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RESUMO

É reconhecido nos estudos de finanças, que a tributação possui influência nas
decisões corporativas de financiamento. Segundo a teoria de trade-off, incentivada
pelo benefício fiscal do endividamento, a empresa recorre a capitais de terceiros, até
o nível em que os custos associados aos riscos de falência superem essa vantagem.
Assim, o presente trabalho tem como objetivo verificar a existência de um efeito
positivo do benefício fiscal no endividamento de 259 empresas brasileiras não
financeiras de capital aberto, durante o período de 2008 a 2015. São consideradas
como proxies do benefício tributário, as seguintes variáveis: alíquota de imposto
marginal, kink, kink padronizada e pagamento do imposto. Para verificar a existência do
efeito mencionado, utilizam-se modelos de regressão com dados em painel – estático
e dinâmico. Como resultado, as variáveis kink e kink padronizada comprovam a
hipótese dessa pesquisa, para ambos os modelos de regressão. O que significa dizer
que o benefício tributário efetivamente influencia o nível de endividamento das
empresas. No caso do painel dinâmico, outro aspecto a ser destacado refere-se ao
fato de que – para todas as variáveis fiscais independentes – há uma inversão de
sinais entre as variáveis em nível e suas defasadas, com relação aos modelos
específicos de cada uma delas. Isso sugere existir uma dinâmica de adequação de
curto prazo em relação à sua estrutura de capital. Sobre as variáveis de controle, o
painel dinâmico mostra-se mais aderente às teorias de finanças, apresentando
significância estatística para as variáveis ativos intangíveis, lucratividade, tamanho,
risco do negócio, crescimento e idade. Por fim, outra contribuição dessa pesquisa
consiste na compreensão do uso conservador das dívidas, pelas empresas
brasileiras, para fins de captura dos benefícios da dedução tributária. Estudos
posteriores podem verificar quais outros motivos direcionam a alavancagem
financeira, além da viabilidade econômica das decisões de investimento.

Palavras-chave: Estrutura de capital. Benefício fiscal. Alíquota de imposto marginal.
Kink. Painéis estático e dinâmico.

ABSTRACT

In finance studies taxation is recognized as having influence on corporate
financing decisions. According to the trade-off theory, the company, encouraged by
the debt tax shield, recourse to third-party capital up to the level where the costs,
associated with the bankruptcy risks outcome that advantage. Thus, this study aims to
check the existence of a positive effect of the tax shields on the indebtedness of 259
public Brazilian non-financial companies, during the period between 2008 and 2015.
Considered as proxies of tax benefit are the variables marginal tax rate (MTR), kink,
standardized kink and tax payment. To verify the existence of the mentioned effect,
regression models are used with data in static and dynamic panels. As a result, the
variables kink and standardized kink confirm the hypothesis of this research for both
regression models. It means that tax benefit effectively influences the level of corporate
indebtedness. As for the dynamic panel, another feature to be highlighted refers to the
fact that - for all independent tax variables – there is a reversal of signals between the
level variables and their lagged variables, in relation to the specific models of each
one. This suggests that there is a short-term adequacy dynamic – 1 year – in relation
to the capital structure of companies. On the control variables, dynamic panel shows
more adherence to finance theories, presenting statistical significance for the variables
intangible assets, profitability, size, business risk, growth and age. Finally, another
contribution of this work is the understanding of the conservative use of debts by
Brazilian companies, for capturing the benefits of tax deduction. Further studies may
verify what reasons else direct financial leverage, as well as the economic feasibility of
investment decisions.

Keywords: Capital structure. Debt tax shields. Marginal tax rate. Kink. Static and
dynamic panels.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização
Modigliani e Miller (1958) – doravante MM – demonstram que a estrutura de
financiamento é irrelevante para o valor da empresa, estabelecendo, a partir desta
proposição, a base da moderna teoria da estrutura de capital. Tal afirmação pressupõe
a existência de um mundo perfeito, sem atritos ou tributos. Em 1963, os autores
reveem a premissa da inexistência de tributos para a pessoa jurídica e complementam
a afirmação anterior. Eles reconhecem que os benefícios fiscais da dívida aumentam
o valor da empresa, indicando que as empresas deveriam buscar maior grau de
alavancagem.

O reconhecimento da existência do efeito de benefício tributário das dívidas,
por sua vez, está relacionado à teoria convencional que afirma haver uma estrutura
ótima de capital. Segundo Durand (1952; 1959), é possível definir uma estrutura ótima
de capital que permita a maximização das riquezas dos acionistas. Empiricamente, as
empresas tendem a se comportar como se existisse uma estrutura ótima. Desde o
trabalho pioneiro de Durand (1952), a questão da comprovação dos fatores
determinantes da estrutura de capital permanece em aberto (PEROBELLI; FAMÁ,
2002).

Segundo Bartholdy e Mateus (2011), a introdução da dedutibilidade dos
pagamentos de juros implica em vantagem para o financiamento, por meio de dívida
em relação ao financiamento de capital próprio, sob a forma de um benefício fiscal, e,
portanto, a estrutura de capital torna-se importante para o valor da empresa. Já para
Clemente e Mira (2015), os benefícios fiscais da dívida são as poupanças fiscais que
resultam da dedução de juros dos rendimentos tributáveis, e ao deduzir os juros, a
empresa reduz o seu passivo fiscal pela alíquota do imposto corporativo marginal.
Graham (2000) define a alíquota do imposto marginal como sendo o valor presente
dos impostos correntes e futuros, pagos sobre uma unidade adicional dos rendimentos
auferidos correntemente.
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Logo, um dos objetivos da empresa é encontrar sua estrutura ótima de capital,
na qual os benefícios marginais da dívida sejam iguais aos seus custos marginais. Ao
considerar o elevado nível de tributação que as empresas têm no Brasil, verifica-se
que os tributos diretos desempenham um papel relevante em suas estruturas de
capital (LOCATELLI; NASSER; DE CARVALHO MESQUITA, 2015).

Segundo Dos Santos, Cavalcante e Rodrigues (2013), via de regra, a carga
nominal dos tributos diretos é de 34%. Este percentual é composto pelas alíquotas de
25% do imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ), e de 9% da contribuição social
sobre o lucro líquido (CSLL). Por sua vez, os 25% do IRPJ são compostos por 15%
da parcela principal, e outros 10% de um adicional incidente sobre a parcela do lucro
tributável superior a R$ 20 mil ao mês.

De acordo com Ferreira (2005), a carga tributária brasileira é uma das
principais variáveis que impede a retomada do crescimento da taxa de investimento
no país. Para Oliveira e Gonçalves (2015), uma das maiores preocupações dos
dirigentes

são

os

tributos,

pois

aumentam

os

custos

das

empresas

e

consequentemente acabam diminuindo os lucros, afetando assim, de forma direta,
sua competitividade no mercado.

A razão ideal da dívida de uma empresa é geralmente determinada por um
trade-off entre custos e benefícios dos empréstimos, mantendo constantes os ativos
e planos de investimento. Conforme Dos Santos, Ribeiro e Olindo (2006), a empresa,
ao superar o limite do nível ótimo de endividamento ou sua estrutura ótima de capital,
incorre em custos de falência e possível redução de valor. Para Fisher e Martel (2005),
os custos de falência podem ser classificados em custos diretos e indiretos. Os custos
diretos são aqueles relacionados aos gastos judiciais, e os indiretos são os custos de
oportunidade durante o tempo de recuperação, tais como dificuldades de crédito e
perda de receitas (HIJAZI; DAMKE; MOREIRA, 2015). Logo, a empresa deve
substituir dívida por capital próprio, ou capital próprio por dívida, até que seu valor seja
maximizado (MYERS, 1984).
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De acordo com Pohlmann e Iudícibus (2010), um risco mais alto, associado à
uma dívida maior, tende a reduzir o preço das ações. Todavia, uma taxa de retorno
esperada mais alta, eleva este preço. Portanto, sob a perspectiva da Teoria de Tradeoff (TOT), a estrutura ótima de capital é aquela que faz com que haja um equilíbrio
entre risco e retorno, para maximizar o preço das ações. Kraus e Litzenberger (1973)
definem a TOT como a idéia de que uma empresa escolhe os montantes de
financiamento, entre dívida e capital próprio, buscando o equilíbrio entre custos e
benefícios.

Estudos realizados em outros países, sob a ótica da TOT, indicam uma
relação positiva entre o nível de endividamento e o benefício fiscal (MASULIS, 1983;
KAPLAN, 1989; GRAHAM, 1996a; ENGEL; ERICKSON; MAYDEW, 1999; KEMSLEY;
NISSIM, 2002; KORTEWEG, 2010; BARTHOLDY; MATEUS, 2011; CLEMENTE;
MIRA, 2015; DEVEREUX; GIORGIA; JING, 2015). Alguns trabalhos brasileiros
também apresentam resultados positivos para essa relação (NESS JÚNIOR; ZANI,
2001; NAKAMURA; MARTIN; KIMURA, 2004; POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010).

Segundo Cruz et al. (2008), dependendo da habilidade do administrador, o
gerenciamento adequado da dívida pode propiciar uma redução das obrigações a
pagar, e caso os recursos captados tenham sido canalizados para uma aplicação
rentável, ocorre um incremento no resultado da companhia. De fato, a escolha pela
captação de recursos – próprios ou de terceiros – prescinde de uma decisão de
investimento que possua viabilidade econômica – Valor Presente Líquido (VPL)
positivo, e Taxa Interna de Retorno (TIR) superior ao custo de capital da empresa.

O Brasil registra uma situação diferenciada quando comparado a outros
países. No mercado local, há permissão legal para calcular, contabilizar e pagar Juros
Sobre o Capital Próprio (JSCP). Estes são apurados, por meio de uma taxa de longo
prazo estabelecida pelo governo, sobre parcelas do patrimônio líquido da empresa, e
são dedutíveis na apuração dos tributos corporativos (POHLMANN; IUDÍCIBUS,
2010).
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Trabalhos anteriores têm apresentado diferentes resultados na relação do
pagamento de JSCP com o endividamento. Alguns estudos concluem por uma relação
negativa (PRESSI, 2003; MENDES, 2015), enquanto outros autores não encontram
significância nos resultados – p-value menor que 10% (BISCA et al., 2012; VILAR,
2015).

A avaliação do benefício fiscal da dívida ganha importância em função do
aumento do endividamento corporativo, pela tendência generalizada de mudanças
nos códigos fiscais em todo o mundo, e pela valorização das operações societárias,
como fusões e aquisições, capital de risco, etc. (COOPER; NYBORG, 2007). Graham
(1996a) identifica que, empresas com elevadas alíquotas marginais de impostos são
mais propensas a aumentar o seu endividamento em comparação com as empresas
com baixas alíquotas marginais de impostos.

De acordo com Grinblatt e Titman (2005), empresas que geram lucros
substanciais, antes de juros e impostos, devem usar um montante significativo de
dívidas e obter as vantagens da dedutibilidade dos juros para fins de imposto de renda.
Contudo, de acordo com evidências empíricas, empresas mais rentáveis tendem a
manter um nível de endividamento mais baixo (KESTER, 1986; KAYO; FAMÁ, 1997;
GOMES; LEAL, 2001; GAUD et al., 2005; NAKAMURA et al., 2007, LARA;
MESQUITA, 2009; LIMA; BRITO, 2010; PEIXOTO et al., 2016).
Alguns autores, tais como Miller (1977) e Fama e French (1998), questionam
a importância dos tributos no endividamento. Fama e French (1998) argumentam que
não está claro se os benefícios fiscais da dívida aumentam o valor da empresa. Eles
encontram uma relação negativa e significativa entre dívida e valor da empresa – ao
contrário das expectativas. Os autores atribuem os resultados das relações positivas,
encontradas em pesquisas anteriores, à impossibilidade de controlar a rentabilidade.

18

Na busca para evitar esse problema, Kemsley e Nissim (2002) fazem
regressões reversas, nas quais a rentabilidade está linearmente relacionada ao
endividamento passado e ao endividamento futuro esperado, e constatam benefícios
fiscais significativos da dívida. Além disso, Graham (2000) utiliza dados de
demonstrações financeiras e confirma que as empresas obtêm vantagens fiscais
substanciais da dívida.
1.2 Problema de Pesquisa, Objetivos e Hipóteses

Diante do exposto, este estudo parte do seguinte problema de pesquisa: O
aproveitamento do benefício fiscal da dívida é considerado pela empresa na definição
da sua estrutura de capital? Logo, como objetivo principal, este trabalho busca
compreender se o benefício fiscal, decorrente do endividamento, afeta a estrutura de
capital das empresas não financeiras brasileiras. A hipótese principal, portanto, é: há
uma relação positiva entre o benefício fiscal da dívida e o endividamento das
empresas (H1).

1.3 Justificativa e Contribuições

Em função da sua importância, os estudos relacionados à estrutura de capital,
por vezes, são considerados o ponto inicial das finanças corporativas (PEROBELLI;
FAMÁ, 2002). Segundo Myers (1984), as empresas buscam um ponto ótimo de
endividamento que, de acordo com a TOT, afeta os níveis de tributação sobre o lucro.
A expectativa é que, quanto maior for a tributação do lucro, maior será o nível de
endividamento da empresa. Tal fato decorre do efeito da dedução tributária das
dívidas.

Além disso, o mercado brasileiro se depara com uma carga tributária superior
a da maioria dos países em desenvolvimento. Ela apresenta um patamar semelhante
ao dos países mais desenvolvidos, no qual o volume de gastos governamentais com
serviços públicos é elevado.

19

O total de tributos pagos, em relação ao produto interno bruto (PIB), em 2013
no Brasil (35,95%), é próximo ao volume alemão (36,77%), enquanto que países com
carga tributária inferior à brasileira possuem renda maior e qualidade de vida superior;
é o caso da Espanha (31,7%), do Canadá (30,9%), da Suíça (29,8%), dos Estados
Unidos (24,8%) e da Coreia do Sul (25,0%) (AFONSO, 2013). Países com renda
semelhante à brasileira, de uma forma geral, apresentam nível de tributação inferior.
Por exemplo: Turquia (26,0%), Eslováquia (28,3%), México (18,7%) e Chile (20,9%).

A contribuição esperada deste trabalho, portanto, é compreender a relação do
benefício fiscal da dívida – considerando seus limites - sobre a escolha de estrutura
de capital das empresas brasileiras. Segundo Clemente e Mira (2015), há,
internacionalmente, um número limitado de pesquisas empíricas sobre o assunto.
Para Dos Santos, Cavalcante e Rodrigues (2013), no Brasil, a tributação influencia as
decisões operacionais, de investimento e de financiamento das empresas e,
potencialmente, exerce influência sobre as escolhas contábeis dos gerentes. Todavia,
em que pese a importância do tema, existe escassez de pesquisas nacionais sobre o
assunto.

Um diferencial deste estudo é a análise da influência dos impostos
corporativos sobre a estrutura de capital das empresas brasileiras não financeiras,
utilizando proxies mais apropriadas. Entre elas, destacam-se a alíquota do imposto
marginal, kink e kink padronizada. Todas elas ainda são pouco exploradas pelos
estudos realizados no Brasil sobre o tema (POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2010;
MARTINS; TERRA, 2014; MARTINEZ; MARTINS, 2016). Além disso, essas proxies
permitem identificar o eventual perfil conservador das empresas locais, com relação
ao uso da dívida para fins de aproveitamento tributário (GRAHAM, 2000).
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1.4 Metodologia
A população de interesse é a de empresas brasileiras, de capital aberto, não
financeiras. Assim, a amostra é constituída pelas empresas listadas na BM&FBovespa,
em 31 de dezembro de 2015. Os dados analisados são anuais, compreendendo o
período de 2008 a 2015. Eles foram obtidos a partir das bases de dados da Standard
& Poor's (S&P) – Capital IQ – e Economática.
O objetivo e as hipóteses apresentadas são analisados por meio de testes
de estatística descritiva, correlação e modelos de regressão com dados em painel.
Realizam-se testes dos pressupostos para painéis estático e dinâmico,
destacando-se linearidade das variáveis independentes e de controle, normalidade
dos

resíduos,

homocedasticidade

dos

resíduos

ou

correção

de

sua

heretocedasticidade, ausência de autocorrelação e de multicolinearidade. Ainda, é
analisada a adequação do uso de efeitos fixos ou aleatórios.
1.5 Estrutura do Trabalho

Esta dissertação está dividida em cinco seções. Na primeira, são
apresentados a contextualização do tema, o problema de pesquisa, objetivos,
hipóteses, justificativa e contribuições do trabalho, bem como as informações
metodológicas.

A segunda seção é destinada à revisão da literatura, estando organizada por
estudos teórico e empírico. As principais teorias apresentadas são: teoria
convencional, premissas e proposições de MM, pecking order, TOT, custos de falência
e teoria de agência.

Na terceira parte há o detalhamento da metodologia da pesquisa, população,
amostra, operacionalização e tratamento das variáveis relacionadas aos testes, bem
como o esclarecimento dos testes de estatística descritiva, correlação e modelo de
regressão com dados em painéis estático e dinâmico.
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Na quarta seção são expostos os resultados da pesquisa e sua análise,
envolvendo todos os testes estatísticos considerados.

Na seção cinco são apresentadas as conclusões do trabalho e
recomendações para o aprofundamento do presente estudo. Em seguida, são
elencadas as referências bibliográficas, que indicam a base utilizada no
desenvolvimento desta pesquisa.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura é o processo de busca, análise e descrição de um
conjunto de conhecimento com o objetivo de responder a uma pergunta específica.
Logo, neste item, são apresentadas as principais teorias que suportam as hipóteses
desse estudo, bem como os resultados dos testes empíricos sobre o tema (BOTELHO;
CUNHA; MACEDO, 2011).

2.1 Estrutura de Capital
Segundo Brealey, Myers e Allen (2013), a composição da carteira dos
diferentes títulos emitidos pela empresa é conhecida como estrutura de capital. Para
Brito, Corrar e Batistella (2007), um dos temas mais importantes em teoria de finanças
corporativas é a forma que as empresas financiam seus ativos ao utilizar o capital
próprio e de terceiros. A estrutura de capital compõe-se de quatro componentes
básicos: i) seleção de ativos; ii) endividamento; iii) aporte de capital próprio; e, iv)
pagamento de dividendos (DOS SANTOS; XAVIER, 2009).

Os estudos seminais sobre estrutura de capital são originados na década de
1950. Há duas principais correntes que se antagonizam: a teoria convencional
(DURAND, 1952) e as proposições de MM (1958). Os pressupostos dos autores
correspondem a atritos existentes em um mercado de capitais não perfeito. Estes
atritos suportam as teorias que questionam as proposições de MM - TOT, pecking
order, custos de falência e teoria de agência. Referidas teorias dão origem à hipótese
principal desse estudo (H1), bem como às demais relações analisadas no modelo
econométrico da equação 5, cujas variáveis são mencionadas no Quadro 1.

2.2 Teoria Convencional

Durand (1952; 1959) considera existir uma combinação ótima de
endividamento e capital próprio que maximiza o valor da empresa. Segundo a teoria
convencional, a estrutura de capital interfere no valor da empresa, pois o custo do
capital de terceiros é alterado de acordo com o risco apresentado pela empresa, ou
seja, o risco aumenta à medida que a empresa se endivida.
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O autor estuda as questões dos custos de financiamento por ações e os
custos com empréstimos, verificando em que momento estes custos limitam a
expansão dos negócios.

Segundo Durand, a curva de retorno marginal representa a taxa de retorno
sobre sucessivos incrementos nos ativos de um empresário (Figura 1). A curva
sempre declina porque o empresário realiza vários investimentos, objetivando a
rentabilidade. Como o retorno marginal representa o retorno líquido antes dos juros, a
distância entre essa curva e a linha horizontal – que representa a taxa de juros – é o
retorno líquido marginal após os juros.

Assim, se o empresário expande seus ativos até o ponto A1, seu lucro total é
representado pela área entre a curva de retorno marginal – a linha de juros –, o eixo
vertical, e uma linha vertical em A1. O lucro total máximo possível é obtido quando os

Retorno

ativos são expandidos para o ponto onde o retorno marginal cruza a linha de juros.

Retorno total

Retorno marginal
antes de juros
Taxa de juros

A1
Figura 1 – Taxa de retorno de ativos
Fonte: DURAND, 1952, p. 218.

Ativos
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Os recursos de terceiros possuem custo inferior ao dos recursos próprios
devido ao patrimônio líquido assumir maior risco na estrutura de capital. O pagamento
dos juros e a amortização de empréstimos têm preferência aos pagamentos de
dividendos. Além disso, o capital de terceiros tem a possibilidade legal da dedução
dos juros no pagamento dos tributos (ORTIZ; PILAN; CARVALHO, 2009).

2.3 Pressupostos e Proposições de Modigliani e Miller

Para MM (1958), o custo do capital próprio é igual a taxa de juros sobre os
títulos, independentemente de os fundos serem adquiridos por meio de endividamento
ou de capital próprio. Segundo os autores, em um mundo de certeza de retornos, a
distinção entre a dívida e os fundos de capital próprio se reduz ao da terminologia.

MM (1958) discordam da posição de Durand (1952), pois, segundo eles, os
tradicionalistas confundem as preferências subjetivas de risco dos investidores e as
suas oportunidades objetivas de mercado. De acordo com os autores, o valor de
mercado independe da estrutura de capital e, ainda, essa estrutura pode incluir
alguma dívida.

Assim, MM (1958) estabelecem os pressupostos: i) existência de mercados
de capitais perfeitos; ii) inexistência de impostos sobre os rendimentos da empresa;
iii) impossibilidade de oportunidade de arbitragem; iv) divisão das empresas em
diferentes classes de risco; v) inexistência de custos de transação; vi) inexistência de
custo de falência; vii) capacidade ilimitada de financiamento para as empresas; viii)
ausência de assimetria de informações; xix) possibilidade de comprar ou vender ações
sem restrições.

Em 1963, MM ajustam uma das premissas do seu artigo de 1958,
considerando, a partir de então, as vantagens fiscais de financiamento da dívida. Os
autores, entretanto, registram que a existência de um benefício fiscal com o
endividamento não significa, necessariamente, que as empresas devam usar a
quantidade máxima de dívida em suas estruturas de capital. O capital próprio pode,
em certas circunstâncias, ter menor custo, pois existem limitações impostas pelos
credores.
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Em síntese, estudos demonstram que as proposições de MM são referência
no campo teórico (FAMÁ; GRAVA, 2000; BRITO; CORRAR; BATISTELLA, 2007;
NAKAMURA et al., 2007; HOLANDA; COELHO, 2012; DE GODOI; DOS SANTOS;
BERTONCELO, 2015).

Entretanto, em mercados não perfeitos, ou com atritos, outras teorias tendem
a explicar a tomada de decisão pelo financiamento, destacando-se entre elas: pecking
order, assimetria de informação, TOT, custos de falência e agência.

2.4 Pecking Order e Assimetria de Informação

Alguns autores consideram o trabalho de Donaldson (1961) como um dos
pioneiros estudos sobre as origens das fontes de financiamento, sendo Myers (1984)
o primeiro a aplicá-las na área de finanças (ASQUITH; MULLINS, 1986; BARTON;
GORDON,

1987;

MISHRA;

MCCONAUGHY,

1999; ROMANO; TANEWSKI;

SMYRNIOS, 2001; FLANNERY; RANGAN, 2006; BORNHÄLL; JOHANSSON;
PALMBERG, 2016). Myers e Majluf (1984) argumentam que é a assimetria de
informação que leva as empresas a preferirem os fundos gerados internamente em
vez da contratação de dívida.
A Teoria de Pecking Order (POT) afirma que existe uma hierarquia na
preferência das fontes de financiamento, qual seja: a) utilizar recursos gerados
internamente; b) captar recursos por meio de novas dívidas; e, c) captar recursos por
meio de lançamento de novas ações (MYERS, 1984).
De acordo com Toy et al. (1974), na POT, as empresas preferem se financiar
por meio de suas próprias fontes. Sendo assim, empresas com menor potencial de
crescimento não devem deter dívida, assumindo que os recursos gerados
internamente são suficientes para financiar as oportunidades de crescimento
existentes. Os autores testam a hipótese de que uma empresa com maior taxa de
crescimento detém uma taxa de endividamento mais alta, e os resultados obtidos
confirmam as hipóteses esperadas. Logo, tem-se uma relação positiva entre
crescimento e endividamento.
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Segundo Bartholdy e Mateus (2011), na POT, a expectativa é que as
empresas lucrativas tenham menos dívida em sua estrutura de capital. Isso ocorre
devido ao lucro gerado ser utilizado como fonte de financiamento, ao passo que
empresas menos lucrativas acabam necessitando de capital de terceiros para
financiar seus projetos. Assim, tem-se uma relação negativa entre lucratividade e
endividamento. Para os autores, sob a mesma ótica da POT, as empresas mais
rentáveis podem financiar seus gastos com os fundos gerados internamente. Logo,
tem-se uma relação negativa entre rentabilidade e endividamento.
A teoria da assimetria de informações propõe que as decisões de estrutura de
capital sejam tomadas no contexto de desequilíbrio entre as informações possuídas
pela empresa e aquelas detidas pelos investidores (AKERLOF, 1970; MYERS, 1984;
MYERS; MAJLUF, 1984).
Bharath, Pasquariello e Guojun (2009) entendem que a expectativa mais
comum é de que a informação assimétrica rege o comportamento da POT nas
empresas com menor assimetria informacional, facilitando a avaliação no que tange
ao risco dos credores. Tal fato pode aumentar a oferta de crédito, o que favorece a
utilização de dívidas pela redução dos custos de seleção adversa e pelo aumento da
capacidade de financiamento das empresas.

Para Bartholdy e Mateus (2011), a assimetria de informação influencia a difícil
utilização dos ativos intangíveis, como garantia no endividamento, uma vez que esses
ativos são muito opacos para os credores externos. Assim, segundo os autores, eles
estão negativamente correlacionados com a dívida. Logo, tem-se uma relação
negativa entre intangíveis e endividamento.

27

2.5 Trade-off

Segundo os estudos de Miller (1977) e Myers (1984), a TOT apresenta a
existência de um nível de endividamento ótimo, alcançado pelas empresas como
resultado do equilíbrio entre os benefícios fiscais e os custos da dívida. Dessa forma,
os benefícios fiscais incentivam a utilização do capital de terceiros e os custos da
dívida são resultantes da probabilidade de inadimplência pelo maior endividamento.
Logo, tem-se uma relação positiva entre benefício fiscal da dívida e endividamento.
Para Myers (1984), a empresa aumenta o endividamento até que o benefício
fiscal – relacionado às dívidas – seja menor do que o custo financeiro. Para tanto, é
necessário que a empresa mensure o nível de endividamento, com o intuito de
maximizar o valor da empresa. Para Nakamura et al. (2007), somente a partir da
combinação das economias fiscais, uso de dívidas e custos de falência, decorrentes
do processo de endividamento das empresas, é que se constituiu a denominada TOT.
A TOT estática assume que as empresas, uma vez identificada uma estrutura
de capital que maximize o valor de suas ações, perseguem tal estrutura. Em outras
palavras, elas ajustam seu nível de endividamento ao longo do tempo (SHYAMSUNDER; MYERS, 1999).
Com o objetivo de resolver algumas limitações da teoria estática, são
desenvolvidos modelos dinâmicos que analisam o tempo de ajuste. Estes modelos
são denominados, por alguns autores, como teoria de TOT dinâmica. São
instrumentos que buscam lidar com as dificuldades causadas pela necessidade de
realocação das fontes de financiamento ao longo do tempo (LEWANDOWSKI, 2013).
Heider e Ljungqvist (2015) esclarecem as principais diferenças entre TOT
estática e dinâmica. No caso da TOT estática, há uma otimização do valor da empresa
por meio da maximização da diferença entre o benefício fiscal da dívida e o custo
esperado de falência, considerando um nível ideal de endividamento. Assim, sempre
que a alíquota marginal do imposto aumenta ou diminui, o nível de endividamento
ótimo segue essa variação no mesmo sentido e proporção.
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Entretanto, no caso da TOT dinâmica, há um conflito de interesses entre
acionistas e credores. Caso a dívida aumente, os acionistas internalizam o aumento
do custo ocorrido pelos credores, na forma de uma maior expectativa de aumento do
custo de falência, por meio do preço das novas emissões de dívidas. Por outro lado,
quando há uma redução na dívida, os acionistas não internalizam os benefícios
obtidos pelos credores com a redução do risco de falência, reduzindo o valor da sua
opção de default.
Na Figura 2, o nível ótimo de endividamento é representado por D*. Quando
há uma elevação na dívida (Di), a curva do custo marginal se inclina para a direita.
Todavia, quando há uma redução da dívida (Dd), a curva do custo marginal é igual a
zero.
Em outras palavras, um aumento no benefício fiscal marginal da dívida de MB*
para MBi leva a um aumento no nível ótimo da dívida de D* para Di. Contudo, uma
redução no benefício fiscal marginal da dívida de MB* para MBD não altera o nível
ótimo da dívida, permanecendo em D*. Em síntese, se a estrutura de capital for
estabelecida de acordo com a TOT dinâmica, variações na alíquota do imposto de
renda levam a uma torção na curva do custo marginal.

Benefício marginal
Custo marginal

Custo marginal
(Como percebido
pelos acionistas)

MBi

Benefício fiscal
marginal

MB*
MBD

D*
DD

Di

Dívida

Figura 2 – Modelo trade-off dinâmico
Fonte: HEIDER; LJUNGQVIST, 2015, p. 688
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Legenda:
MBi = benefício marginal após aumento do endividamento;
MB* = benefício marginal no ponto ótimo da dívida;
MBD = benefício marginal após redução do endividamento;
Di = custo marginal (como percebido pelos acionistas) após aumento do endividamento;
D* = custo marginal (como percebido pelos acionistas) no ponto ótima do endividamento;
DD = custo marginal (como percebido pelos acionistas) após redução do endividamento.

Segundo Silva (2012), empresas com mais ativos fixos têm menor
probabilidade de inadimplência e menores custos da dívida. A evidência empírica dos
estudos sobre a TOT, de Rajan e Zingales (1995), e de Frank e Goyal (2009), aponta
para a existência de uma relação positiva entre a alavancagem e a tangibilidade. Logo,
tem-se uma relação positiva entre tangibilidade e endividamento.
De acordo com Sabiwalsky (2010), os resultados de seus estudos indicam
que o tamanho da empresa influencia as decisões de estrutura de capital. Segundo o
autor, os dados demonstram que as empresas maiores apresentam níveis mais baixos
de volatilidade dos ativos. Tal fato implica que os custos esperados de falência são
mais baixos para as empresas maiores e com maior grau de alavancagem. Para
Bastos, Nakamura e Basso (2009), sob a ótica da TOT, a variável tamanho é positiva
e estatisticamente significativa para as empresas brasileiras. Logo, existe uma relação
positiva entre tamanho e endividamento.
2.6 Custos de Falência

Para Scott Júnior (1976), Miller (1977) e DeAngelo e Masulis (1980), a partir
de um certo nível de endividamento, o benefício fiscal decorrente da utilização das
dívidas é anulado pelo aumento do risco de falência. Brealey, Myers e Allen (2013)
observam que os custos de falência ocorrem no momento em que a empresa
assume um endividamento excessivo em sua estrutura de capital. Os custos de
falência têm dois aspectos: i) probabilidade de dificuldades financeiras; e ii) custos
inerentes a insolvência da empresa.
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Grinblatt e Titman (2005) citam, como exemplo de custos diretos, o tempo
que a administração demanda com credores, os custos do processo jurídico e os
honorários de consultoria. Os custos indiretos podem ser mais elevados e difíceis de
mensurar, como exemplos: a perda de mercado e fornecedores, desmotivação e
alto giro de funcionários, e danos à imagem e ao valor da marca.

De acordo com o modelo de Myers (1984), o nível de endividamento é limitado
pelos custos de uma eventual dificuldade financeira, ou seja, o valor de mercado de
uma empresa é crescente em função dos benefícios fiscais gerados pelo
endividamento até o ponto em que comecem a surgir dúvidas sobre a saúde financeira
da empresa e que os custos de falência fiquem mais elevados.
Segundo Augusto (2006), os custos de falência, bem como a probabilidade de
sua ocorrência – que é uma função crescente do endividamento – podem proporcionar
alguma explicação para a disparidade das estruturas de financiamento, observada
entre as empresas. Para Bartholdy e Mateus (2011), um incremento nas taxas
nominais de juros aumenta o risco de falência, e, consequentemente, os custos dos
empréstimos. Nesse caso, espera-se que as empresas demandem menos dívida.
Logo, tem-se uma relação negativa entre juros e endividamento.

Segundo Bartholdy e Mateus (2011), com o aumento do risco do negócio e da
probabilidade de falência, espera-se um menor montante da dívida. Logo, tem-se uma
relação negativa entre risco do negócio e endividamento.

Por sua vez, para Pereira et al. (2015) estudos empíricos apresentam
resultados diferentes na relação entre risco e endividamento, porque existe dificuldade
em definir os parâmetros capazes de medir os riscos e os respectivos custos de
falência. Altman, em 1968, desenvolve um modelo de previsão, conhecido como ZScore, para avaliar a probabilidade de falência das empresas. Bartholdy e Mateus
(2011) encontram correlação negativa entre o Z-Score de Altman e os níveis de
endividamento. Segundo os autores, se a falência for cara, então, o montante da
dívida deve ser uma função decrescente da probabilidade de falência. Logo, tem-se
uma relação negativa entre o Z-Score de Altman e o endividamento.
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2.7 Teoria de Agência

Jensen e Meckling (1976) constroem a teoria de agência, cujo pressuposto é
o de que as empresas de capital aberto formam um conjunto de contratos com o
objetivo de maximizar a riqueza dos acionistas.

Esses contratos são firmados entre um agente interno (administrador) e um
agente externo ou principal (acionistas), e estão associados, de alguma forma, à
delegação de poder. Um destes contratos é a remuneração variável dos executivos,
que sob a ótica da teoria de agência, é um mecanismo de incentivo e de compensação
(CAMARGOS; HELAL; BOAS, 2007).

O problema de agência passa a existir no momento em que o agente interno,
que deve sempre atuar no melhor interesse do principal, passa a atuar ao contrário,
ou seja, em seu próprio interesse.

Para Jensen e Meckling (1976), existem razões que levam à inviabilidade de
uma política empresarial que somente faz uso de capital de terceiros no financiamento
de projetos da empresa, sendo que as razões mais importantes são: i) efeitos de
incentivo; ii) custos para monitorar esses incentivos; e, iii) custos de falência.

Segundo Canongia e Perobelli (2015), o endividamento é maior nas empresas
mais maduras. Para Bartholdy e Mateus (2011), sobre empresas novas há pouca
informação disponível e, em geral, é difícil obter empréstimos bancários de qualquer
espécie se a empresa não tiver um histórico financeiro. Assim, de acordo com os
autores, sob a teoria de agência, espera-se uma relação positiva entre idade e
endividamento.
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2.8 Tributação e Financiamento
Para Hebous e Ruf (2015), desde as contribuições seminais de MM (1958 e
1963) e Miller (1977), tem-se reconhecido que se os impostos não são neutros, então,
a estrutura financeira tem influência no financiamento da dívida.
Para De Godoi, Dos Santos e Bertoncelo (2015), a incorporação do efeito dos
impostos na estrutura de capital favorece o financiamento da empresa por meio do
capital de terceiros, dando preferência ao uso de capital próprio, dado o benefício
fiscal gerado pela dedução dos juros da dívida sobre o lucro tributável das empresas
na apuração dos tributos.
Ross et al. (2015) consideram que um dos fatores mais importantes na
determinação final de um índice desejado de endividamento é o tributo, pois se uma
empresa tiver (e caso continue tendo) lucro tributável, a utilização de mais capital de
terceiros reduzirá os tributos devidos pela empresa.
O principal benefício da dívida em relação ao patrimônio líquido para a
empresa é tributário: as despesas com juros são dedutíveis dos tributos, enquanto
que os fluxos de caixa do patrimônio líquido (dividendos), não são. O aumento desse
benefício é proporcional à elevação da alíquota tributária da entidade que assume a
dívida (DAVID; NAKAMURA; BASTOS, 2009).
Clemente e Mira (2015) encontram em seus estudos evidências que apoiam
a visão de que os tributos são importantes para a tomada de decisão empresarial, e
que a dívida contribui para o valor da empresa. Após contabilizadas as reduções de
impostos pessoais, eles concluem que o benefício fiscal da dívida, sob a curva
marginal do benefício, é de 2,1% do valor da empresa. Em uma abordagem de
regressão, o benefício fiscal líquido da dívida é de até 11,2% do valor da empresa.
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Os autores realizam ainda uma revisão empírica sobre o tema, cujos
resultados estão sintetizados na Tabela 1. Para eles, a literatura sobre o benefício
fiscal da dívida produz estimativas relevantes da sua influência nos valores da
empresa, evidenciando a importância do aproveitamento do endividamento. Por
exemplo, Graham (2000) constata que o benefício fiscal bruto da dívida resulta em
9,7% no valor da empresa, enquanto que Korteweg (2010) e Binsbergen et al. (2010)
obtêm 5,5% e 3,5%, respectivamente.
Por outro lado, Kemsley e Nissim (2002) calculam um benefício líquido para a
dívida de 10% do valor da empresa. Embora coerentes com Masulis (1983), tais
coeficientes implicam em custos médios quase zero da dívida, e também um efeito
quase zero dos impostos pessoais (GRAHAM; MILLS, 2008; GRAHAM et al., 2013).
Ko e Yoon (2011) estudam as empresas coreanas por meio de um painel de dados e
encontram benefício bruto da dívida de 5,2% do valor da empresa, enquanto que os
trabalhos de Doidge e Dyck (2015) encontram 4,6% do valor das empresas
canadenses.
Tabela 1 – Evidência empírica sobre o valor do benefício fiscal da dívida
Autores
Masulis (1983)
Kaplan (1989)
Engel, Erickson e
Maydew (1999)
Graham (2000)
Kemsley e Nissim
(2002)
Korteweg (2010)
Binsbergen et al.
(2010)
Ko e Yoon (2011)
Sarkar (2014)
Doidge e Dick (2015)

Benefício Bruto
40% do valor da
dívida
n.a
28% do valor da
dívida
9,7% do valor da
empresa
n.a
5,5% do valor da
empresa
3,5% do valor da
empresa
5,2% do valor da
empresa
0,6% - 7,2% do valor
do capital próprio
4,6% do valor da
empresa

Fonte: CLEMENTE E MIRA, 2015, p. 3-4.
n.a. = não aplicável.

Benefício Líquido
n.a

País
EUA

5,4% - 53,1% do valor
do capital próprio
n.a

EUA

4,3% do valor da
empresa
10% do valor da
empresa
n.a

EUA

n.a

EUA

n.a

Coréia

n.a

EUA

n.a

Canadá

EUA

EUA
EUA
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2.9 Tributação no Brasil

Segundo Santana e Corsini (2015), no Brasil, as empresas optam por um
regime de tributação que considera algumas premissas, tais como: condições para
enquadramento, possibilidades de deduções, atividades desenvolvidas e limites de
faturamento. As formas de tributação dividem-se em lucro real, presumido, arbitrado
e simples nacional.

O lucro real é obrigatório para as empresas com receita anual superior a R$
78 milhões e sua apuração é baseada no resultado líquido do exercício (Lei nº
12.814/2013). Este regime é o que permite a dedutibilidade dos juros sobre o
endividamento – benefício fiscal (Decreto nº 3.000/1999) (MENDES; RAMOS, 2016).

2.9.1 Lucro Real
O lucro real é apurado, segundo o Decreto nº 3.000/1999 em seu artigo 219,
a partir do lucro, antes do imposto de renda (LAIR) contábil, ajustado por adições,
exclusões e compensações. A tributação das empresas no Brasil tem como base o
denominado lucro tributável, que corresponde à base de cálculo sobre a qual incidem
os percentuais (%) previstos do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) (REZENDE; NAKAO, 2012):
A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na
data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III),
presumido (Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao
período de apuração (Lei nº 5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei nº
8.981, de 1995, art. 26 e Lei nº 9.430, de 1996, art. 1º).
Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e
rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes
seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da
existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato
ou negócio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do
previsto na norma específica de incidência do imposto (Lei nº 7.450,
de 1985, art. 51, Lei nº 8.981, de 1995, art. 76, § 2º, e Lei nº 9.430, de
1996, arts. 25, inciso II e 27, inciso II) (Decreto nº 3.000/1999, art. 219,
BRASIL, 1999).
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Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas

O imposto de renda, devido em cada período, é calculado mediante a
aplicação da alíquota de 15% sobre o lucro tributável. A parcela da base de cálculo
(lucro tributável), apurada mensalmente, que exceder R$ 20.000,00 (vinte mil Reais),
fica sujeita à incidência do adicional de imposto de renda, à alíquota de 10% (PINTO,
2011, p. 83). Segundo a Lei nº 12.973/2014:
O imposto a ser pago mensalmente na forma desta seção será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da
alíquota de quinze por cento.
Parágrafo único. A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente,
que exceder a vinte mil Reais ficará sujeita à incidência de adicional
do imposto à alíquota de dez por cento. (Lei nº 12.973/2014, Seção I,
art. 6º., BRASIL, 2014).



Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
A CSLL é instituída pela Lei nº 7.689/1988:
Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social. (Lei nº 7.689/1988,
art. 1º., BRASIL, 1988).
A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda. (Lei nº 7.689/1988, art. 2º.,
BRASIL, 1988).

Com alíquotas posteriormente alteradas pela Lei nº 11.727/2008:
I – 15% (quinze por cento), no caso das pessoas jurídicas de seguros
privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII, IX e
X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de
2001; e
II – 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas. (Lei
nº 11.727/2008, art. 17º., BRASIL, 2008).

Para efeito de imposto de renda, a expressão lucro tributável é equivalente ao
lucro real para as pessoas jurídicas tributadas por este regime. O lucro tributável não
corresponde, necessariamente, ao lucro líquido apurado contabilmente.
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A determinação do lucro tributável será precedida da apuração do lucro
líquido, de cada período de apuração, com observância das leis comerciais. Portanto,
a base de apuração do lucro tributável, no caso de pessoas jurídicas optantes
pelo lucro real, é o resultado contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas
nas normas do imposto.
Segundo Pohlmann e Iudícibus (2010), essa sistemática, na apuração dos
tributos sobre o lucro, poderá gerar diferenças entre os valores esperados sobre o
lucro contábil, reportados na demonstração de resultados do exercício (DRE) da
empresa, e o valor dos tributos efetivamente recolhidos sobre o lucro tributável.
A Figura 3 explica os ajustes a partir do lucro contábil, antes do IRPJ e da
CSLL, até o lucro tributável e a incidência dos tributos.

Lucro antes do IR/CSLL
Incluindo os
ajustes decorrentes
de IFRS/CPC

+ Adições
(–) Exclusões
Lucro antes das
compensações

(–) Compensações

(=) Lucro real

× Alíquota

(=) IR Pré-incentivos

(–) Incentivos fiscais

(=) IR/CSLL a Pagar

Figura 3 – Apuração do lucro real
Fonte: Elaborada pelo autor.

Em que:
IFRS = International Financial Reporting Standards;
CPC = Comitê de Pronunciamentos Contábeis;
IR = Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
CSLL = Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.

37

2.9.2 Imposto Diferido
O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são
reconhecidos no balanço ao final de cada período (RODRIGUES, 2015).

A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de
cada exercício e ajustada pelo montante que se espera que seja recuperado. O
imposto de renda e a contribuição social corrente e diferidos são reconhecidos como
despesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados com
itens registrados em outros resultados abrangentes, quando aplicável (VALADÃO,
2015).

Em 27 de junho de 2002, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) edita a
Instrução nº 371, dispondo sobre o registro contábil do ativo fiscal diferido, decorrente
de diferenças temporárias, de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social.

De acordo com esta instrução, em seu artigo 2º, está disciplinado que:

Art. 2º - Para fins de reconhecimento inicial do Ativo Fiscal Diferido, a
companhia deverá atender, cumulativamente, às seguintes condições:
I – apresentar histórico de rentabilidade; e II – apresentar expectativa
de geração de lucros tributáveis futuros, trazidos a valor presente,
fundamentada em estudo técnico de viabilidade, que permita a
realização do ativo fiscal diferido, em um prazo máximo de dez anos.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica às
companhias recém constituídas ou em processo de reestruturação
operacional e reorganização societária, cujo histórico de prejuízos seja
decorrente de sua fase anterior (CVM, 2002).

2.9.3 Juros Sobre Capital Próprio

A Lei nº 9.249/95, na esteira da estabilização monetária e criando uma
alternativa à correção monetária do patrimônio líquido, estabeleceu o pagamento dos
juros sobre capital próprio (JSCP), que é um mecanismo semelhante ao Allowance for
Corporate Equity (ACE), adotado em outros países. A ideia de oferecer uma ACE
começa a ser desenvolvida na Europa em meados da década de 1980 (BOADWAY;
BRUCE, 1984).
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No cálculo de JSCP, devem ser considerados os valores pagos como uma
espécie de despesa financeira, o que influencia a base de cálculo do imposto de renda
e da contribuição social, reduzindo, consequentemente, o valor a ser recolhido sobre
tais tributos (NESS JÚNIOR; ZANI, 2001).
Segundo Pressi (2003), os resultados confirmam que as empresas que
remuneram por meio da JSCP utilizam menos capital de terceiros. Logo, tem-se uma
relação negativa entre a empresa que paga JSCP e seu endividamento.
Para Portal (2016), os resultados sugerem que, ao tratar os problemas de auto
seleção e endogeneidade, derivados de especificidades do caso brasileiro, o ACE
apresenta um efeito contrário ao que é esperado para este tipo de política, ou seja,
eleva o endividamento.
De acordo com a IN SRF 1515/2014, para efeitos de apuração do lucro real,
a pessoa jurídica poderá deduzir os JCSP, limitados à variação pro rata da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP), calculados sobre as contas do patrimônio líquido – vide
etapa 1 da Figura 4. Estes juros calculados, por sua vez, não podem exceder o maior
entre os seguintes valores – vide etapa 2 da Figura 4:
I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício, antes da
dedução desses juros; ou
II - 50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e
reservas de lucros.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício
será aquele após a dedução da contribuição social sobre o lucro
líquido e antes da dedução da provisão para o imposto de renda.
(Instrução Normativa nº 1515/2014, art. 28º. § 2º, BRASIL, 2014).

A Figura 4 sintetiza o critério de cálculo e o limite dos JSCP por meio das duas
etapas definidas na legislação.
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ETAPA 1
CÁLCULO DO LIMITE DE JUROS

ETAPA 2
OPÇÃO PELO MAIOR

50%
patrimônio líquido
TJLP

×

50% do lucro líquido
do exercício antes da
dedução do JSCP
ou

variação pro rata die
da TJLP
50%

50% do somatório
dos lucros acumulados
e reservas de lucros.

Figura 4 – Limites para pagamento dos JSCP
Fonte: Elaborada pelo autor.

Com o advento da Lei nº 11.638/2007, alterada pela Lei nº 11.941/2009, o
patrimônio líquido é composto por capital social, reservas de capital, ajustes de
avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos
acumulados (DONATO, 2013). Assim como, a partir desta nova legislação fica extinta
a conta de lucros acumulados. O resultado do exercício deve necessariamente,
quando não destinado para constituição de reservas, ser distribuído como dividendos
(VICTOR; DE OLIVEIRA CARLIN; MASTELLA, 2014). Dessa forma, para a aplicação
da etapa 2 - item II - da Figura 4, considera-se a conta de reservas de lucros.

2.9.4 Lei nº 12.973/2014

O IFRS acarreta alterações na mensuração do resultado contábil que é a base
para a apuração de dividendos e de tributos sobre o lucro. Com o objetivo de
neutralizar os reflexos dos métodos e critérios contábeis na apuração do resultado
fiscal, foi instituído o Regime Tributário de Transição (RTT) (MORAES; DA SILVA
MACEDO; SAUERBRONN, 2015).

40

Para De Souza (2015), o IFRS ocorre com as edições das Leis nº
11.638/2007, nº 11.941/2009, que institui o RTT e a Lei nº 12.973/2014, que revoga o
referido RTT e modifica o reconhecimento e registro de algumas contas analíticas.

Como se trata de um efeito exclusivamente contábil, o processo de
reconhecimento do RTT na convergência da legislação brasileira às normas
internacionais de contabilidade, não gera qualquer impacto tributário. Com a edição
da Lei nº 12.973/2014, ocorre a extinção do processo anulatório de reconhecimento
do RTT e consequente alteração nos efeitos tributários (MESSERE, 2015).

Segundo Harada (2007), a classificação dos tributos em diretos e indiretos
não é pacífica na jurisprudência. A mais antiga definição está no aspecto da
repercussão econômica, em que há a transferência do ônus do pagamento do tributo.
Assim, o tributo é considerado direto quando aquele que o recolhe é o contribuinte de
direito, a quem a lei impõe o dever de pagá-lo, assim como o de suportá-lo
definitivamente. São exemplos de tributos diretos das pessoas jurídicas: o IRPJ e a
CSLL.

2.10 Estudos Empíricos

Nakamura, Martin e Kimura (2004), por meio de indicadores contábeis das
demonstrações financeiras trimestrais de 162 empresas brasileiras de capital
aberto de diferentes setores de atividade econômica, no período de 1999 a 2003,
abordam de que forma as variáveis tamanho, estrutura de ativos, risco,
oportunidades futuras de investimento, rentabilidade e economias fiscais são
determinantes do endividamento das empresas. Os autores concluem que o
endividamento de longo prazo está positivamente relacionado com as empresas que
pagam mais impostos, de maior porte, com maior grau de tangibilidade, e maior
crescimento de vendas. Tem-se significância estatística entre a variável
dependente de endividamento e as variáveis independentes de rentabilidade,
tamanho e crescimento.
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Kayo, Teh e Basso (2006) analisam a relação da estrutura de capital com
os ativos intangíveis. O trabalho dos autores utiliza o critério não probabilístico de
amostragem, com um total de 139 empresas brasileiras de capital aberto, dos setores
industriais e comerciais, estudando especificamente dois tipos de intangíveis: patentes e
marcas.
Os resultados da pesquisa indicam relação negativa das patentes com o nível de
endividamento das empresas, corroborando a literatura em finanças de que as empresas
intensivas em inovação apresentam níveis mais baixos de endividamento.
Leites e Zani (2008) estudam a influência dos JSCP como benefício fiscal
sobre a estrutura de capital das empresas brasileiras, na medida em que podem ser
considerados como despesas financeiras e são dedutíveis para fins de tributação
da pessoa jurídica. Os autores analisam a influência da JSCP na formação da
estrutura de capital de 370 empresas brasileiras de capital aberto, de diversos setores,
por meio de dados em painel, durante o período de 1998 a 2006. Estão excluídas da
amostra as empresas dos setores de finanças, seguros e fundos. De acordo com os
autores, as empresas que pagam os JSCP utilizam menos capital de terceiros. Os
resultados dos estudos de Leites e Zani (2008) indicam que as variáveis
independentes, rentabilidade, tamanho e crescimento, e juros possuem significância
estatística.

Bastos, Nakamura e Basso (2009) analisam os determinantes da estrutura de
capital de empresas de capital aberto da América Latina, considerando os fatores
específicos das empresas e os ambientes macroeconômicos e institucionais de cada país
(Argentina, Brasil, Chile, México e Peru). O estudo utiliza um painel de dados para uma
amostra de 388 empresas, no período entre 2001 e 2006, sob a ótica das teorias de
estrutura de capital de TOT, POT e de agência. No Brasil, de acordo com as conclusões
do trabalho, um elevado imposto de renda reduz o endividamento de curto prazo. Os
autores identificam a influência estatisticamente significante das variáveis de índice de
liquidez corrente e de Return on Asset (ROA) em todos os países estudados.
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Por sua vez, a variável tangibilidade apresenta-se contrária às teorias sobre
estrutura de capital, ou seja, ela é negativamente relacionada com o endividamento.
A variável tamanho, de acordo com os autores, é positiva e estatisticamente
significativa para as empresas brasileiras.
Pohlmann e Iudícibus (2010), por meio de uma análise de regressão linear
múltipla, testam a validade das hipóteses relacionadas à influência da tributação do
lucro na estrutura de capital das grandes empresas no Brasil. Segundo os autores, na
TOT, a empresa, incentivada pela vantagem fiscal do endividamento, recorre a
capitais de terceiros até o nível em que os custos, associados aos riscos de falência,
superam essa vantagem. Os autores utilizam os valores médios dos dados de 2001 a
2003, das 500 maiores empresas estabelecidas no Brasil, segundo a revista Exame.
Assim, a hipótese central da pesquisa é confirmada – existe uma relação positiva entre
o nível de tributação do lucro e o grau de endividamento.
Canongia e Perobelli (2015) analisam simultaneamente as proposições
teóricas – TOT e POT. Com uma amostra de 613 empresas brasileiras de capital
aberto e 18.176 observações, entre 2000 e 2013, por meio de uma regressão com
dados em painel, concluem que o endividamento é maior nas empresas mais
maduras.
Campos e Nakamura (2015) utilizam uma amostra de empresas americanas
para estimar as medianas de 64 setores, por meio de um painel balanceado, em um
período de 20 anos. A variável independente de imposto marginal (MTR) é a proxy
desenvolvida por Graham (1996a; 1996b), que considera o efeito marginal anterior às
decisões de financiamento para evitar problemas de endogeneidade. Conforme os
autores, os resultados – estaticamente significantes – apresentam relação positiva da
MTR e do Z-Score de Altman com o endividamento.
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Para Giannetti (2003), os ativos totais estão subdivididos em ativos de longo
prazo e ativos atuais. Os ativos de longo prazo se subdividem em ativos tangíveis e
intangíveis, que consistem em pesquisa e desenvolvimento, publicidade, despesas
organizacionais, entre outros. Segundo o autor, os resultados dos seus estudos, com
dados disponíveis de 53 empresas, em uma amostra inicial de 2.339 empresas
alemãs, indicam, diferentemente do esperado na literatura, que os credores
favorecem o acesso ao crédito para empresas que investem em ativos intangíveis.
Bartholdy e Mateus (2003) estudam a influência dos impostos corporativos
sobre a estrutura de capital, em um país onde o financiamento bancário é a principal
fonte externa de financiamento. O modelo de ajustamento alvo da estrutura de capital
é estudado com uma amostra de 929 empresas portuguesas, no período de 1992 a
1999. Verifica-se a existência de significância estatística entre o benefício fiscal da
dívida e a existência de impostos diferidos, com influência sobre a estrutura de capital
da empresa. Em particular, um aumento de 10% na alíquota do imposto marginal induz
a um aumento de 1,36% nos empréstimos bancários de longo prazo.
Bartholdy e Mateus (2011) analisam a relação dos tributos corporativos sobre
a estrutura de capital das empresas de capital fechado e aberto, usando uma medida
de impostos, que segundo os autores, é mais apropriada à alíquota do imposto
marginal – MTR – como desenvolvida por Graham (1996a; 1996b). Sua fonte é a base
de dados do departamento estatístico do Banco de Portugal que contém dados de
balanço e declaração de rendimentos, de 3.083 empresas portuguesas, com 17.737
observações anuais não contínuas. Os autores concluem que há um efeito fiscal
positivo e estatisticamente significativo sobre a estrutura de capital.
Stöter (2013) avalia se os impostos afetam a escolha da estrutura de capital,
por meio de um conjunto de dados de painel, que cobre 86.173 empresas não
financeiras, alemãs, entre os anos de 1973 e 2008. O autor segue a metodologia de
Graham (1996b) para simular as alíquotas do imposto marginal, e encontra uma
relação estatística e economicamente significativa positiva, entre o benefício da MTR
e a razão da dívida.
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Um aumento de 10%, no benefício do imposto marginal líquido (bruto) da
dívida resulta em um incremento de 1,5% (1,6%) na razão da dívida. De acordo com
o autor, a Alemanha é um país relevante para efetuar os estudos, porque a
neutralidade, devido aos diferentes instrumentos financeiros, desempenha um papel
central nas principais reformas fiscais alemãs. Além disso, estudos empíricos, em
geral, investigam a relação entre os impostos nas grandes empresas dos Estados
Unidos devido ao maior acesso destas aos mercados de capitais.

Devereux, Giorgia e Jing (2015) examinam como a estrutura de capital das
empresas é afetada pelo sistema de imposto de renda corporativo e pela estratégia
de identificação, baseada na variação das alíquotas do imposto marginal das
empresas, devido à existência de kinks no cronograma da alíquota do imposto
corporativo. A amostra do estudo abrange um universo de 16.124 empresas que
apresentam declaração de imposto de renda no Reino Unido, com 93.259
observações anuais, durante o período de 2001 a 2010.

Os autores utilizam informações dos balanços para construir a razão de
alavancagem, definida como a soma da dívida de curto e de longo prazo, expressa
como uma proporção da dívida total sobre o patrimônio contábil. Por meio de um
modelo dinâmico de ajuste da estrutura de capital, eles encontram um efeito fiscal de
longo prazo positivo e estatisticamente significativo na alavancagem financeira das
empresas. Para eles, as empresas adaptam suas estruturas de capital gradualmente
em resposta às alterações na alíquota do imposto marginal.
Hebous e Ruf (2015) estudam a influência da ACE no endividamento de 8.155
empresas multinacionais alemãs e belgas com o total de 208.573 observações, no
período de 1999 a 2011. Os resultados indicam que a ACE tem efeito negativo e
estatisticamente significante sobre a estrutura de capital.
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Heider e Ljungqvist (2015) investigam alterações no imposto de renda
corporativo em estados norte-americanos e concluem que os tributos possuem um
efeito de primeira ordem na estrutura de capital. O resultado é coerente com a TOT
dinâmica e, segundo os autores, o efeito é assimétrico, pois a alavancagem não
responde aos cortes de impostos. A sensibilidade fiscal é maior entre as empresas
rentáveis e com um grau de investimento que, respectivamente, detém um maior
benefício fiscal marginal e menor custo marginal de emissão de dívida.

O estudo de Heider e Ljungqvist (2015) é realizado por meio de um
experimento natural no período entre 1989 e 2011. Segundo os autores, as empresas
substituem dívida por capital próprio quando as alíquotas dos impostos aumentam.
Por outro lado, elas mantêm a alavancagem inalterada quando as alíquotas dos
impostos são reduzidas.

Essa assimetria favorece os modelos dinâmicos de TOT. Os autores
encontram significância estatística para as variáveis imposto marginal e tamanho em
relação ao endividamento. As Tabelas 2 e 3 apresentam uma síntese desses
trabalhos nacionais e internacionais. A variável dependente desses estudos é o
endividamento geral.
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Tabela 2 – Síntese dos estudos empíricos brasileiros

Sigla

MTR
PI

Nome

Alíquota do
Imposto Marginal
Pagamento de
Imposto

Sinal
esperado

Teoria

Nakamura,
Martin e
Kayo, Teh e
Kimura
Basso (2006)
(2004)
Sinal Sig Sinal
Sig

Leites e Zani
(2008)

Bastos,
Nakamura e
Basso (2009)

Pohlmann e
Iudícibus
(2010)

Campos e
Nakamura
(2015)

Canongia e
Perobelli
(2015)

Sinal

Sig

Sinal

Sig

Sinal

Sig

Sinal

Sig

Sinal

Sig

+

TOT

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

+

1%

+

10%

n.a.

n.a.

+

TOT

+

s.s

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-

s.s

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

IT

Intangíveis

-

POT

n.a.

n.a.

-

s.s

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

TG

Tangibilidade

+

TOT

+

s.s

+

10%

n.a.

n.a.

-

1%

+

1%

+

s.s

-

10%

RE

Rentabilidade

-

POT

-

1%

n.a.

n.a.

-

1%

-

1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

LU

Lucratividade

-

POT

n.a.

n.a.

-

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-

1%

-

5%

+

10%

TA

Tamanho

+

TOT

-

10%

+

s.s

-

1%

+

s.s

+

1%

+

5%

n.a.

n.a.

RI
CR
ZA
JU

Risco do Negócio
Crescimento
Z-Score
Juros

+
-

Falência
POT
Falência
Falência

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
1%
n.a.
n.a.

+
n.a.
n.a.
n.a.

s.s
n.a.
n.a.
n.a.

+
+
n.a.
+

s.s
1%
n.a.
1%

+
+
n.a.
n.a.

s.s
s.s
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
+
+
n.a.

n.a.
5%
s.s
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

+

Agência

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

+

5%

-

POT

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-

1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

ID

Idade
Juros Sobre
JSCP
Capital Próprio
R2 ajustado

n. a. = não aplicável; s. s. = sem significância.

n.a.

0,261

0,640

0,637

0,282

n.a.

0,663
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Tabela 3 – Síntese dos estudos empíricos internacionais

Sigla

Nome

Sinal
esperado

Teoria

Bartholdy e
Mateus (2003)

Giannetti
(2003)

Bartholdy e
Mateus (2011)

Stöter (2013)

Devereux,
Giorgia e
Jing (2015)

Hebous e Ruf
(2015)

Heider e
Ljungqvist
(2015)

Sinal

Sig

Sinal

Sig

Sinal

Sig

Sinal

Sig

Sinal

Sig

Sinal

Sig

Sinal

Sig

MTR

Alíquota do
Imposto Marginal

+

TOT

+

10%

+

s.s

+

1%

+

1%

-

1%

+

1%

+

1%

KI

Kink

-

TOT

-

1%

n.a.

n.a.

-

1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

KP

Kink padronizada

+

TOT

+

1%

n.a.

n.a.

+

1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

IT

Intangíveis

-

POT

-

s.s

+

s.s

+

s.s

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

TG

Tangibilidade

+

TOT

-

s.s

n.a.

n.a.

+

1%

n.a.

n.a.

-

1%

+

1%

+

1%

RE

Rentabilidade

-

POT

-

1%

-

s.s

+

10%

+

1%

-

1%

+

1%

-

s.s

LU

Lucratividade

-

POT

-

s.s

n.a.

n.a.

-

s.s

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

TA

Tamanho

+

TOT

-

s.s

+

s.s

-

s.s

+

1%

-

1%

+

1%

+

1%

RI

Risco do Negócio

-

Falência

-

1%

n.a.

n.a.

-

s.s

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

CR

Crescimento

+

POT

+

1%

+

s.s

+

1%

+

s.s

n.a.

n.a.

-

1%

n.a.

n.a.

ZA

Z-Score

-

Falência

-

1%

n.a.

n.a.

-

1%

-

1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

JU

Juros

-

Falência

-

5%

n.a.

n.a.

-

1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-

s.s

-

1%

ID

Idade

+

Agência

+

s.s

+

s.s

+

s.s

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-

POT

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

+

1%

n.a.

n.a.

Allowance for
ACE
Corporate Equity
R2 ajustado

n. a. = não aplicável; s. s. = sem significância.

0,625

0,151

0,745

0,543

0,424

0,800

0,113
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3. METODOLOGIA
Na definição de Prodanov e De Freitas (2013), a metodologia é a disciplina
que busca estudar, compreender e avaliar os muitos métodos disponíveis para a
realização de um trabalho acadêmico. Para os autores, refere-se a aplicar, examinar,
descrever e avaliar métodos e técnicas de pesquisa que permitam a coleta e o
processamento das informações, com o objetivo de solucionar os problemas
investigados.

Segundo Gil (2010), uma pesquisa pode ser definida como quantitativa ou
qualitativa, e subdividir-se em três grupos, com base nos objetivos gerais: exploratória,
descritiva e explicativa. Para analisar os fatos, de acordo com o seu delineamento, no
que tange ao processo da coleta de dados, a pesquisa pode ser dividida em
bibliográfica, documental, experimental, ex-post facto, levantamento e estudo de caso.
O presente trabalho utiliza a metodologia quantitativa de análise prática, recorrendo a
um modelo econométrico de dados em painel estático e painel dinâmico.
As hipóteses apresentadas no item 1.2 – Problema de Pesquisa, Objetivos e
Hipóteses, são examinadas por meio de análise de correlação e regressão com dados
em painéis estático e dinâmico. A estatística descritiva é a etapa inicial da análise,
sendo utilizada para escrever e resumir os dados, com o objetivo de sintetizar valores
de mesma natureza. Ela organiza e descreve os dados, por meio de tabelas e medidas
descritivas.

3.1 Estatística Descritiva

As medidas descritivas, de tendência central, indicam um ponto denominado
centro de distribuição de dados. As principais medidas de tendência central são a
média aritmética, a mediana e a moda. A média aritmética é a mais importante e a
mais utilizada das medidas. A mediana depende da posição e não dos valores dos
elementos na série ordenada – ao contrário da média, que se deixa influenciar pelos
valores extremos. Além disso, a mediana e a média não têm, necessariamente, o
mesmo valor. Outra medida de tendência central da estatística é a moda, que é o valor
que ocorre com maior frequência em uma série de dados (RIOS, 2014).
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As medidas de tendência central podem ser influenciadas pela variabilidade
dos indivíduos, sendo necessário acrescentar uma dispersão referente à medida de
tendência central. A amplitude traduz a diferença máxima, observada entre dois
indivíduos da amostra. A variância amostral quantifica a distância ao quadrado até a
média. Para obter a dispersão nas mesmas unidades da média, utiliza-se o desvio
padrão amostral, que é a raiz quadrada da variância amostral. O desvio padrão é uma
medida de dispersão das variáveis, que informa a distância média entre
as observações, em relação à média aritmética da amostra, expressa na mesma
unidade que as variáveis (BARBETTA; REIS; BORNIA, 2004).

Neste trabalho, analisa-se a quantidade de observações por período, a média,
o desvio padrão e os valores mínimos e máximos para as variáveis objeto do estudo,
com o intuito de compreender melhor a amostra analisada.

3.2 Análise de Correlação

A análise de correlação, segundo Iambartsev e Paula (2014), proporciona um
número, indicando como duas variáveis se modificam conjuntamente. Ela mede a
intensidade e a direção da relação linear, ou não linear, entre essas variáveis. É um
indicador que atende a necessidade de estabelecer a existência, ou não, de uma
relação entre as variáveis, sem que, para isso, seja preciso o ajuste de uma função
matemática. Essa medida é apresentada pelo coeficiente de correlação (). A análise
de correlação procura determinar o grau de relacionamento entre as duas variáveis,
ou seja, medir a sua covariabilidade (WOOLDRIDGE, 2014).
A observação de que duas variáveis tendem a variar simultaneamente, em
uma direção ou em direções contrárias, não implica, necessariamente, na presença
de uma relação de causa e efeito entre elas. Ao avaliar o grau de relacionamento entre
duas ou mais variáveis, é possível descobrir, com precisão, o quanto uma variável
interfere no resultado da outra (IAMBARTSEV; PAULA, 2014).

50

O coeficiente de determinação (R2) é uma medida da qualidade do ajuste da
equação de regressão estimada. Ele pode ser interpretado como a proporção da
variabilidade da variável dependente “y” que é explicada pela equação de regressão
estimada. Em outras palavras, ele mede quão bem a regressão estimada se aplica
aos dados (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2014). Segundo Hill, Griffiths e
Judge (2003), um alto valor de R2 significa que há maior associação entre os valores
previstos pelo modelo. Por outro lado, quando ele é baixo, pode indicar que o modelo
não está bem ajustado aos dados.

Por meio da análise de correlação é possível realizar duas análises: a) o grau
e o sentido da relação entre as variáveis independentes e a variável dependente, o
que auxilia na confirmação ou não das hipóteses do trabalho; e, b) a existência de
uma eventual multicolinearidade entre as variáveis independentes, a ser comprovada
pelos testes dos pressupostos dos modelos de regressão.

3.3 Regressão com Dados em Painel Estático

A comprovação ou não das hipóteses é realizada por meio de regressão com
dados em painel – técnica esta que é constituída por uma combinação de corte
transversal em séries de tempo. Assim, um painel apresenta duas dimensões de
variação dos dados: uma espacial e outra temporal.

Segundo Peternelli, Silva e Leite (2006), um modelo de regressão linear
simples descreve a relação entre duas variáveis quantitativas – dependente (Y) e
independente (X). A regressão múltipla envolve três ou mais variáveis (estimadores),
ou seja, ainda uma única variável dependente (Y); porém, duas ou mais variáveis
independentes (X).

A finalidade das variáveis independentes adicionais é melhorar a capacidade
de predição, isto é, reduzir o coeficiente do intercepto, o qual, em regressão, significa
a parte da variável dependente, explicada por outras variáveis, que não as
consideradas no modelo.
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A regressão múltipla pode ser expressa conforme

a equação 1

(WONNACOTT, 1981):

Yc = a + b1x1 + b2x2 + ... + bkxk

(1)

Em que:
Yc = variável dependente;
a = intercepto do eixo y;
bi = coeficiente angular da i-ésima variável;
k = número de variáveis independentes;
X = variável independente.

Para Gujarati e Porter (2011), a regressão com dados em painel possui as
seguintes vantagens: i) aumenta o tamanho da amostra; ii) investiga o efeito do tempo
nos dados; iii) testa as relações entre as variáveis no tempo; iv) acomoda a
heterogeneidade, permitindo variáveis específicas para cada unidade cross section;
v) produz mais informações, mais variabilidade, menos colinearidade, mais graus de
liberdade e mais eficiência; vi) estuda-se melhor as dinâmicas das mudanças
temporais com a utilização das mesmas unidades cross section; vii) é possível
detectar e medir efeitos mais complexos que não seriam observados por uma análise
puramente cross section ou temporal; e, viii) com a disponibilidade de dados, para
diversas unidades cross section, reduzem-se os vieses de agregação de unidades.

O painel estático permite estudar o comportamento individual em um ambiente
repetitivo. Se Yit é a variável de interesse, então, o modelo de dados em painel estático
é descrito (BALTAGI, 2008):
Yit = xitβ + αi + vit
Em que:
Yit = variável dependente;
Xit = variaveis explanatórias;
β = vetor de parâmetro;
α = efeitos individuais específicos não observados e invariantes no tempo;
vit = termo de desordem residual não correlacionado ao longo do tempo.

(2)
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Os pressupostos de um modelo de regressão em painel estático são:
linearidade dos coeficientes, normalidade, homocedasticidade, ausência de
autocorrelação serial dos resíduos, ausência de multicolinearidade entre as variáveis
independentes e identificação de efeitos fixos ou aleatórios (GUJARATI; PORTER,
2011). No caso específico da normalidade dos resíduos, o teorema de Gauss-Markov
demonstra que, mesmo se os resíduos não tiverem distribuição normal, o estimador
Ordinary Least Squares (OLS) é o melhor estimador linear não viesado
(WOOLDRIDGE, 2014).

Além disso, o painel estático é estimado por meio de duas metodologias: i)
efeitos fixos; ou ii) efeitos aleatórios. Para Gujarati e Porter (2011), o painel estático
de efeito fixo permite utilizar todas as informações disponíveis. Ele considera que a
heterogeneidade característica de uma empresa ou grupo de empresas é constante e
influencia somente o intercepto, seja em um determinado instante, seja ao longo do
tempo. Por sua vez, o painel estático de efeito aleatório assume a independência entre
o termo de erro e as variáveis independentes, considerando a heterogeneidade como
uma variável que influencia os resíduos da regressão.

O teste para identificação de efeitos fixos ou aleatórios é o de Hausman. No
teste concebido pelo autor, se ui e xit estão correlacionados, existe diferenças entre
os coeficientes estimados por efeitos fixos (EF) e efeitos aleatórios (EA). Se esses
termos não estão correlacionados, os coeficientes fornecidos por EF e EA são ambos
consistentes, mas os coeficientes por EF são ineficientes enquanto que os do EA são
eficientes. A hipótese nula do teste de Hausman aponta para existência de EF.

3.4 Regressão com Dados em Painel Dinâmico

Uma das características do painel dinâmico é a inclusão da variável
dependente como variável regressora em períodos anteriores (MARQUES, 2000).
Desde o trabalho de Balestra e Nerlove (1966), os modelos dinâmicos com dados em
painel têm revelado uma crescente importância na análise econométrica ao pemitir a
abordagem dos fenômenos de ajustamento.
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A natureza mais comum das relações financeiras é dinâmica, e uma das
vantagens dos dados em painel é permitir uma melhor compreensão da velocidade
do ajustamento alvo (MARQUES, 2000). Segundo Devereux, Giorgia e Jing (2015),
os resultados das pesquisas fornecem evidências de que as empresas adaptam a sua
estrutura de capital em resposta às mudanças da sua alíquota do imposto marginal
ao longo do tempo, e, portanto, é mais apropriado estimar um modelo dinâmico de
ajuste da estrutura de capital.

Um dos problemas com a estimação de modelos dinâmicos com dados em
painel é a correlação existente entre um dos regressores (x) e o termo de erro (u).
Assim, é necessária a escolha de variáveis instrumentais (z) que assegurem a
consistência e eficiência da estimação, desde que estejam disponíveis bons
instrumentos exógenos (MARQUES, 2000; BARROS et al., 2010).
A literatura sugere retirar a primeira diferença e instrumentalizar a equação
com as variáveis em nível (ARELLANO; BOND, 1991). A ideia é que o endividamento
do ano anterior tenha correlação com o endividamento no ano seguinte. Apesar de
corrigirem o problema, tais metodologias usualmente apresentam coeficientes baixos
e não significantes (LUCINDA; MEYER, 2013).
Segundo Blundell e Bond (1998), para melhorar esse aspecto da
instrumentalização, condições de momento adicionais são necessárias. Tais
condições devem permitir a estimação conjunta da equação em nível, sendo
instrumentalizada pela defasagem das diferenças e gerando o estimador de
Generalized Method of Moments (GMM). Os autores mostram, por meio de
simulações, que este procedimento aumenta o nível de significância dos coeficientes
estimados. A inversão de sinais entre as variáveis e suas versões defasadas, quando
observada, sugere a existência de uma dinâmica de adequação de curto prazo, em
relação à estrutura de capital (NAKAMURA et al, 2007).
Quanto aos testes de pressupostos do painel dinâmico, avalia-se a validade
das variáveis instrumentais (H0: os instrumentos são válidos), ou seja, se as restrições
sobreidentificadoras estão corretamente especificadas, via teste de Sargan (1964).
Variáveis instrumentais (z) servem para corrigir o problema de endogeneidade entre
o termo de erro (u) e a variável independente (x).
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A variável instrumental (z) deve ser parcialmente correlacionada à variável
independente endógena (x), mas não com o termo de erro (u). Caso o modelo
apresente

duas

ou

mais

variáveis

endógenas,

tem-se

uma

restrição

sobreidentificadora. Ao se rejeitar a hipótese nula, isso significa que pelo menos uma
das variáveis instrumentais não é exógena (BASTOS, 2014).

Além disso, testam-se por meio de Arellano-bond : a) existência de correlação
serial de primeira ordem e b) não existência de correlação serial de segunda ordem.
(FLANNERY; HANKINS, 2013).
De acordo com a revisão da literatura – item 2, o endividamento aumenta com
a alíquota do imposto marginal por causa da dedutibilidade dos juros. Neste caso, as
empresas ajustam a razão real da dívida para um nível alvo. As mudanças na razão
da dívida são dadas pelos desvios da razão atual, conforme equação 3:
Dit =  (D*it – Dit-1) + it

(3)

Em que:
Dit = é a primeira diferença do nível da dívida da empresa i no tempo t;
 = é o coeficiente alvo de ajuste entre 0 e 1, indicando custos de ajuste positivo;
D*it = é o nível de dívida alvo, da empresa i no tempo t;
it = é o termo/prazo de erro.

Por sua vez, a razão ideal é uma função das características da empresa,
conforme equação 4:
D*it = α + βtax TAXit + βz Zit + it
Em que:
D*it = é o nível alvo de dívida da empresa i no tempo t;
α = é o termo/prazo de interceptação;
βtax = é o coeficiente estimado para as variáveis fiscais;
TAXit = é a variável fiscal;
βz = é o coeficiente estimado das variáveis de controle;
Zit = é um vetor das variáveis de controle;
it = é o termo/prazo de erro.

(4)
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A equação econométrica formulada neste estudo é resultado da substituição
da equação 4 na 3, conforme equação 5:
Dit = α + βtax TAXit +  βz Zit + (1- ) Dit-1 + it

(5)

Em que:
Dit = é o nível de dívida da empresa i no tempo t;
 = é o coeficiente de ajuste alvo;
α = é um termo/prazo constante;
βtax = é o coeficiente estimado para as variáveis fiscais;
TAXit = é a variável fiscal
βz = é o coeficiente estimado das variáveis de controle.
Zit = é um vetor das variáveis de controle;
it = é o termo/prazo de erro.

Para Roodman (2006), o painel dinâmico pode ser estimado por meio de
Arellano e Bond (1991) ou por Blundell e Bond (1998). Segundo o autor, tais
estimadores são apropriados no uso de dados em painel quando temos: i) poucos
períodos de tempo e muitos indivíduos; ii) relação funcional linear; iii) variável
dependente com coeficiente autorregressivo; iv) variáveis explicativas não
estritamente exógenas; v) efeito fixo para indivíduos; e, vi) erros não cilíndricos.

O estimador Blundell-Bond é equivalente ao Arellano-Bond, com uma
hipótese adicional: a primeira diferença dos instrumentos é não correlacionada com
os efeitos fixos, o que permite aumentar o número de instrumentos e ganhar em
eficiência - "system GMM". Segundo Kroth et al (2016), a utilização de instrumentos
GMM, possibilita estimar dinamicamente o sistema, eliminando a endogeneidade
potencial entre as variáveis e reduzindo os efeitos de variáveis omitidas nas equações
dinâmicas.

Endogeneidade é um problema central nos estudos de finanças (ROBERTS;
WHITED, 2011). Para Flannery e Hankins (2013), a estimação por meio do método
de Blundell e Bond é a metodologia mais robusta para painéis desbalanceados com
variáveis endógenas, quando a variável dependente defasada é de interesse.

56

3.5 Operacionalização das Variáveis

As variáveis do modelo de regressão, mencionadas na equação 5, são
apresentadas a seguir.

3.5.1 Endividamento Geral
O objetivo deste trabalho é verificar a existência da relação entre a variável
dependente – endividamento geral, e as variáveis independentes fiscais e de controle,
apontadas pela literatura como explicativas.
A variável dependente no estudo, endividamento geral (EG), é calculada pela
soma das dívidas de curto e longo prazo – passivo oneroso, dividida pelo ativo total,
expresso em termos percentuais (JUCÁ et al., 2016):
EG = (dívidas de curto prazo + dívidas de longo prazo) / ativo total

(6)

3.5.2 Alíquota do Imposto Marginal (MTR)
O cálculo da MTR incorpora os efeitos das deduções e créditos fiscais. Se
uma empresa tem benefícios fiscais extra dívida, suficientes para diminuir sua MTR
esperada, a empresa emite menos dívida do que uma empresa idêntica sem esses
benefícios. Estudos recentes identificam que, parte das empresas utiliza a alíquota
média esperada de imposto para tomar decisões de estrutura de capital, em vez da
alíquota oficial do imposto marginal (GRAHAM; LEARY; ROBERTS, 2015).

Para Graham (1996b), os resultados indicam que a alíquota simulada do
imposto, usada por Shevlin (1990) e Graham (1996a), embora difícil de calcular, é a
melhor proxy disponível para a “verdadeira” alíquota do imposto marginal (MTR).
Segundo o autor, se a alíquota simulada estiver indisponível, deve-se calcular uma
variável tricotômica como alternativa preferível às variáveis fiscais mais comumente
utilizadas.
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Ainda, segundo Graham (1996b), não existem evidências de que a alíquota
simulada seja superior à variável tricotômica. Em seus estudos com diferentes proxies
fiscais, a tricotômica se apresenta correlacionada com a MTR em 69,5%. Com base
nesses resultados, outros autores têm calculado a MTR por meio da variável
tricotômica (BILLINGS; HAMILTON, 2003; CALLIMACI; FORTIN; LANDRY, 2011;
KIRCH; TERRA, 2012; NEJADMALAYERI; MANOHAR, 2012; CLINE; GARNER;
YORE, 2014).

Desta forma, o presente trabalho utiliza a variável tricotômica, que é obtida da
seguinte forma: i) consideração da alíquota máxima oficial do imposto de renda das
pessoas jurídicas brasileiras (34%), se a empresa não tiver imposto diferido, nem
renda tributável negativa; ii) consideração da metade da alíquota máxima oficial do
imposto (17%), se a empresa tiver imposto diferido ou renda tributável negativa, porém
não ambas; e, iii) consideração da alíquota zero (0%), se a empresa tiver renda
tributável negativa e imposto diferido (GRAHAM, 1996b).

Graham (2003) sugere utilizar a alíquota do imposto marginal (MTR),
defasada por um período, com o objetivo de evitar problemas de endogeneidade na
relação entre MTR e a decisão de estrutura de capital.

3.5.3 Kink

Segundo Graham (2000), a kink é uma variável fiscal que permite determinar
se as empresas utilizam a dívida como um benefício fiscal. Com base em seus
resultados, outros estudos têm utilizado a kink como variável fiscal, para analisar seu
efeito sobre o nível de endividamento das empresas (BARTHOLDY; MATEUS, 2003;
BARTHOLDY; MATEUS, 2005; MATEUS, 2006; CHUDZINSKA; BIJL, 2007;
BARTHOLDY; MATEUS, 2011).

Além disso, também utiliza-se a kink para estimar a quantidade de despesa
de juros que uma empresa pode ter, para continuar a receber as deduções fiscais
marginais completas (BINSBERGER et al., 2010; BLOUIN; CORE; GUAY, 2010).
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Para Graham (2000), a variável kink mede se as empresas utilizam a dívida
conservadoramente ou de forma agressiva. Uma empresa agressiva, com ganhos
positivos antes dos juros e impostos, emite dívida apenas o suficiente para assegurar
que os ganhos, após os juros e antes dos impostos, sejam iguais a zero. Por sua vez,
uma empresa conservadora emite menos dívida e, portanto, enfrenta impostos
positivos.

Empresas com ganhos positivos após o pagamento de juros podem aumentar
seu nível de dívida, e, com o pagamento de juros, atingir os benefícios do imposto
marginal iguais a alíquota nominal de imposto. Já para empresas com ganhos
negativos após o pagamento de juros, os benefícios marginais do aumento da dívida
são menores do que a alíquota oficial.

Para medir esses efeitos, usa-se a variável kink que é definida como a razão
entre os ganhos antes dos juros e impostos, ou seja, o montante de juros necessário
para fazer os ganhos iguais a zero e os juros reais pagos. Se a kink for menor que 1,
o lucro antes dos impostos é menor do que os juros pagos efetivamente. Nesse caso,
o lucro após juros é negativo. Isso representa uma política agressiva de
endividamento. Entretanto, se a kink for maior que 1, o lucro após juros é positivo e a
empresa usa a dívida de forma mais conservadora.
Segundo Graham (2000), a variável kink é resultado da razão entre o Ebit –
Earnings Before Interest and Taxes – e os juros pagos sobre o endividamento, como
apresentado na Figura 5.
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Valor de juros necessário
para fazer EBT=0

=

Despesa real de juros

Benefício Fiscal Marginal

Taxa oficial
do imposto

Valor de juros necessário
para fazer EBT=0

<

Despesa real de juros
Valor de juros necessário
para fazer EBT =0

>

Despesa real de juros

Kink > 1

Kink = 1

Kink < 1

Figura 5 – Relação entre o benefício fiscal marginal da dívida e a kink
Fonte: BARTHOLDY; MATEUS, 2011, p. 182
Em que:
Kink = 1, se juros alvo = juros reais;
Kink < 1, se Ebit < juros pagos. Logo, a política é agressiva;
Kink > 1, se Ebit > juros pagos. Logo, a política é conservadora.

A variável kink (KI) é calculada como definida por Graham (2000), conforme
equação 7:

KI 

Ebit
Juros pagos

(7)

Em que:
Ebit = Earnings before interest and taxes ou lucro antes de juros e impostos (Lajir);
Juros pagos = despesas de juros pagas no período.

A Figura 6 esclarece melhor esse conceito por meio de um exemplo numérico,
obtido a partir dos valores médios da amostra deste trabalho – vide Tabela 6.
Considerando a existência de um Ebit = R$ 711 milhões e de juros pagos de R$ 247
milhões, o valor da kink é de 2.88 (711/247), ou seja > 1. Nesse caso, o benefício
fiscal aproveitado pelas empresas é de R$ 83.98 milhões (R$ 247 milhões x 34% alíquota do IR/CSLL).
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Tal fato indica que as empresas brasileiras adotam uma política conservadora.
Significa dizer que elas podem aumentar em até 188% o custo de sua dívida, via
pagamento de juros adicionais de R$ 464 milhões, a fim de obter o benefício máximo
da dedução tributária, gerando assim um kink = 1 (711/711). Nessa circunstância, o
benefício fiscal máximo possível para as empresas é de R$ 241 milhões (R$ 711
milhões x 34% - alíquota do IR/CSLL). Entretanto, caso os juros pagos sejam

Benefício Fiscal Marginal

superiores a R$ 711 milhões, ou seja, acima do Ebit, a kink passa a ser < 1.

Kink =

241

464
Benefício fiscal
não aproveitado
pelas empresas
brasileiras

83,98

711
711

Benefício fiscal
empresas
brasileiras

Incremento de juros
até o ponto ótimo

Kink =

Kink = 2.88

711
247

Kink = 1

Kink < 1

Figura 6 – Exemplo numérico da relação entre o benefício fiscal marginal da
dívida e a kink das empresas da amostra
Fonte: Elaborado pelo autor

3.5.4 Kink Padronizada

Para Graham (2000), uma medida complementar da kink é a kink
padronizada, que a padroniza pela volatilidade dos ganhos. Segundo o autor, as
empresas com elevados valores de kink utilizam a dívida conservadoramente. Se
duas empresas têm o mesmo valor para a variável kink, e uma delas obtém ganhos
mais voláteis do que a outra, então, a empresa com maior volatilidade apresenta uma
abordagem menos conservadora.
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A razão para isso é que a probabilidade de se estar na parte descendente da
curva de benefício marginal, ou seja, com kink < 1 (Figura 5), é maior para uma
empresa mais volátil do que para aquela com menor volatilidade. Para capturar esse
efeito, deve ser elaborada uma variável kink padronizada, na forma de juros
multiplicados pela kink, divididos pelo desvio padrão dos ganhos antes dos juros e
impostos. A equação 8 apresenta a fórmula da variável kink padronizada:

Kink padronizada 

Juros pagos x Kink
Desvio padrão Ebit

(8)

Em que:
Juros pagos = despesas de juros pagas no período;
Kink = Ebit /Juros pagos;
Ebit = lucro antes de juros e impostos.

Ao substituir a equação 7 – cálculo da kink – na equação 8, o resultado da
kink padronizada é determinado conforme equação 9:

Ebit
Ebit
Juros pagos

Desvio padrão Ebit
Desvio padrão Ebit

Juros pagos x
Kink padronizada 

(9)

Em que:
Juros pagos = despesas de juros pagas no período;
Ebit = lucro antes de juros e impostos.

Novamente, a fim de melhor esclarecer esse conceito, por meio de um
exemplo numérico, utiliza-se os valores médios da amostra deste trabalho – vide
Tabela 6. Considerando que o Ebit = R$ 711 milhões e que o desvio padrão do Ebit =
380 milhões, tem-se que a kink padronizada = 1,87 (711/380). Nesse caso, verificase que as empresas brasileiras têm maior probabilidade de permanecer na parte plana
da curva de benefício marginal - kink > 1 (Figura 5). De acordo com Graham (2000),
esta empresa pode contrair mais dívidas e maximizar o seu benefício fiscal.
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3.5.5 Pagamento de Imposto
O cálculo da variável do nível de pagamento de imposto (PI) é realizado
conforme estudo de Bastos, Nakamura e Basso (2009), apresentado na equação 10:

PI 

Valor Pago de IR e CSLL
EBT

(10)

Em que:
IR e CSLL = imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social do lucro líquido;
EBT = earnings before taxes ou lucro antes de impostos (LAIR).

3.5.6 Variáveis de Controle
Segundo Bartholdy e Mateus (2011), trabalhos empíricos sobre estrutura de
capital sugerem que o valor da garantia dos ativos, rentabilidade, crescimento,
tamanho, lucratividade, probabilidade de falência, taxa nominal de juros, spreads de
taxa de juros, idade, entre outros, podem ter influência sobre a estrutura de capital.
De acordo com Naves (2015), no Brasil, como resultado da permissão para
dedução da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, os JSCP são considerados uma forma de benefício fiscal para as
pessoas jurídicas. Para Pohlmann e Iudícibus (2010), esse fator pode levar a uma
decisão de estrutura de capital, diversa daquela que seria tomada caso os JSCP não
estivessem presentes.
Por fim, as fórmulas matemáticas, das variáveis (in) dependentes e de
controle da equação 5, são apresentadas no Quadro 1.
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Sigla

H

EG

Nome

Fórmula

Componentes

Endividamento
geral

EG = Dívida / Ativo total

Dívida = dívidas de curto e longo prazo
Ativo = total do ativo
i) alíquota máxima oficial do imposto (34%), se a
empresa não tiver imposto diferido, nem renda
tributável negativa;
ii) metade da alíquota máxima oficial do imposto
(17%), se a empresa tiver imposto diferido ou renda
tributável negativa, mas não ambas; e,
iii) zero (0%), se a empresa tiver renda tributável
negativa e imposto diferido.

MTR

Alíquota do
H1a
imposto marginal

MTR = Proxy tricotômica,
cujo valor atribuído pode
ser 0%, 17% e 34%

KI

H1b Kink

KI = Ebit / Juros pagos

Ebit = lucro antes de juros e impostos
Juros pagos = despesas de juros, pagas no período

KP

H1c Kink padronizada

KP = (Juros pagos x kink)
/ Desvio padrão do Ebit

Juros pagos = despesas de juros, pagas no período
Kink = Ebit / Juros pagos
Ebit = lucro antes de juros e impostos

PI

H1d

Pagamento de
imposto

PI = Valor pago IRPJ e
CSLL/ Ebt

Valor pago = valores pagos de imposto de renda e
contribuição social
Ebt = lucro antes de impostos

IT

H2

Intangíveis

IT = Intangíveis / Ativo

Intangíveis = total dos intangíveis
Ativo = total do ativo

TG

H3

Tangibilidade

TG = Tangíveis / Ativo

Tangíveis = total dos tangíveis
Ativo = total do ativo

RE

H4

Rentabilidade

RE = Ebit / Ativo

Ebit = lucro antes de juros e impostos
Ativo = total do ativo

LU

H5

Lucratividade

LU = LL / Vendas

LL = lucro líquido do período
Vendas = total de vendas no período

TA

H6

Tamanho

TA = Ln (Ativos)

Logaritmo natural do valor contábil do ativo total

RI

H7

Risco do negócio

RI 

CR

H8

Crescimento

CR 

σEbit
Ativo

(ROL1  ROL0)
ROL0

Z-Score Altman

Ebit = Desvio-padrão do Ebit
Ativo = total do ativo

ROL1 = Receita Operacional Liquida Ano 1
ROL0 = Receita Operacional Liquida Ano 0

Z = (1,2*X1) + (1,4*X2) +
(3,3*X3) + (0,6*X4) +
(1*X5)

X1 = capital de giro / total de ativos
X2 = lucro retidos / total de ativos
X3 = Ebit / total de ativos
X4 = valor de mercado do capital próprio / valor
contábil do passivo exigível
X5 = vendas / total de ativos

ZA

H9

JU

H10 Juros

JU = JUCP - JULP

JUCP = Taxa de juros de curto prazo, sendo a taxa
livre de risco dos últimos três meses
JULP = Taxa de juros de longo prazo, sendo a taxa
de títulos do tesouro com vencimento de dez anos

ID

H11 Idade

ID = Ln (Número de anos
desde a constituição)

Logaritmo natural do número de anos, desde a data
de constituição da empresa.

JSCP

H12

JSCP = Dummy de
pagamento de JSCP

Sendo:
0 = se a empresa não paga juros sobre capital próprio
1 = se a empresa paga juros sobre capital próprio

Juros sobre
capital próprio

Quadro 1 – Variáveis do modelo econométrico

64

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

O objetivo dos testes é a averiguação da hipótese principal: há uma relação
positiva entre o benefício fiscal da dívida e o endividamento das empresas (H1) – item
1.2 deste trabalho. Para tanto, considera-se uma amostra final, de 259 companhias
brasileiras não financeiras, compreendendo 2.072 observações, entre os anos de
2008 e 2015. Os dados são obtidos a partir das bases S&P – Capital IQ – e
Economática, sendo analisados por meio do software econométrico Stata - versão 13.

A BM&FBovespa registra um total de 563 empresas listadas, em 31 de
dezembro de 2015. A Tabela 4 apresenta a evolução da composição da amostra final,
sendo constituída por 259 empresas não financeiras.
Tabela 4 – Composição da amostra final
Descrição
BM&FBovespa
(-) Empresas financeiras
(-) Brazilian Depositary Receipts (BDRs)
(-) Empresas com endividamento superior ao total do
ativo, ou seja, que apresentam patrimônio liquido
negativo
(-) Empresas com dados indisponíveis
(=) Amostra final

Quantidade de empresas
563
64
132
28

80
259

4.1 Estatística Descritiva
O objetivo dos testes de estatística descritiva é possibilitar um melhor
entendimento sobre o comportamento das variáveis, por meio de medidas de
tendência central e dispersão.
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A Tabela 5 apresenta o número de observações de cada variável, em cada ano analisado. Para a variável dependente EG,
identifica-se um conjunto de 1.890 observações, do máximo possível de 2.072 (259 empresas x 8 anos), o que caracteriza um painel
desbalanceado. As observações ausentes das variáveis independentes e de controle decorrem, por exemplo, de uma situação préoperacional da empresa, ou de empresas que apresentam prejuízo acumulado. No caso das variáveis RI e CR, elas não possuem
observações no ano de 2008, dada sua fórmula de cálculo (Quadro 1).

Tabela 5 – Distribuição das observações no período
Ano

EG

MTR

KI

KP

PI

IT

TG

RE

LU

TA

RI

CR

ZA

JU

ID

JSCP

2008

207

207

203

207

107

195

205

207

202

207

0

0

189

207

202

207

2009

227

227

221

220

109

207

217

227

221

227

221

203

195

195

225

227

2010

242

242

227

230

148

223

231

242

235

242

236

224

215

215

236

242

2011

242

242

232

231

143

226

230

242

235

242

233

231

223

223

241

242

2012

243

243

235

231

139

226

230

243

233

243

231

232

219

219

243

243

2013

246

246

237

233

141

228

237

246

236

246

236

235

219

219

246

246

2014

248

248

238

240

137

232

237

248

237

248

235

234

218

218

248

248

2015

235

235

227

227

110

222

226

235

226

235

222

226

216

216

235

235

Total

1890

1890

1820

1819

1034

1759

1813

1890

1825

1890

1614

1585

1694

1890

1876

1890
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A Tabela 6 descreve as principais características das variáveis. O
endividamento geral (EG) apresenta média de 0.30 e desvio-padrão de 0.17. O
máximo de 0.94 significa que não há empresas com endividamento superior ao seu
ativo total.
O valor máximo da alíquota do imposto marginal (MTR) é de 0.34 – teto da
tributação do imposto de renda das empresas no Brasil. O valor médio da kink (KI),
de 2.88, indica que a empresa pode aumentar as deduções tributárias das despesas
de juros 1.88 vezes. Caso isso ocorra, o valor da kink iguala-se a 1, caracterizando a
otimização tributária da dívida (Figura 5). Por sua vez, a média da kink padronizada
(KP) é de 1.87 (>1.5). Isso significa que a empresa pode contrair ainda mais dívidas
para maximizar o benefício da dedução tributária. O valor mínimo da variável
pagamento de imposto (PI) – igual a 0 – refere-se às empresas que não têm incidência
do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro (CSLL), em
determinados períodos.
Tabela 6 – Estatística descritiva
Variáveis

Observações

Média

Desviopadrão

Mínimo

Máximo

EG

1890

0.30

0.17

0

0.94

MTR
KI
KP
PI
IT
TG
RE
LU
TA
RI
CR
ZA
JU
ID
JSCP

1890
1820
1819
1034
1759
1813
1890
1825
1890
1614
1585
1694
1890
1876
1890

0.17
2.88
1.87
0.37
0.16
0.28
0.06
0.05
7.83
0.23
0.16
1.98
2.18
3.56
0.07

0.10
4.73
1.96
0.33
0.19
0.24
0.12
0.36
1.64
2.08
0.43
1.67
0.76
0.97
0.26

0
-18.95
-2.98
0
0
0
-1.84
-3.50
2.73
17.42
0.93
1.64
0.91
0.69
0

0.34
28.93
8.85
2.92
0.79
0.89
0.73
3.98
13.71
19,.54
3.89
9.85
3.40
5.18
1
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4.2 Análise de Correlação

A análise de correlação tem por objetivo avaliar: a) o grau e o sentido da
relação entre as variáveis independentes e a variável dependente, o que auxilia na
averiguação das hipóteses do trabalho; e b) a existência de uma eventual
multicolinearidade entre as variáveis independentes, a ser comprovada pelos testes
dos pressupostos dos modelos de regressão estática. Na Tabela 7, os valores da parte
superior referem-se aos coeficientes de correlação, enquanto que os valores entre
colchetes representam os p-values ou níveis de significância dos coeficientes, cuja
hipótese nula é a correlação igual a zero.
Sobre o item “a”, destaca-se que, as variáveis com maior grau de correlação,
sinal de acordo com a teoria e significância estatística ao nível de 1%, são: tamanho
(0.2627) e Z-Score (–0.3142), o que corrobora as hipóteses H6 e H9, respectivamente.
Sobre o item “b”, identifica-se um alto nível de correlação positiva e significância
estatística ao nível de 1%, entre rentabilidade e as variáveis fiscais kink (0.5435) e
kink padronizada (0.5346), bem como entre kink e Z-Score (0.5035), o que indica uma
eventual multicolinearidade entre as mesmas.
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Tabela 7 – Análise de correlação
EG

MTR

KI

KP

PI

IT

TG

RE

LU

TA

RI

CR

ZA

JU

EG

1.0000

MTR

-0.0838
[0.0003]

1.0000

KI

-0.2087
[0.0000]

0.1649
[0.0000]

1.0000

KP

0.1392
[0.0000]

0.1741
[0.0000]

0.4131
[0.0000]

1.0000

PI

0.0331
[0.2872]

0.0795
[0.0105]

-0.2089
[0.0000]

-0.1140
[0.0003]

1.0000

IT

0.0630
[0.0082]

-0.0913
[0.0001]

0.0356
[0.1419]

0.1718
[0.0000]

-0.0439
[0.1670]

1.0000

TG

0.0917
[0.0001]

-0.0358
[0.1277]

0.0157
[0.5126]

0.0565
[0.0183]

0.0656
[0.0402]

-0.3539
[0.0000]

1.0000

RE

-0.0525
[0.0225]

0.1165
[0.0000]

0.5435
[0.0000]

0.5346
[0.0000]

-0.2002
[0.0000]

0.0792
[0.0009]

0.0365
[0.1203]

1.0000

LU

-0.1334
[0.0000]

0.1209
[0.0000]

0.2645
[0.0000]

0.2543
[0.0000]

0.0856
[0.0059]

0.0175
[0.4676]

-0.0131
[0.5844]

0.3515
[0.0000]

1.0000

TA

0.2627
[0.0000]

-0.1043
[0.0000]

0.1344
[0.0000]

0.3175
[0.0000]

-0.0367
[0.2378]

0.2086
[0.0000]

0.0528
[0.0245]

0.1533
[0.0000]

0.0608
[0.0093]

1.0000

RI

-0.0141
[0.5717]

0.0483
[0.0524]

0.0347
[0.1711]

0.0049
[0.8459]

0.0414
[0.2121]

-0.0570
[0.0260]

0.0125
[0.6228]

0.0426
[0.0870]

0.0621
[0.0130]

-0.0028
[0.9110]

1.0000

CR

0.0612
[0.0148]

0.0954
[0.0001]

0.0797
[0.0019]

0.0747
[0.0034]

-0.0186
[0.5772]

0.0944
[0.0003]

-0.0197
[0.4442]

0.1250
[0.0000]

0.0769
[0.0023]

0.0610
[0.0152]

-0.0183
[0.4710]

1.0000

ZA

-0.3142
[0.0000]

0.0982
[0.0001]

0.5035
[0.0000]

0.2098
[0.0000]

-0.1272
[0.0001]

-0.0249
[0.3208]

-0.1489
[0.0000]

0.4990
[0.0000]

0.1812
[0.0000]

-0.0982
[0.0001]

-0.0279
[0.2849]

0.0425
[0.1051]

1.0000

JU

-0.0296
[0.1980]

-0.0199
[0.3883]

0.0262
[0.2647]

-0.0405
[0.0840]

-0.0247
[0.4258]

-0.0271
[0.2561]

0.0091
[0.6996]

0.0081
[0.7245]

0.0354
[0.1305]

-0.0427
[0.0633]

-0.0111
[0.6571]

0.0107
[0.6716]

0.0469
[0.0537]

1.0000

-0.1181
[0.0000]
-0.0158
[0.4923]

0.0074
[0.7491]
-0.0096
[0.6773]

0.0964
[0.0000]
0.0307
[0.1905]

0.0298
[0.2061]
0,0990
[0.000]

-0.0352
[0.2584]
-0.0112
[0.7186]

-0.1110
[0.0000]
0.1255
[0.0000]

0.1110
[0.0000]
-0.0211
[0.3685]

0.0683
[0.0027]
0.1091
[0.0000]

-0.0093
[0.6925]
0.0516
[0.0276]

-0.1110
[0.0000]
0.0268
[0.2440]

0.0420
[0.0922]
-0.0286
[0.2506]

-0.1213
[0.0000]
-0.0085
[0.7339]

0.0617
[0.0114]
0.0343
[0.1577]

-0.0186
[0.4214]
0.0242
[0.2936]

ID
JSCP

Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística da relação.

ID

JSCP

1.0000
-0.0090
[0.6975]

1.0000
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4.3 Regressão com Dados em Painel Estático
O objetivo dos testes de regressão com dados em painel estático é fornecer
um modelo explanatório da relação entre a variável dependente – Endividamento
Geral – e um conjunto de variáveis independentes. Para tanto, são gerados cinco
modelos, a saber: (1) inclui todas as variáveis fiscais independentes – MTR; KI; KP e
PI; (2) inclui somente a variável fiscal alíquota do imposto marginal (MTR); (3) inclui
somente a variável fiscal kink (KI); (4) inclui somente a variável fiscal kink padronizada
(KP); e (5) inclui somente a variável fiscal pagamento de imposto (PI).

Entretanto, para que os resultados da amostra possam ser inferidos para a
população, faz-se necessário testar seus pressupostos, sendo: a) normalidade dos
resíduos; b) homocedasticidade dos resíduos; c) linearidade dos coeficientes; d)
ausência de multicolinearidade entre as variáveis independentes e de controle; e)
ausência de autocorrelação serial; e f) teste de Hausman, para identificar se os
resíduos possuem efeitos fixos ou aleatórios. Sobre os testes de pressupostos
(postestimation tests), do modelo de regressão com dados em painel estático, têm-se
os seguintes resultados:

a)

Normalidade dos resíduos: No caso dos testes de Skewness/Kurtosis e

Shapiro-Wilk, os resultados apontam para a rejeição da hipótese nula nos cinco
modelos, ou seja, os resíduos não são normais. Para o teste de Kolmogorov-Smirnov,
os resultados apontam para a rejeição da hipótese nula nos modelos 1, 2, 3 e 4.
Entretanto, para o modelo 5, os resíduos são normais. Na situação em que os resíduos
não são normais, o teorema de Gauss-Markov mostra que, ainda assim, os
estimadores do OLS são os melhores estimadores lineares imparciais (The Best
Linear Unbiased Estimators - BLUE) (WOOLDRIDGE, 2014).

b)

Homocedasticidade dos resíduos e correção: Os resultados dos testes

apontam para a existência de heterocedasticidade dos resíduos nos cinco modelos
em questão. Sua correção se dá via estimação do painel com erros robustos –
variance covariance of the estimator (VCE). Os modelos das regressões estáticas
gerados já consideram essa correção (VCE).
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c)

Linearidade dos coeficientes: O teste de parâmetros (testparm) analisa

se os coeficientes das variáveis independentes, em conjunto, são iguais ou diferentes
de zero. Como resultado, tem-se que eles são estatisticamente diferentes de zero, o
que caracteriza a linearidade dos coeficientes para os cinco modelos em questão.

d)

Inexistência de multicolinearidade entre as variáveis independentes: É

testada por meio do Variance Inflation Factor (VIF), cujos valores são: 1.31; 1.22; 1.33;
1.40 e 1.19 – modelos 1 a 5, respectivamente, sendo todos menores que 10. Logo,
não há multicolinearidade significativa entre as variáveis independentes.

e)

Ausência de autocorrelação serial. Os testes de Wooldridge apresentam

presença de autocorrelação serial, para os cinco modelos em questão, sendo
igualmente corrigida por meio de erros robustos (VCE).

f)

Teste de Hausman: Define qual modelo econométrico – painel estático

– é mais adequado, podendo ser com efeitos fixos ou aleatórios. Os resultados para
os cinco modelos apontam para a ocorrência de resíduos com efeitos fixos.
A Tabela 8 apresenta os resultados do teste de regressão estática – com
efeitos fixos e correção com erros robustos – para os cinco modelos. Os valores entre
colchetes representam os p-values ou níveis de significância dos coeficientes. O
resultado do teste F indica que os cinco modelos em questão são estatisticamente
significativos.

Com relação às variáveis fiscais independentes, verifica-se que a kink (KI)
apresenta sinal de acordo com a teoria e significância estatística ao nível de 1% para
os modelos 1 e 3. Além disso, a kink padronizada (KP) possui relação positiva –
conforme esperado –, e significância estatística ao nível de 10% para o modelo 4. Tais
resultados indicam que as empresas, de fato, aproveitam o benefício fiscal do
endividamento para determinar sua estrutura de capital.
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Sobre as variáveis de controle, tem-se que a lucratividade (LU) possui relação
negativa com endividamento e é estatisticamente significativa ao nível 5% para os
modelos 2, 3 e 4. Isso sugere que as empresas definem sua estrutura de capital com
base em uma ordem de preferência (POT), dando prioridade às fontes internas de
financiamento e, em seguida, recorrendo aos capitais externos oneroso e próprio.

Por sua vez, a variável tamanho (TA) possui sinal positivo de acordo com o
esperado, sendo estatisticamente significativa aos níveis de 1% para os modelos 2, 3,
4 e 5, e de 5% para o modelo 1. Este resultado indica que, quanto maior o porte da
empresa, maior sua propensão ao endividamento. No caso do Z-Score (ZA), a relação
negativa esperada possui significância estatística ao nível de 1% para os cinco
modelos em questão, comprovando a relevância da probabilidade de falência no nível
de alavancagem financeira da empresa. Verifica-se que, quanto maior a probabilidade
de falência, menor o nível de endividamento da empresa. Os custos de falência
encarecem tanto o capital de terceiros quanto o próprio, uma vez que, credores e
acionistas exigem retornos maiores devido à elevação do risco.

Já, a variável de spread entre taxas de juros de curto e longo prazos (JU)
apresenta relação negativa adequada, sendo estatisticamente significativa ao nível de
1% para os modelos 2, 3 e 4. Este resultado indica que as empresas no Brasil captam
menos dívidas quando as taxas de juros de curto prazo se elevam. Por fim, os juros
sobre capital próprio (JSCP) mantêm relação negativa, tendo significância estatística
para o modelo 1 – ao nível de 1% – e para o modelo 5 – ao nível de 5%. Tal fato indica
que as empresas que pagam JSCP se endividam menos que aquelas que não o
fazem. Isso corrobora a expectativa de aproveitamento dos benefícios da dedução
tributária dessa remuneração sobre o capital próprio, o que provoca menos
endividamento nas empresas.
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Tabela 8 – Regressão com dados em painel estático e efeitos fixos
Variáveis

Hipótese

Teoria

Sinal
esperado

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

MTR

H1a

TOT

+

-0.6784 [0.250]

0.0047 [0.865]

n.a.

n.a.

n.a.

KI

H1b

TOT

-

-0.0430 [000]

n.a.

-0.0285 [0.003]

n.a.

n.a.

KP

H1c

TOT

+

0.0084 [0.207]

n.a.

n.a.

0.0085 [0.085]

n.a.

PI

H1d

TOT

+

0.0090 [0.197]

n.a.

n.a.

n.a.

0.0087 [0.199]

IT

H2

POT

-

-0.0036 [0.969]

-0.1168 [0.149]

-0.1286 [0.118]

-0.1113 [0.189]

-0.0028 [0.974]

TG

H3

TOT

+

-0.0225 [0.829]

-0.1113 [0.116]

-0.1122 [0.133]

-0.1070 [0.131]

-0.0054 [0.957]

RE

H4

POT

-

0.2820 [0.202]

0.1350 [0.093]

0.2913 [0.002]

0.0206 [0.859]

0.2381 [0.090]

LU

H5

POT

-

-0.0173 [0.673]

-0.0323 [0.011]

-0.0394 [0.030]

-0.329 [0.012]

-0.0480 [0.305]

TA

H6

TOT

+

0.0537 [0.049]

0.0578 [0.000]

0.0534 [0.000]

0.0450 [0.003]

0.0749 [0.000]

RI

H7

Falência

-

0.0005 [0.739]

-0.0015 [0.178]

-0.0014 [0.223]

-0.0016 [0.187]

0.0006 [0.698]

CR

H8

POT

+

0.0093 [0.533]

0.0096 [0.227]

0.0097 [0.220]

0.0090 [0.258]

0.0104 [0.503]

ZA

H9

Falência

-

-0.0339 [0.000]

-0.0360 [0.000]

-0.0355 [0.000]

-0.0364 [0.000]

-0.0351 [0.000]

JU

H10

Falência

-

0.0005 [0.769]

-0.0026 [0.056]

-0.0027 [0.049]

-0.0030 [0.029]

0.0008 [0.643]

ID

H11

Agência

+

-0.3096 [0.347]

0.0011 [0.967]

0.0017 [0.955]

-0.0053 [0.847]

-0.0311 [0.333]

JSCP

H12

POT

-

-0.2938 [0.007]

0.0066 [0.742]

-0.0040 [0.745]

0.0061 [0.640]

-0.0236 [0.023]

F
Prob > F

(15,191) = 8.61
0.0000

(12,234) = 12.06
0.0000

(12,232) = 15.77
0.0000

(12,226) = 12.25
0.0000

(12,198) = 7.15
0.0000

R2

0.2062

0.1694

0.1784

0.1844

0.1826

n.a. = não aplicável.
Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística da relação.
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4.4 Regressão com Dados em Painel Dinâmico
Os resultados apresentados na literatura fornecem evidência de que as
empresas adaptam sua estrutura de capital, em resposta às mudanças da sua alíquota
do imposto marginal ao longo do tempo. Desta forma, a análise por meio de um painel
dinâmico busca a estimação da variável dependente defasada, tendo em vista a
relação do endividamento das empresas no presente com os períodos anteriores.

A Tabela 9 apresenta os resultados do modelo de regressão, com dados em
painel dinâmico. Os valores entre colchetes representam os p-values ou níveis de
significância dos coeficientes. De forma semelhante ao painel estático, são gerados
cinco modelos, considerando as seguintes estimações: (1) todas as variáveis fiscais
independentes – modelo geral; (2) somente a variável fiscal alíquota do imposto
marginal (MTR); (3) somente a variável fiscal kink (KI); (4) somente a variável fiscal
kink padronizada (KP); e (5) somente a variável fiscal pagamento de imposto (PI). O
resultado do teste F indica que os cinco modelos em questão são estatisticamente
significativos.

Quanto aos testes de pressupostos do painel dinâmico, o teste de Sargan
aponta para a aceitação da hipótese nula de que as variáveis instrumentais são
válidas. Por sua vez, o teste Arellano-Bond verifica a existência de correlação serial.
O resultado aponta para a aceitação da hipótese nula de que há correlação serial de
primeira ordem (p-value 0.0000), e rejeição dessa mesma hipótese nula para segunda
ordem. Tais resultados apontam para a validação de todos os modelos dos painéis
dinâmicos testados – de 1 a 5.

Com relação às variáveis fiscais independentes em nível, a kink (KI) apresenta
relação negativa esperada com a variável endividamento, sendo estatisticamente
significativa ao nível de 1% para os modelos 1 e 3. Por sua vez, a kink padronizada
(KP) possui sinal positivo, de acordo com a TOT, sendo igual e estatisticamente
significativa ao nível de 1% para o modelo 4.
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No caso do pagamento de imposto (PI), o sinal positivo apresentado possui
significância estatística – ao nível de 5% – para o modelo 5. Estes resultados apontam
para a efetiva influência do benefício fiscal da dívida na estrutura de capital das
empresas.

As variáveis fiscais independentes defasadas têm como objetivo verificar a
existência de relação entre o endividamento atual e seus valores no período
imediatamente anterior. A consideração do elemento dinâmico permite controlar a
possível existência de correlação entre os valores passados da variável independente
e os seus valores contemporâneos, eliminando, assim, potenciais fontes de viés entre
esses estimadores. Desta forma, variáveis defasadas em primeira diferença podem
ser usadas como instrumentos para a equação em nível. Com a variável defasada,
adiciona-se na equação o comportamento completo das variáveis explicativas, uma
vez que qualquer influência, medida sobre o tempo, está contida naquela variável.

A kink padronizada (KP) é a única variável fiscal defasada que possui sinal
positivo – coerente com a teoria – e significância estatística ao nível de 1% para o
modelo 1. Além disso, verifica-se que para todas as variáveis fiscais independentes,
há uma inversão de sinais entre as variáveis em nível e as suas defasadas, com
relação aos modelos específicos de cada uma. Tal fato sugere existir uma dinâmica
de adequação de curto prazo – 1 ano – em relação à sua estrutura de capital.

Sobre as variáveis de controle em nível, a intangibilidade (IT) possui sinal
negativo – coerente com a POT – e significância estatística ao nível de 1% para os
modelos 1, 3, 4 e 5, e de 5% para o modelo 2. De acordo com a Tabela 6, os ativos
intangíveis possuem participação menor sobre o total de ativos da empresa (16%),
que os ativos tangíveis (28%). Logo, seu eventual uso como colaterais para operações
de crédito é menos relevante, considerando aspectos quantitativos e qualitativos.
Já para a tangibilidade (TG), sua relação positiva possui significância
estatística apenas para o modelo 2, ao nível de 5%. No caso da lucratividade (LU),
sua relação negativa mostra-se significante para os modelos 3 e 4 – ao nível de 1%,
para os modelos 2 e 5 – ao nível de 5%, e para o modelo 1 – ao nível de 10%.
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A relação negativa da variável lucratividade com o endividamento sugere que
as empresas brasileiras definem sua estrutura de capital com base em uma ordem de
preferência (POT), dando prioridade às fontes internas de financiamento e, em
seguida, recorrendo aos capitais externos oneroso e próprio.

Por sua vez, a variável tamanho (TA) possui relação positiva, sendo
significativa ao nível de 1% para os modelos 1, 2 e 3. Tal fato indica que o tamanho
da empresa influencia as decisões de estrutura de capital. Uma possível explicação é
dada pela teoria dos custos de falência. Empresas grandes, normalmente, são mais
diversificadas do que as pequenas e menos sujeitas às dificuldades financeiras. Logo,
elas possuem custos de falência menores. Em razão disso, sua capacidade de
endividamento é maior do que a das empresas menores.

Com relação à variável risco do negócio (RI), tem-se que sua relação negativa
é estatisticamente significativa aos níveis de 1% – para o modelo 5 e de 5% para o
modelo 1. As empresas que possuem maior risco do negócio tendem a estar mais
expostas às situações de falência, devendo, dessa forma, contrair menos dividas. O
crescimento (CR) possui relação positiva, sendo significativo ao nível de 1% para
todos os modelos. Isso indica a necessidade de captação de fundos pelas empresas
para financiar suas oportunidades de expansão.

Sobre a variável Z-Score (ZA), ela possui relação negativa em todos os
modelos, sendo estatisticamente significativa aos níveis de 1% para os modelos 1, 2,
3 e 5, e de 5% para o modelo 4. No caso da variável de spread entre taxas de juros
de curto e longo prazos (JU), verifica-se sinal negativo e significância estatística
apenas para o modelo 4, ao nível de 1%.

Já para a variável idade (ID), verifica-se sinal positivo aos níveis de 1% para
o modelo 5, e de 10% para o modelo 1, o que ratifica a expectativa de que empresas
mais maduras possuem maior capacidade de endividamento. Por fim, a variável de
juros sobre capital próprio (JSCP) possui relação negativa com o endividamento – e
significância estatística – apenas para o modelo 1, ao nível de 1%.
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Tabela 9 – Regressão com dados em painel dinâmico
Variáveis

Hipótese

Teoria

Sinal esperado

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

EGt-1
MTR

n.a
H1a

n.a
TOT

n.a
+

0.7601 [0.000]
-0.1956 [0.000]

0.7128 [0.000]
-0.2430 [0.029]

0.7387 [0.000]
n.a

0.7976 [0.000]
n.a

0.7445 [0.000]
n.a

MTRt-1
KI

H1a
H1b

TOT
TOT

+
-

0.0344 [0.367]
-0.0088 [0.000]

0.0032 [0.928]
n.a

n.a
-0.0065 [0.009]

n.a
n.a

n.a
n.a

KIt-1
KP

H1b
H1c

TOT
TOT

+

0.0027 [0.000]
-0.0123 [0.685}

n.a
n.a

0.0046 [0.000]
n.a

n.a
0.0085 [0.001]

n.a
n.a

KPt-1
PI

H1c
H1d

TOT
TOT

+
+

0.0093 [0.003]
0.0094 [0.129]

n.a
n.a

n.a
n.a

-0.0006 [0.741]
n.a

n.a
0.0233 [0.016]

PIt-1
IT

H1d
H2

TOT
POT

+
-

0.0090 [0.291]
-0.1102 [0.000]

n.a
-0.1247 [0.046]

n.a
-0.1610 [0.001]

n.a
-0.0852 [0.000]

-0.0203 [0.117]
-0.0407 [0.006]

TG
RE

H3
H4

TOT
POT

+
-

-0.0930 [0.000]
0.5643 [0.000]

0.1203 [0.028]
0.1291 [0.118]

-0.0071 [0.855[
0.2200 [0.068]

-0.0441 [0.009]
-0.0515 [0.215]

-0.0958 [0.000]
0.4087 [0.000]

LU
TA

H5
H6

POT
TOT

+

-0.6110 [0.098]
0.1210 [0.000]

-0.0265 [0.012]
0.0424 [0.000]

-0.0332 [0.006]
0.0224 [0.009]

-0.0410 [0.000]
0.0014 [0.675]

-0.0645 [0.015]
0.0023 [0.528]

RI
CR

H7
H8

Falência
POT

+

-0.0024 [0.025]
0.0675 [0.000]

0.0004 [0.681]
0.0244 [0.000]

0.0058 [0.087]
0.0221 [0.000]

0.0041 [0.000]
0.0320 [0.000]

-0.0108 [0.000]
0.0789 [0.000]

ZA
JU

H9
H10

Falência
Falência

-

-0.0222 [0.000]
0.0015 [0.129]

-0.0332 [0.000]
-0.0004 [0.740]

-0.246 [0.000]
-0.0016 [0.210]

-0.0050 [0.013]
-0.0029 [0.002]

-0.0211 [0.000]
-0.0013 [0.222]

ID
JSCP

H11
H12

Agência
POT

+
-

0.0104 [0.062]
-0.0213 [0.006]

-0.0609 [0.000]
0.0509 [0.009]

-0.0337 [0.004]
-0.0323 [0.360]

-0.0031 [0.072]
0.0226 [0.031]

0.0089 [0.006]
0.0539 [0.000]

Wald chi
Prob > chi2

2 (21) = 4788.01
0.0000

2 (15) = 924.56
0.0000

2 (15) = 595.31
0.0000

2 (15) = 4122.79
0.0000

2 (15) = 5088.26
0.0000

Sargan (p-value)

0.3466

0.8717

0.0729

0.1346

0.0819

Order 2 (p-value)

0.5823

0.2026

0.2980

0.2286

0.3266

n.a. = não aplicável.
Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística da relação.
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A variável dependente defasada (EGt-1) apresenta sinal positivo e significância
estatística – nível de 1% - para todos os modelos. O coeficiente elevado da variável
defasada de endividamento sugere prolongamento no ajuste da estrutura de capital
das empresas brasileiras, ou seja, a dívida passada possui alto grau de influência na
dívida atual.

A Tabela 10 apresenta a síntese da comprovação das hipóteses dos testes
dos modelos de regressão com dados em painel estático e dinâmico. Verifica-se que
no painel dinâmico há maior aderência das variáveis independentes fiscais e de
controle às teorias de finanças sobre estrutura de capital. Para comprovação das
hipóteses deste estudo, considera-se um critério mais conservador de coerência de
sinal com as teorias e significância estatística das variáveis fiscais independentes e
de controle, para os modelos 1 e outro específico (2, 3, 4 ou 5).

Assim sendo, tem-se que a variável fiscal kink (KI) comprova a hipótese H1b
para os modelos 1 e 3. Tal resultado é válido para ambas as regressões – estática e
dinâmica. Logo, constata-se que há uma relação positiva entre o benefício fiscal da
dívida e o endividamento das empresas, respondendo ao problema de pesquisa deste
estudo: O aproveitamento do benefício fiscal da dívida é considerado pela empresa
na definição da sua estrutura de capital?

Com relação às variáveis de controle, no caso do painel estático, são
apresentados como determinantes da estrutura de capital das empresas, tamanho
(TA), Z-Score (ZA) e juros sobre capital próprio (JSCP). Já, no caso do painel
dinâmico, identifica-se como determinantes as variáveis intangíveis (IT), lucratividade
(LU), tamanho (TA), risco do negócio (RI), crescimento (CR), Z-Score (ZA) e idade
(ID). Para comprovação das hipóteses relacionadas às variáveis de controle,
considera-se o modelo dinâmico de regressão com dados em painel. Logo, aceita-se
as hipóteses H2, H5, H6, H7, H8 e H11, respectivamente.
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Tabela 10 – Síntese da comprovação das hipóteses dos testes dos modelos de regressão
Variáveis Hipótese

MTR
KI
KP
PI
IT
TG
RE
LU
TA
RI
CR
ZA
JU
ID
JSCP

Teoria

Modelos
H1a
TOT
H1b
TOT
H1c
TOT
H1d
TOT
H2
POT
H3
TOT
H4
POT
H5
POT
H6
TOT
H7
Falência
H8
POT
H9
Falência
H10
Falência
H11
Agência
H12
POT

n.a. = não aplicável.

Sinal
esperado
+
+
+
+
+
+
+
-

Regressão com dados em painel estático
1
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim

2
Não
n.a
n.a
n.a
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não

3
n.a
Sim
n.a
n.a
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não

4
n.a
n.a
Sim
n.a
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não

5
n.a
n.a
n.a
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim

Regressão com dados em painel dinâmico
1
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

2
Não
n.a
n.a
n.a
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não

3
n.a
Sim
n.a
n.a
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não

4
n.a
n.a
Sim
n.a
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não

5
n.a
n.a
n.a
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
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5. CONCLUSÃO

A estrutura de capital é o tema mais estudado em finanças nos últimos 70
anos, mas os pesquisadores ainda continuam desafiados pelo questionamento de
Myers em seu excelente artigo The capital structure puzzle (1984): Como as empresas
escolhem a sua estrutura de capital? O Brasil, por sua vez, se depara com uma carga
tributária superior a da maioria dos seus competidores – países em desenvolvimento.
Neste contexto, o objetivo desse estudo é compreender se o benefício fiscal,
decorrente do endividamento, afeta a estrutura de capital das empresas não
financeiras brasileiras.
A hipótese principal, portanto, é: há uma relação positiva entre o benefício
fiscal da dívida e o endividamento das empresas. Segundo a TOT, a vantagem
tributária resultante da dedutibilidade dos juros estabelece um incentivo ao
endividamento. O limite é o ponto em que os custos decorrentes das dificuldades
financeiras se igualam aos benefícios tributários da dívida.
Para verificação dessa hipótese, são analisadas 259 empresas não
financeiras no período de 2008 a 2015, por meio de análise de correlação e regressão
com dados em painel – estático e dinâmico. Os dados são extraídos das bases da
S&P – Capital IQ – e Economática. As proxies fiscais são alíquota do imposto
marginal, kink, kink padronizada e pagamento de imposto. Por sua vez, as variáveis
de controle são ativos intangíveis, tangibilidade, rentabilidade, lucratividade, tamanho,
risco do negócio, crescimento, Z-Score, juros, idade e juros sobre capital próprio.
Nas análises de regressões com dados em painel – estático e dinâmico – a
variável fiscal kink apresenta sinal de acordo com a teoria e significância estatística,
tanto no modelo geral (1) quanto no específico (3). Sua relação negativa com o
endividamento indica que o benefício tributário é um direcionador na contratação de
capital de terceiros. Porém, também verifica-se que para alcançar o ponto ótimo (kink
= 1), as empresas brasileiras devem aumentar seu nível de endividamento, com
adição de até 188% de pagemento de juros (kink = 2.88).
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Por sua vez, a variável kink padronizada apresenta sinal de acordo com a
teoria e significância estatística, no modelo específico (4), para os painéis estático e
dinâmico. Quanto à variável pagamento de imposto, ela apresenta relevância
estatística apenas para o modelo específico (5) no painel dinâmico. As relações
positivas da variáveis fiscais - kink padronizada e pagamento do imposto - com o
endividamento também reforçam o fato de que o benefício tributário é um direcionador
da alavancagem financeira das empresas. Além disso, o resultado da kink
padronizada (KP = 1,87) demonstra que as companhias brasileiras tem espaço para
contrair mais dívidas e maximizar o seu benefício fiscal.

Quanto à variável fiscal alíquota do imposto marginal, ela não possui
significância estatística em qualquer modelo – estático ou dinâmico. Logo, tem-se a
confirmação da hipótese de que o benefício fiscal influencia positivamente o
endividamento das empresas brasileiras.

Ainda, sobre as variáveis independentes, no caso do painel dinâmico, verificase que há uma inversão de sinais entre as variáveis em nível e suas defasadas, com
relação aos modelos específicos de cada uma. Isso sugere a existência de uma
dinâmica de adequação de um ano em relação à sua estrutura de capital. Além disso,
cabe destacar que as empresas brasileiras adotam um uso conservador de suas
dívidas, para fins de captura dos benefícios da dedução tributária.
A inclusão das variáveis de controle na equação tem por objetivo verificar a
contribuição relativa das variáveis fiscais na especificação da política de
endividamento das empresas. Como resultado, constata-se a conformidade dos sinais
e significância estatística das seguintes variáveis de controle para ambos os painéis
– estático e dinâmico: lucratividade, tamanho, Z-Score, spread da taxa de juros e juros
sobre capital próprio. Além disso, no caso do painel dinâmico, esse mesmo resultado
ocorre com as variáveis ativos intangíveis, risco, crescimento e idade.
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Considerando o fato de que, a pesquisa científica tem o objetivo de contribuir
para levar o patamar da discussão do problema a um estágio mais elevado,
recomendam-se para trabalhos futuros: a) cálculo estimado da alíquota do imposto
marginal, ou seja, aplicação do modelo simulado de Graham (1996a, 1996b, 2000 e
2003); b) comparação entre diferentes amostras de empresas – grande e
médio/pequeno portes ou nacionais e internacionais – para análise do efeito do
benefício tributário sobre suas estruturas de capital; c) entendimento da influência dos
incentivos fiscais, em substituição aos benefícios tributários das dívidas, sobre o nível
de alavancagem financeira das empresas; e, d) análise da relação do benefício fiscal
sobre o endividamento de curto e longo prazos.
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