0149) 

0,1089*** 

(0,0191) 

- 0,0283** 

(0,0112) 

0,1215*** 

(0,0152) 

Agric. Pesca - 0,0853*** 

(0,0147) 

- 0,0643*** 

(0,0117) 

- 0,0210 

(0,0132) 

- 0,0258 

(0,0169) 

- 0,0429*** 

(0,0099) 

- 0,0270** 

(0,0135) 

Assist. Médica - 0,0413 
(0,0281) 

- 0,0430* 
(0,0222) 

0,0017 
(0,0251) 

- 0,0429 
(0,0322) 

- 0,0291 
(0,0189) 

0,0018 
(0,0257) 

Com. Atacad. 0,0274 

(0,0190) 

0,1098*** 

(0,0151) 

- 0,0823*** 

(0,0171) 

0,0293 

(0,0218) 

0,0031 

(0,0128) 

- 0,0791*** 

(0,0174) 

Com. Varej. - 0,0328** 
(0,0128) 

0,0552*** 
(0,0101) 

- 0,0880*** 
(0,0115) 

- 0,0433*** 
(0,0147) 

- 0,0387*** 
(0,0086) 

- 0,0753*** 
(0,0117) 

Construção 0,0724*** 

(0,0154) 

0,0135 

(0,0122) 

0,0588*** 

(0,0138) 

0,1529*** 

(0,0176) 

0,0042 

(0,0103) 

0,0169 

(0,0141) 

Eletricidade - 0,0018 
(0,0095) 

- 0,1188*** 
(0,0075) 

0,1169*** 
(0,0085) 

0,0105 
(0,0109) 

- 0,0616*** 
(0,0064) 

0,0610*** 
(0,0087) 

Hotel  Restaur. - 0,0924*** 

(0,0299) 

- 0,1240*** 

(0,0237) 

0,0315 

(0,0268) 

- 0,0297 

(0,0342) 

- 0,0267 

(0,0201) 

0,0814*** 

(0,0274) 

Imobiliária - 0,0112 
(0,0246) 

- 0,0945*** 
(0,0195) 

0,0833*** 
(0,0220) 

 0,0064 
(0,0282) 

- 0,0517*** 
(0,0165) 

0,1172*** 
(0,0225) 

Informação - 0,0028 

(0,0123) 

- 0,0372*** 

(0,0097) 

0,0343*** 

(0,0110) 

- 0,0074 

(0,0141) 

- 0,0169** 

(0,0083) 

0,0305*** 

(0,0113) 

Mineração - 0,0511*** 
(0,0140) 

- 0,0815*** 
(0,0111) 

0,0304** 
(0,0126) 

- 0,0424*** 
(0,0161) 

- 0,0421*** 
(0,0094) 

0,0255** 
(0,0128) 

Serv. Profiss. 0,0260 

(0,0282) 

0,0275 

(0,0224) 

- 0,0014 

(0,0253) 

0,1001*** 

(0,0324) 

- 0,0421** 

(0,0190) 

- 0,0438* 

(0,0259) 

Transporte 0,0742*** 

(0,0190) 

- 0,0121 

(0,0151) 

0,0864*** 

(0,0170) 

0,1271*** 

(0,0218) 

- 0,0551*** 

(0,0129) 

0,0755*** 

(0,0175) 
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Tabela BA: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria 

– AMÉRICA LATINA      

                                                                                                                                    (conclusão)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Observações 2088 2088 2088 2088 2078 2078 

R2 Ajustado 0,4919 0,4167 0,3577 0,5808 0,3224 0,3323 

 F (25, 2062) 

(p-valor) 

81,846 

(0,0000) 

60,649 

(0,0000) 

47,490 

(0,0000) 

116,697 

(0,0000) 

40,532§ 

(0,0000) 

42,356§ 

(0,0000) 

Hausman (H) 

(p-valor) 

39,98 

(0,0000) 

48,783 

(0,0000) 

99,208 

(0,0000) 

82,163 

(0,0000) 

41,212 

(0,0000) 

84,549 

(0,0000) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.    Teste de White significativo a 1%.   

Fator de Inflação da Variância (FIV) < 10,0.     § Teste F (25, 2052) 
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APÊNDICE C 

 
 
Excluindo a variável Oportunidades de crescimento 

 

Tabela CA: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma, fatores 

macroeconômicos e institucionais dos países – AMÉRICA LATINA 

VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Aleatórios Pooled Pooled Aleatórios Pooled 

Constante 0,5336** 

(0,2105) 

0,4427*** 

(0,0907) 

- 0,0204 

(0,2005) 

1,1110*** 

(0,2377) 

0,1542 

(0,1035) 

- 0,0939 

(0,1998) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0650*** 
(0,0024) 

- 0,0472*** 
(0,0019) 

- 0,0220*** 
(0,0023) 

- 0,0669*** 
(0,0027) 

- 0,0286*** 
(0,0020) 

- 0,0194*** 
(0,0023) 

Tangibilidade - 0,1023*** 

(0,0154) 

- 0,1380*** 

(0,0168) 

0,0414*** 

(0,0147) 

- 0,0877*** 

(0,0174) 

- 0,0190 

(0,0153) 

0,0578*** 

(0,0146) 

ROA - 0,5416*** 
(0,0439) 

- 0,0321 
(0,0270) 

- 0,3310*** 
(0,0419) 

- 0,7216*** 
(0,0496) 

- 0,0945*** 
(0,0294) 

- 0,1360*** 
(0,0417) 

Mkt  to Book 0,0284*** 

(0,0029) 

0,0110*** 

(0,0019) 

0,0179*** 

(0,0028) 

- 0,0641*** 

(0,0033) 

- 0,0121*** 

(0,0021) 

- 0,0197*** 

(0,0028) 

Pgto IR - 0,0110 
(0,0068) 

0,0015 
(0,0031) 

- 0,0083 
(0,0065) 

- 0,0132* 
(0,0077) 

- 0,0036 
(0,0037) 

- 0,0152** 
(0,0066) 

Tamanho 0,0184*** 

(0,0018) 

0,0024 

(0,0026) 

0,0199*** 

(0,0017) 

0,0078*** 

(0,0020) 

- 0,0016 

(0,0020) 

0,0232*** 

(0,0017) 

Risco 0,0960 
(0,0969) 

0,1314*** 
(0,0504) 

- 0,3320*** 
(0,0923) 

0,2207** 
(0,1094) 

0,1500*** 
(0,0569) 

- 0,1827** 
(0,0918) 

Cresc. PIB - 0,0016 
(0,0017) 

- 0,0016** 
(0,0007) 

- 0,0003 
(0,0016) 

- 0,0054*** 
(0,0019) 

- 0,0026*** 
(0,0008) 

- 0,0035** 
(0,0016) 

Renda p/ Cap - 0,0126 

(0,0297) 

0,0026 

(0,0125) 

- 0,0068 

(0,0283) 

- 0,0070 

(0,0336) 

0,0373** 

(0,0145) 

- 0,0113 

(0,0283) 

Inflação 0,0012 
(0,0011) 

0,0001 
(0,0004) 

0,0012 
(0,0010) 

0,0000 
(0,0012) 

0,0006 
(0,0005) 

0,0002 
(0,0010) 

Part. Cap. Ab. - 0,0476* 

(0,0272) 

- 0,0125 

(0,0116) 

- 0,0310 

(0,0259) 

- 0,1158*** 

(0,0307) 

0,0013 

(0,0134) 

- 0,0043 

(0,0258) 

Carga Fiscal 0,2726 
(0,5334) 

- 0,1056 
(0,2243) 

0,1024 
(0,5081) 

- 0,2897 
(0,6024) 

- 1,1062*** 
(0,2605) 

- 0,1736 
(0,5064) 

Tempo Neg. - 0,0040 

(0,0210) 

- 0,0031 

(0,0087) 

0,0166 

(0,0200) 

- 0,0174 

(0,0237) 

0,0321*** 

(0,0102) 

0,0329 

(0,0200) 

México - 0,1174 

(0,0851) 

- 0,0483 

(0,0391) 

- 0,1007 

(0,0811) 

- 0,2382** 

(0,0962) 

- 0,1832*** 

(0,0429) 

- 0,0137 

(0,0808) 

Argentina - 0,0660 
(0,1145) 

- 0,0543 
(0,0515) 

- 0,0341 
(0,1091) 

- 0,2267* 
(0,1293) 

- 0,1433** 
(0,0572) 

0,1109 
(0,1087) 

Chile - 0,0443 

(0,0818) 

- 0,0722* 

(0,0372) 

0,0194 

(0,0780) 

- 0,1610* 

(0,0924) 

- 0,1666*** 

(0,0409) 

0,0479 

(0,0776) 

Peru - 0,1169 
(0,1046) 

- 0,1213** 
(0,0473) 

- 0,0462 
(0,0996) 

- 0,2308* 
(0,1181) 

- 0,2703*** 
(0,0523) 

- 0,1170 
(0,0992) 

Observações 2089 2089 2089 2089 2079 2079 

R2 Ajustado 0,4738 0,2839 0,2468 0,5777 0,2857 0,2601 

 F (17, 2071) 

(p-valor) 

111,606 

(0,0000) 

_ 41,259 

(0,0000) 

169,082 

(0,0000) 

_ 44,093§ 

(0,0000) 

Hausman (H) 

(p-valor) 

52,967 
(0,0000) 

_ 85,646 
(0,0000) 

114,501 
(0,0000) 

_ _ 

Fonte: Elaborada pelo autor                                                                                                                            

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.     Teste de White significativo a 1%.  

Fator de Inflação da Variância (FIV) > 10,0.     § Teste F (17, 2061) 
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Tabela CB: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma, fatores 

macroeconômicos e institucionais dos países e indústria – AMÉRICA LATINA 

                                                                                                                         (continua) 
VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Efeitos Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled Pooled 

Constante 0,4606** 

(0,2057) 

0,5233*** 

(0,1641) 

- 0,0627 

(0,1848) 

0,9774*** 

(0,2311) 

0,1914 

(0,1387) 

- 0,1101 

(0,1893) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0625*** 
(0,0024) 

- 0,0478*** 
(0,0019) 

- 0,0146*** 
(0,0022) 

- 0,0638*** 
(0,0028) 

- 0,0255*** 
(0,0016) 

- 0,0136*** 
(0,0022) 

Tangibilidade - 0,0448** 

(0,0177) 

- 0,0980*** 

(0,0141) 

0,0531*** 

(0,0159) 

0,0055 

(0,0199) 

- 0,0021 

(0,0119) 

0,0740*** 

(0,0162) 

ROA - 0,5282*** 
(0,0443) 

- 0,2216*** 
(0,0353) 

- 0,3065*** 
(0,0398) 

- 0,6797*** 
(0,0497) 

- 0,1527*** 
(0,0298) 

- 0,1098*** 
(0,0407) 

Mkt  to Book 0,0287*** 

(0,0029) 

0,0121*** 

(0,0023) 

0,0166*** 

(0,0026) 

- 0,0621*** 

(0,0033) 

- 0,0118*** 

(0,0019) 

- 0,0207*** 

(0,0027) 

Pgto IR - 0,0122* 
(0,0067) 

- 0,0035 
(0,0053) 

- 0,0087 
(0,0060) 

- 0,0142* 
(0,0075) 

- 0,0139*** 
(0,0046) 

- 0,0144** 
(0,0062) 

Tamanho 0,0190*** 

(0,0019) 

- 0,0011 

(0,0015) 

0,0202*** 

(0,0017) 

0,0110*** 

(0,0021) 

0,0002 

(0,0013) 

0,0234*** 

(0,0017) 

Risco 0,01366 
(0,0974) 

0,4526*** 
(0,0777) 

- 0,3160*** 
(0,0875) 

0,2408** 
(0,1094) 

0,1503** 
(0,0656) 

- 0,1571* 
(0,0895) 

Cresc. PIB - 0,0014 
(0,0016) 

- 0,0012 
(0,0013) 

- 0,0001 
(0,0015) 

- 0,0052*** 
(0,0019) 

- 0,0026** 
(0,0011) 

- 0,0034** 
(0,0015) 

Renda p/ Cap - 0,0064 

(0,0290) 

0,0029 

(0,0231) 

- 0,0094 

(0,0261) 

- 0,0019 

(0,0326) 

0,0260 

(0,0196) 

- 0,0151 

(0,0267) 

Inflação 0,0014 
(0,0010) 

0,0000 
(0,0008) 

0,0014 
(0,0009) 

0,0003 
(0,0012) 

0,0005 
(0,0007) 

0,0003 
(0,0010) 

Part. Cap. Ab. - 0,0494* 

(0,0266) 

- 0,0190 

(0,0212) 

- 0,0303 

(0,0239) 

- 0,1220*** 

(0,0299) 

0,0132 

(0,0179) 

- 0,0033 

(0,0244) 

Carga Fiscal 0,1900 
(0,5204) 

0,0346 
(0,4154) 

0,1554 
(0,4677) 

- 0,3806 
(0,5848) 

- 0,9728*** 
(0,3510) 

- 0,1228 
(0,4791) 

Tempo Neg. - 0,0029 

(0,0205) 

- 0,0173 

(0,0163) 

0,0144 

(0,0184) 

- 0,0146 

(0,0230) 

0,0296** 

(0,0139) 

0,0297 

(0,0189) 

México - 0,1283 

(0,0832) 

- 0,0679 

(0,0664) 

- 0,0603 

(0,0747) 

- 0,2560*** 

(0,0935) 

- 0,1651*** 

(0,0561) 

0,0133 

(0,0765) 

Argentina - 0,0835 
(0,1118) 

- 0,0676 
(0,0892) 

- 0,0158 
(0,1004) 

- 0,2514** 
(0,1256) 

- 0,1129 
(0,0753) 

0,1240 
(0,1029) 

Chile - 0,0498 

(0,0799) 

- 0,0807 

(0,0637) 

0,0309 

(0,0718) 

- 0,1676* 

(0,0897) 

- 0,1462*** 

(0,0538) 

0,0551 

(0,0734) 

Peru - 0,1130 
(0,1021) 

- 0,0860 
(0,0814) 

- 0,0270 
(0,0917) 

- 0,2349** 
(0,1147) 

- 0,2282*** 
(0,0688) 

- 0,1064 
(0,0939) 

Adm. Emp Ser. 0,0557*** 
(0,0166) 

- 0,0231* 
(0,0132) 

0,0789*** 
(0,0149) 

0,0879*** 
(0,0186) 

- 0,0350*** 
(0,0111) 

0,1167*** 
(0,0152) 

Agric. Pesca - 0,0995*** 

(0,0147) 

- 0,0710*** 

(0,0117) 

- 0,0284** 

(0,0132) 

- 0,0412** 

(0,0165) 

- 0,0473*** 

(0,0098) 

- 0,0293** 

(0,0135) 

Assist. Médica - 0,0377 
(0,0279) 

- 0,0418* 
(0,0223) 

0,0041 
(0,0251) 

- 0,0345 
(0,0314) 

- 0,0281 
(0,0187) 

0,0034 
(0,0256) 

Com. Atacad. 0,0229 

(0,0189 

0,1075*** 

(0,0151) 

- 0,0845*** 

(0,0170) 

0,0267 

(0,0212) 

0,0029 

(0,0127) 

- 0,0782*** 

(0,0173) 

Com. Varej. - 0,0493*** 
(0,0128) 

0,0483*** 
(0,0102) 

- 0,0976*** 
(0,0115) 

- 0,0642*** 
(0,0144) 

- 0,0436*** 
(0,0086) 

- 0,0788*** 
(0,0117) 

Construção 0,0569*** 

(0,0153) 

0,0072 

(0,0122) 

0,0519*** 

(0,0137) 

0,1344*** 

(0,0172) 

- 0,0006 

(0,0103) 

0,0143 

(0,0140) 

Eletricidade - 0,0095 
(0,0095) 

- 0,1216*** 
(0,0075) 

0,1121*** 
(0,0085) 

0,0015 
(0,0106) 

- 0,0637*** 
(0,0063) 

0,0598*** 
(0,0087) 

Hotel  Restaur. - 0,1001*** 

(0,0297) 

- 0,1282*** 

(0,0237) 

0,0281 

(0,0267) 

- 0,0342 

(0,0334) 

- 0,0281 

(0,0199) 

0,0826*** 

(0,0272) 

Imobiliária - 0,0271 

(0,0245) 

- 0,1018*** 

(0,0195) 

0,0747*** 

(0,0220) 

- 0,0120 

(0,0275) 

- 0,0568*** 

(0,0164) 

0,1154*** 

(0,0225) 

Informação - 0,0070 

(0,0123) 

- 0,0383*** 

(0,0098) 

0,0312*** 

(0,0110) 

- 0,0168 

(0,0138) 

- 0,0173** 

(0,0082) 

0,0294*** 

(0,0112) 

Mineração - 0,0448*** 

(0,0140) 

- 0,0796*** 

(0,0111) 

0,0348*** 

(0,0126) 

- 0,0373** 

(0,0157) 

- 0,0428*** 

(0,0094) 

0,0241* 

(0,0128) 

Serv. Profiss. 0,0253 

(0,0280) 

0,0265 

(0,0224) 

- 0,0012 

(0,0252) 

0,0996*** 

(0,0315) 

- 0,0451** 

(0,0188) 

- 0,0456* 

(0,0257) 
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Tabela CB: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma, fatores 

macroeconômicos e institucionais dos países e indústria – AMÉRICA LATINA 

                                                                                                                       (conclusão) 
VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Transporte 0,0464** 

(0,0191) 

- 0,0241 

(0,0152) 

0,0705*** 

(0,0171) 

0,0886*** 

(0,0214) 

- 0,0632*** 

(0,0129) 

0,0699*** 

(0,0176) 

Observações 2089 2089 2089 2089 2079 2079 

R2 Ajustado 0,4996 0,4168 0,3623 0,6024 0,3324 0,3387 

 F (30, 2058) 

(p-valor) 

70,492 

(0,0000) 

50,745 

(0,0000) 

40,55 

(0,0000) 

106,453 

(0,0000) 

35,490§ 

(0,0000) 

36,477§ 

(0,0000) 

Hausman (H) 

(p-valor) 

70,762 

(0,0000) 

45,444 

(0,0000) 

40,638 

(0,0001) 

95,258 

(0,0000) 

111,906 

(0,0000) 

57,322 

(0,0000) 

Fonte: Elaborada pelo autor                                                                                                                        

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.     Teste de White significativo a 1%.  

Fator de Inflação da Variância (FIV) > 10,0.     § Teste F (30, 2048) 
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APÊNDICE D 

 

Regressão Linear Múltipla Cross-Section por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)  

 

Tabela DA: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria 

– AMÉRICA LATINA 

                                                                                                                         (continua) 
VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Constante 0,5371*** 

(0,0873) 

0,6207*** 

(0,0662) 

- 0,0835 

(0,0761) 

0,8228*** 

(0,0923) 

0,2464*** 

(0,0519) 

- 0,1279* 

(0,0738) 

Índ. Liq. Cor. - 0,0673*** 

(0,0062) 

- 0,0469*** 

(0,0047) 

- 0,0203*** 

(0,0054) 

- 0,0684*** 

(0,0066) 

- 0,0215*** 

(0,0037) 

- 0,0183*** 

(0,0052) 

Tangibilidade  0,0045 

(0,0406) 

- 0,0662** 

(0,0307) 

0,0708** 

(0,0354) 

0,0514 

(0,0429) 

 0,0033 

(0,0241) 

0,0712** 

(0,0342) 

ROA - 0,7637*** 

(0,1324) 

- 0,4325*** 

(0,1004) 

- 0,3312*** 

(0,1154) 

- 0,9724*** 

(0,1399) 

- 0,1651** 

(0,0787) 

- 0,0332 

(0,1118) 

Mkt  to Book 0,0393*** 

(0,0079) 

0,0177*** 

(0,0059) 

0,0215*** 

(0,0068) 

- 0,0570*** 

(0,0083) 

- 0,0119** 

(0,0046) 

- 0,0178*** 

(0,0066) 

Op. Crescim. - 0,0558 

(0,0352) 

- 0,1096*** 

(0,0267) 

0,0537* 

(0,0307) 

- 0,0881** 

(0,0372) 

- 0,0398* 

(0,0209) 

- 0,0176 

(0,0297) 

Pgto IR - 0,0571* 

(0,0342) 

 0,0022 

(0,0260) 

- 0,0594** 

(0,0298) 

- 0,0739** 

(0,0362) 

- 0,0747*** 

(0,0206) 

- 0,0770*** 

(0,0293) 

Tamanho 0,0218*** 

(0,0043) 

 0,0019 

(0,0032) 

0,0198*** 

(0,0037) 

0,0168*** 

(0,0045) 

0,0035 

(0,0025) 

0,0226*** 

(0,0036) 

Risco 0,2188 

(0,3760) 

1,4404*** 

(0,2851) 

- 1,2215*** 

(0,3278) 

0,1560 

(0,3972) 

0,1078 

(0,2235) 

- 1,0544*** 

(0,3174) 

México - 0,2724*** 

(0,0746) 

- 0,2662*** 

(0,0565) 

- 0,0061 

(0,0650) 

- 0,3558*** 

(0,0788) 

- 0,1292*** 

(0,0443) 

- 0,0213 

(0,0629) 

Argentina - 0,2354*** 

(0,0751) 

- 0,2793*** 

(0,0569) 

 0,0439 

(0,0655) 

- 0,3483*** 

(0,0793) 

- 0,0251 

(0,0446) 

0,1335** 

(0,0633) 

Chile - 0,2319*** 

(0,0729) 

- 0,2798*** 

(0,0552) 

 0,0478 

(0,0635) 

- 0,3554*** 

(0,0770) 

- 0,1295*** 

(0,0433) 

- 0,0309 

(0,0615) 

Peru - 0,2673*** 

(0,0732) 

- 0,2987*** 

(0,0555) 

 0,0313 

(0,0638) 

- 0,3238*** 

(0,0774) 

- 0,1257*** 

(0,0435) 

- 0,0632 

(0,0618) 

Adm. Emp Ser. 0,0477 

(0,0359) 

- 0,0115 

(0,0272) 

0,0592* 

(0,0313) 

0,0696* 

(0,0380) 

- 0,0391* 

(0,0213) 

0,1008*** 

(0,0303) 

Agric. Pesca - 0,0968*** 

(0,0319) 

- 0,0719*** 

(0,0242) 

- 0,0248 

(0,0278) 

- 0,0451 

(0,0337) 

- 0,0495*** 

(0,0190) 

- 0,0237 

(0,0269) 

Assist. Médica - 0,0598 

(0,0558) 

- 0,0455 

(0,0423) 

- 0,0143 

(0,0486) 

- 0,0484 

(0,0590) 

- 0,0250 

(0,0331) 

- 0,0095 

(0,0471) 

Com. Atacad. 0,0041 

(0,0381) 

0,0857*** 

(0,0289) 

- 0,0815** 

(0,0332) 

0,0159 

(0,0402) 

0,0037 

(0,0226) 

- 0,0818** 

(0,0321) 

Com. Varej. - 0,0574** 

(0,0274) 

0,0478** 

(0,0207) 

- 0,1053*** 

(0,0238) 

- 0,0746** 

(0,0289) 

- 0,0418** 

(0,0162) 

- 0,0790*** 

(0,0231) 

Construção 0,0745** 

(0,0327) 

0,0241 

(0,0248) 

0,0504* 

(0,0285) 

0,1454*** 

(0,0346) 

0,0058 

(0,0194) 

0,0194 

(0,0276) 

Eletricidade - 0,0274 

(0,0211) 

- 0,1265*** 

(0,0160) 

0,0990*** 

(0,0184) 

- 0,0196 

(0,0223) 

- 0,0619*** 

(0,0125) 

0,0526*** 

(0,0178) 

Hotel  Restaur. - 0,1164** 

(0,0567) 

- 0,1326*** 

(0,0430) 

0,0161 

(0,0494) 

- 0,0728 

(0,0599) 

- 0,0525 

(0,0337) 

0,0703 

(0,0478) 

Imobiliária - 0,0092 

(0,0513) 

- 0,1031*** 

(0,0389) 

0,0939** 

(0,0447) 

 0,0020 

(0,0542) 

- 0,0541* 

(0,0305) 

0,1118** 

(0,0433) 

Informação - 0,0122 

(0,0274) 

- 0,0357* 

(0,0208) 

0,0235 

(0,0239) 

- 0,0233 

(0,0289) 

- 0,0143 

(0,0162) 

0,0271 

(0,0231) 

Mineração - 0,0374 
(0,0312) 

- 0,0841*** 
(0,0236) 

0,0466* 
(0,0272) 

- 0,0233 
(0,0330) 

- 0,0371** 
(0,0185) 

0,0473* 
(0,0263) 

Serv. Profiss. 0,0495 

(0,0620) 

0,0261 

(0,0470) 

 0,0233 

(0,0541) 

0,1265* 

(0,0655) 

- 0,0387 

(0,0369) 

- 0,0269 

(0,0523) 

Transporte 0,0518 
(0,0403) 

- 0,0343 
(0,0306) 

0,0862** 
(0,0351) 

0,0775* 
(0,0426) 

- 0,0593** 
(0,0239) 

0,0714** 
(0,0340) 
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Tabela DA: Determinantes da estrutura de capital considerando os fatores específicos da firma e indústria 

– AMÉRICA LATINA 

                                                                                                                       (conclusão) 
VARIÁVEL ETC ECPC ELPC ETM EFCP EFLP 

Observações 387 387 387 387 386 386 

R2 Ajustado 0,5213 0,4493 0,4177 0,6312 0,3635 0,3793 

 F (25, 361) 

(p-valor) 

17,820 

(0,0000) 

13,597 

(0,0000) 

12,079 

(0,0000) 

27,426 

(0,0000) 

9,796§ 

(0,0000) 

10,413§ 

(0,0000) 

Fonte: Elaborada pelo autor                                                                                                                 

*** Significativo ao nível de 1%; ** Significativo ao nível de 5%; *Significativo ao nível de 10% 

Erro-Padrão entre parênteses.    Teste de White significativo a 1%.   

Fator de Inflação da Variância (FIV) < 10,0.     § Teste F (25, 2052) 

 
 
 


