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Resumo 

 

O processo de (des) investimento está relacionado à capacidade de uma empresa ter condições 

de efetuar uma correta avaliação dos riscos aos quais o ativo está sujeito. O processo de tomada 

de decisão é auxiliado por indicadores em que as categorias e graus de rating apontam, de modo 

simplificado, riscos e pressupostos da qualidade do emissor e do título. Essa simplificação auxilia 

na realização de investimentos pelas empresas, uma vez que facilita sua captação de recursos de 

terceiros. Bancos e debenturistas percebem a qualidade do título de dívida via rating de crédito 

da entidade, apontando para as expectativas futuras de retorno, fluxos de caixa estimados e custo 

de oportunidade envolvidos. Dessa forma, as alterações nas categorias e graus de rating 

influenciam os níveis de endividamento da empresa e induzem as organizações a emitirem mais 

ou menos dívida. Essa relação do rating com a tomada de decisão na estrutura de capital é 

denominada Credit Rating – Capital Structure (CR-CS). Logo, o objetivo principal desse estudo 

é analisar a influência do rating de crédito no endividamento das empresas. Além disso, são feitas 

análises referentes às relações entre oportunidade de crescimento e sua necessidade de captação 

externa e classificação de rating. Para tanto, utiliza-se uma amostra final com 74 companhias 

não-financeiras integrantes da Brasil Bolsa Balcão (B3), cujos 685 dados anuais são obtidos 

durante o período de 2000 a 2016, a partir da base de dados Capital IQ e Bloomberg. A amostra 

é analisada por meio de estatística descritiva e as hipóteses são testadas por meio de análise de 

correlação e regressão com dados em painel. Os resultados demonstram significância esporádica 

com algumas categorias e graus de rating, não sendo possível confirmar relação CR-CS como 

um determinante da estrutura de capital das empresas.  

 

 

Palavras-chave: Rating de crédito. Estrutura de capital. Dados em painel. 



 

 

 

Abstract 

 

The (un) investment process is related to the ability of a company to be able to make a correct 

assessment of the risks to which the asset is subject. The decision-making process is aided by 

indicators in which the rating categories and grades indicate, in a simplified way, the risks and 

assumptions of the issuer's and security´s quality. This simplification assists in the realization of 

investments by companies, since it facilitates their capture of third-party resources. Banks and 

debenture holders perceive the quality of the debt security through the credit rating of the entity, 

pointing to the future expectations of return, estimated cash flows and opportunity cost involved. 

In this way, changes in rating categories and grades influence the company's indebtedness levels 

and induce organizations to issue more or less debt. This ratio of rating to decision making in 

the capital structure is denominated Credit Rating - Capital Structure (CR-CS). Therefore, the 

main objective of this study is to analyze the influence of the credit rating on the companies' 

indebtedness. In addition, analyzes are made regarding the relationships between growth 

opportunities and their need for external funding and rating. For this purpose, a final sample is 

used with 74 non-financial companies from Brasil Bolsa Balcão (B3), whose 685 annual data 

are obtained during the period from 2000 to 2016, from the Capital IQ and Bloomberg database. 

The sample is analyzed by means of descriptive statistics and the hypotheses are tested through 

correlation analysis and regression with panel data. The results show sporadic significance with 

some categories and rating grades, and it is not possible to confirm CR-CS as a determinant of 

the capital structure of companies. 

 

 

Keywords: Credit rating. Capital structure. Panel data. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O rating é utilizado como ferramenta para se avaliar o risco das empresas, mensurando 

sua capacidade de cumprir obrigações perante os fornecedores de capital. Assim como outros 

indicadores financeiros, os estudos empíricos (CANTOR; PARKER, 1994, 1997; KISGEN, 

2007, 2006, CHOU, 2013; ROGERS et al., 2013; KEMPER; RAO, 2013) consideram que os 

graus de ratings alteram o comportamento do endividamento da empresa, conforme 

argumentação a seguir. 

 

1.1 Contextualização e justificativa 

 

O processo de investimento e desinvestimento vincula-se à capacidade de uma entidade 

efetuar uma correta avaliação dos riscos no qual um ativo está associado. Entre os indicadores 

para o processo de tomada de decisão está a utilização dos ratings públicos que pretendem 

resumir todos os riscos e pressupostos de qualidade que o emissor e a emissão contêm.  

 

Entre as agências de rating, Standard & Poor's (S&P), Moody’s (Moody’s) e Fitch Rating 

(Fitch) classificam o rating como uma opinião sobre a qualidade de crédito de um ativo, que 

considera posições financeiras, qualidade das garantias, seguros e outros fatores que permitem o 

pagamento das obrigações. As metodologias da Fitch e S&P variam em uma escala de AAA a 

D, enquanto da Moody’s de Aaa a C. As categorias de investimento estão compreendidas entre 

o intervalo de AAA a BBB- para Fitch e S&P e de Aaa a Baa3 para a Moody´s. Já as categorias 

de investimento especulativo variam de BB+ a CC para a Fitch e S&P e de Ba1 a C para a 

Moody’s. Um devedor avaliado como SD (default seletivo) ou D (default) é assim determinado 

na condição de inadimplência de suas obrigações financeiras.  

 

As classificações expostas são abrangentes. A S&P e a Fitch apresentam viés desses 

macros ratings, acrescentando sinais de tendência por meio do + ou – (mais ou menos) que 

demonstram a sensibilidade do ativo aos seus riscos, enquanto que a Moody’s se utiliza de 

números para definir essas gradações nas categorias de rating (de 1 a 3). A S&P, Moody’s e 

Fitch, como outras agências de rating, efetuam as denominadas creditwatch que são as revisões 

do rating do ativo, quando há evidências de alterações na percepção de risco de crédito, de 

informações relevantes no setor ou por fatos ocultos ou faltantes.  
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Na literatura financeira, percebe-se que o rating é importante para as decisões de estrutura 

de capital das empresas por influenciar a capacidade de financiamento de um projeto ou ativo. O 

rating incorpora o risco do negócio (setor, participação no mercado, competitividade, 

administração profissional), do segmento (industrial, comercial ou serviço) e financeiro (política 

financeira, tributação, lucratividade, fluxos de caixa e fôlego financeiro) que são inerentes ao 

ciclo do ativo analisado (ALTMAN; CAOUETTE; NARAYANAN, 1998).  

 

De acordo com May (2010), as agências de classificação de risco afirmam que os seus 

ratings refletem parcialmente informações privadas sobre o risco de inadimplência associada a 

dívida de um emitente. Para as empresas, o estabelecimento do rating facilita o processo de busca 

por investimentos e financiamentos, seja via acesso ao mercado de capitais ou via uso da estrutura 

bancária local ou internacional. O rating identifica a qualidade do projeto, as expectativas futuras 

de retorno, os fluxos de caixa estimados e previstos que impactam diretamente na capacidade de 

alocação de recursos, isto é, na necessidade do capital próprio e de terceiros no ativo analisado.  

 

Segundo as teorias de trade-off –TOT (MILLER, 1977) e pecking order – POT (MYERS, 

1984), as empresas utilizam-se do endividamento financeiro por princípios diferentes. A TOT 

considera que a empresa tende a um nível ótimo de endividamento, buscando os benefícios da 

dívida (fiscais) versus os custos da dívida (falência). Para a POT, as empresas priorizam os 

recursos internos para, em caso de eventos de escassez, utilizar recursos externos, seguindo um 

fluxo de títulos mais seguros como dívidas, migrando para dívidas híbridas (conversíveis), para 

por fim, ações.  

 

Entre as pesquisas de finanças que analisam a relação entre classificações de crédito e 

estrutura de capital, destacam-se as de Vishwanath (2007), Kisgen (2006, 2007), Chou (2013). 

Eles definem que o rating é considerado um dos fatores mais importante na política de 

endividamento da empresa e que as mudanças das classificações de crédito acabam por 

influenciar seu nível de endividamento ou suas estratégias para ajuste da estrutura de capital.  

 

De acordo com Cantor e Parker (1994), o rating transparece as características financeiras 

de solvência, dos limites de estrutura de capital e dos encargos financeiros negociados. Estes 

itens são importantes para praticamente todos os reguladores financeiros, autoridades públicas, 

instituições financeiras, companhias de seguro, empresas de valores imobiliários, mercados de 

capitais, fundos de investimento e de pensão. Os autores ressaltam a importância do rating, mas 
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apontam que as agências de classificação de risco demonstram divergências em suas 

metodologias, tornando-se questionável ao mercado.  

 

Kisgen (2006) explora o rating como uma forma de alinhamento dos riscos que o 

investidor está inserido, visto que a regulamentação burocratiza e dificulta as aplicações das 

instituições financeiras (bancos, fundos de pensão, entre outros) em papéis de alto risco. Quando 

a regulamentação afeta os custos para os investidores, ela finda por impactar o retorno das 

aplicações. Logo, a empresa é afetada não apenas por seu risco de inadimplência, mas pelos 

custos relacionados a seu rating de crédito.  

 

Posteriormente, em 2007, Kisgen demonstra que as empresas reduzem e/ou emitem 

menos dívidas na eminência de um possível rebaixamento do rating de crédito da empresa. Elas 

também se tornam menos propensas a diminuir o capital próprio. Esse comportamento está 

relacionado à alavancagem alvo da empresa, ao ciclo do negócio, às atividades de market timing 

e de recuperação financeira. O autor ressalta que as decisões de estrutura de capital são afetadas 

pelo rating de crédito nas mudanças da alavancagem, lucratividade e nos índices de solvência.  

 

O modelo que explica a relação entre rating e estrutura de capital é denominado como 

CR–CS (Credit Rating – Capital Structure), em que os ratings de crédito são uma ferramenta 

fundamental para que os gestores tomem decisões de estrutura de capital, devido aos 

custos/benefícios discretos que estão associados aos diferentes níveis de classificação de risco, 

seja por sua categoria de rating (AAA, AA etc) ou pelo grau dos ratings, + ou - (KISGEN, 2006).  

 

O modelo CR–CS baseia-se na diferença entre a variação da emissão de títulos de dívida 

e propriedade versus categorias e graus de rating e variáveis de controle, que são determinantes 

de estrutura de capital (KISGEN, 2006). Para Kisgen (2006) a emissão líquida da dívida é obtida 

pela variação entre novas emissões e reduções de debêntures menos a variação entre novas 

colocações e recompras de ações. Em outras palavras, a emissão líquida da dívida corresponde 

às variações entre endividamento e patrimônio líquido a valor de mercado da empresa.  

 

De acordo com Bone e Ribeiro (2009), os ratings de crédito não têm conteúdo 

informacional para as decisões referentes à estrutura de capital das empresas, eles apenas 

explicam suas alterações. Além disso, os gestores não utilizam a classificação de rating de crédito 

como uma ferramenta importante em suas tomadas de decisão. Como resultado, destaca-se a 
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relação significante entre as tendências de reclassificação do rating da empresa em grau 

especulativo e suas dívidas (ROGERS et al., 2013).  

 

Mesmo que os estudos sobre rating de crédito e estrutura de capital apontem relações 

significativas entre ambas variáveis, há artigos que não são conclusivos em relação à 

sensibilidade do endividamento das empresas (necessidade de captação externa), assim como 

sobre suas oportunidades de crescimento em relação ao CR–CS.  

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

Diante do exposto, o problema de pesquisa é: há relação entre o rating de crédito e a 

estrutura de capital das companhias? 

 

Assim, pretende-se responder alguns questionamentos sobre a interação entre ratings e 

estrutura de capital das companhias, quais sejam: 

 

a) Companhias com maior dependência do mercado de capitais, para captar recursos, atentam-

se mais ao rating de crédito do que aquelas que podem contar com fontes internas para suas 

necessidades de financiamento? 

 

b) A capacidade de captação, via mercado de capitais, varia entre as diferentes categorias e graus 

de rating de crédito? 

 

c) Há mais alteração na estrutura de capital das companhias que estão no limiar das categorias 

de rating de crédito especulativo e de investimento do que naquelas que estão em outras 

categorias? 

  

d) Companhias com maiores oportunidades de crescimento têm mais alteração na relação entre 

a estrutura de capital e rating de crédito?  
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1.3 Objetivos e hipóteses 

 

O objetivo geral desse estudo é analisar a relação entre o rating de crédito - provido pela 

agência classificadora de risco S&P1 - e a estrutura de capital das companhias brasileiras não 

financeiras, emissoras de debêntures.  

 

Como objetivos específicos, são feitas análises referentes às relações entre oportunidade 

de crescimento das empresas, assim como a sua necessidade de captação externa e classificação 

de rating de crédito. Adicionalmente, analisa-se a influência de outros fatores na estrutura de 

capital dessas companhias. Referidos objetivos são verificados por meio das hipóteses a seguir. 

O embasamento teórico para cada uma delas pode ser observado na seção 2.1 desse estudo. 

 

H1: Companhias com maior dependência de captação externa, via mercado de capitais, atentam 

mais ao rating de crédito em suas decisões de estrutura de capital, que aquelas que podem contar 

com fontes internas para suas necessidades de financiamento 

 

H2: A capacidade de captação, via mercado de capitais, varia entre as diferentes categorias e 

graus de rating de crédito 

 

H3: Há alteração na estrutura de capital das companhias que estão no limiar das categorias de 

rating de crédito especulativo e de investimento do que naquelas que estão em outras categorias  

 

H4: Companhias com maiores oportunidades de crescimento têm mais alteração na relação entre 

a estrutura de capital e rating de crédito 

  

                                                 
1 Os estudos internacionais de Kisgen (2006, 2009) e Kemper e Rao (2013) utilizam o rating da S&P long-term 

como variável independente de suas pesquisas.  
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1.4 Contribuições 

 

A importância do tema decorre do fato dele estar relacionado às atividades de crédito e 

do crescente acesso das empresas ao mercado de capitais doméstico e internacional dos países. 

Grandes projetos necessitam de recursos que o empreendedor por si não os têm. Logo, faz-se 

necessário o acesso aos mercados de crédito para execução e desenvolvimento das suas 

estratégias de investimento (SILVA, 2000).  

 

O mercado de capitais é uma fonte de recursos para as empresas, pois ele assume parte 

da demanda de crédito dessas firmas. Utilizam-se de diversos instrumentos financeiros para 

aportar capital às empresas, seja por integralização de capital social, por dívida (debêntures), por 

fundos ou certificados securitizados. Assim, compreender a influência entre rating, crédito e 

endividamento é fundamental para a manutenção de uma empresa no mercado, assim como, sua 

sobrevivência.  

 

A principal contribuição desse trabalho está em analisar como o endividamento de uma 

empresa se comporta com as alterações de rating, ponderando oportunidades de crescimento e 

necessidade de captação de recursos externos. Tais aspectos auxiliam na mensuração do ponto 

ótimo de endividamento de uma empresa, conforme mencionado pela trade-off theory (TOT). 

 

Por fim, o estudo das variáveis mencionadas permite a análise do comportamento das 

empresas com relação aos graus de rating, ou seja, ela auxilia no diagnóstico dos níveis de 

endividamento em relação à classificação de risco das entidades. 

 

1.5 Metodologia 

 

A população de interesse compreende as companhias brasileiras não financeiras. A 

amostra final considera 74 companhias integrantes da Brasil Bolsa Balcão (B3), cujos 685 dados 

anuais são obtidos durante o período de 2000 a 2016. Esses dados são extraídos das bases Capitais 

IQ e Bloomberg. A amostra é analisada via estatística descritiva e as hipóteses são testadas por 

meio de análise de correlação e regressão com dados em painel. Os resultados do modelo de 

regressão são validados por meio de testes de seus pressupostos. 
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1.6 Estrutura de organização do trabalho 

 

Essa dissertação é organizada em cinco capítulos, distribuídos da seguinte maneira:  

 

• O primeiro capítulo introduz a contextualização, justificativa, problema de pesquisa, 

objetivos, hipóteses, contribuições e metodologia adotada.  

 

• O capítulo dois refere-se à revisão teórica e empírica que suporta as hipóteses do 

estudo.  

 

• O capítulo três descreve a metodologia para a realização do trabalho, apresentando a 

população, evolução da amostra, testes estatísticos e modelo econométrico.   

 

• O capítulo quatro discorre sobre os resultados dos testes, bem como sobre a 

confirmação ou não das hipóteses do trabalho.  

 

• Por fim, o capítulo cinco apresenta as considerações finais, limitações e sugestões 

para outras pesquisas na área.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesse item são apresentadas as principais teorias que suportam as hipóteses desse estudo, 

bem como resultados de testes empíricos sobre o tema. 

 

2.1 Referencial teórico  

 

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 Modgliani e Miller (1958) – doravante MM. Os pressupostos das proposições de 

MM correspondem a atritos existentes em um mercado de capitais imperfeito. Esses atritos 

suportam as teorias que questionam as proposições de MM - tradeoff, pecking order, assimetria 

de informação e agência – e que dão origem às hipóteses desse estudo. Por fim, ainda nesse 

tópico, relaciona-se o conceito de rating de crédito com o de estrutura de capital da empresa. 

 

2.1.1 Estrutura de capital 

 

O tema estrutura de capital continua a ser enigmático (CHIRINKO; SINGHA, 2000), pois 

estudos na área apresentam diversos motivos que levam a modelos diferentes de estrutura de 

capital. A combinação entre capital de terceiros e próprio define a estrutura de capital da empresa, 

gerando custos e benefícios a ela (SCHROEDER; CLARK; CATHEY, 2010).  

 

Os primeiros trabalhos sobre estrutura de capital definem uma combinação ótima de 

endividamento e capital que maximiza o valor da firma (DURAND, 1952, 1959). Definida como 

teoria convencional, ela ressalta que a estrutura de capital modifica o valor da empresa, pois a 

captação via dívidas altera o risco percebido aos investidores e, portanto, altera o risco da 

empresa.  

 

Durand (1952, 1959) analisa que o custo de capital de terceiros é mais barato que o custo 

de capital próprio, visto que o credor tem risco mitigado pelas proteções e aparatos legais que 

suavizam suas perdas, e geram, portanto, um menor retorno. Porém, Durand (1959) pondera que 

o aumento do endividamento altera a percepção de risco da empresa, acarretando a 

vulnerabilidades e assim, a maiores exigências de retorno por seus acionistas.  
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Durand (1952) confirma que a empresa deve contrair dívida até um ponto ótimo que 

provoque o patamar mínimo de custo de capital da empresa, o que permite a maximização do 

valor da organização. O endividamento é uma fonte de capital de terceiros a ser considerada na 

estrutura de capital de uma empresa. Damodaran (2002) pondera que sua utilização está atrelada 

a uma série de variáveis que se amparam na taxa livre de risco, na renovação dos empréstimos 

da empresa e na exposição ao risco e default que influencia a obtenção dos empréstimos. Os juros 

das dívidas, por serem dedutíveís do imposto de renda da organização, que adotam o regime de 

lucro real, geram um benefício fiscal, conforme demonstra a equação 1. 

 

ki = kd x (1 – IR) (1) 

 

Em que: 

ki = taxa de juros líquida do imposto de renda, 

kd = taxa de juros, 

IR = alíquota do imposto de renda. 

 

O custo de capital próprio representa a expectativa do acionista, em relação ao retorno 

projetado do seu ativo, que está diretamente relacionado ao risco do investimento (WHITE; 

SONDHI; FRIED, 1994). Esse risco é ponderado pelas informações contábeis dos lucros 

históricos da empresa e das informações coletadas no mercado financeiro, comparando o 

desempenho da organização com as de mercado (PATTERSON, 1999). 

 

Entre os modelos disponíveis para o cálculo do custo de capital próprio, cita-se o CAPM 

(Capital Asset Pricing Model), que demonstra o retorno esperado de um ativo, por meio do beta, 

da taxa livre de risco do mercado e do prêmio de mercado. Sua origem é atribuída a Sharpe 

(1964), tendo sido aprimorado por Lintner (1965) e Mossin (1966). 

 

Os principais pressupostos do CAPM são: a) investidores avaliam os retornos esperados 

e seus desvios em um determinado período, b) os investidores olham para as carteiras que 

apresentam menor desvio-padrão, c) os custos, como tributos e transações, são irrelevantes, d) a 

taxa livre de risco é idêntica para todos os componentes do mercado, e) as informações são 

transparentes, iguais e disponíveis e f) as expectativas dos investidores são homogêneas 

(SHARPE; ALEXANDER; BAILEY, 1995). O diferencial do CAPM é permitir que diferentes 

ativos se tornem comparáveis (DAMODARAN, 1999). 
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A fórmula matemática do CAPM é expressa pela equação 2: 

 

E(Ri) = Rf + β x [E(Rm) – Rf] (2) 

 

Em que:  

E(Ri) = retorno esperado do ativo i 

Rf = taxa livre de risco  

β = risco sistemático do ativo i 

E(Rm) = retorno esperado do mercado 

E(Rm) – Rf = prêmio de mercado que representa a diferença entre a taxa de retorno esperada do mercado 

e a taxa de retorno livre de risco  

 

Assim, a estrutura de capital está relacionada à composição das fontes dos recursos da 

empresa (próprio ou de terceiros) que determinam seu custo médio ponderado de capital, 

denominado de Weighted Average Cost of Capital (WACC) - MM (1959 e 1963) definem sua 

fórmula conforme equação 3:  
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Em que: 

ke = custo do capital próprio 

ki = custo do capital de terceiros, líquido do imposto de renda 

E = capital próprio 

D = capital de terceiros 

 

A utilização do WACC é fundamental para a tomada de decisões de uma empresa, pois é 

por meio dela que se consegue determinar quais operações devem ser mantidas e que 

investimentos devem ser executados (DAMODARAN, 2002).  

 

Em seu artigo, MM (1958) consideram as seguintes premissas: (a) mercado ideal, sem 

imperfeições, (b) isenção de impostos para pessoas físicas e jurídicas, (c) disponibilidade e 

capilaridade das informações aos integrantes do mercado, (d) qualquer pessoa pode contrair 

empréstimos com as mesma taxa, (e) o fluxo de caixa tende à perpetuidade, (f) os administradores 

buscam maximizar a riqueza de seus acionistas, (g) os fluxos de caixa das operações não sofrem 

alteração da estrutura de capital, (h) as empresas tem o mesmo patamar de risco, (i) os títulos no 

mercado são livres de risco e (j) não há custos de falência no mercado. As proposições que 

derivam dessas premissas são: 



25 

 

 

 

Proposição I: O valor de mercado da empresa é a soma dos fluxos dos investimentos, em que seu 

retorno esperado é determinado por uma capitalização e por uma taxa apropriada de risco do 

ativo. Portanto, a estrutura de capital não tem relevância, visto que o que determina o valor da 

empresa são seus fluxos de caixa e não a presença de capital de terceiros ou próprio. 

 

Proposição II: A ação de uma empresa que é classificada com um determinado nível de risco, 

possui uma relação linear entre a taxa esperada de retorno e seu endividamento. O retorno é a 

expressão do custo de capital próprio da empresa, mais um prêmio de risco advindo do risco 

financeiro.  

 

Proposição III: A empresa está alinhada com os interesses de seus acionistas no momento em 

que a tomada de decisão dos investimentos gerem um retorno esperado superior ao custo de 

capital do ativo. Assim, não é a estrutura de capital que determina o investimento, mas sim o 

ativo que melhor rentabilize o custo de capital investido nele, gerando valor ao acionista. 

 

Posteriormente, MM (1963) reconhecem a existência de tributos diretos para as pessoas 

jurídicas. Tal fato significa o reconhecimento de que o capital de terceiros é impactado pelo 

benefício da dedução tributária no pagamento de juros. Como resultado, retoma-se a relevância 

da estrutura de capital.  

 

Entretanto, em 1977, Miller pondera os impactos da tributação relativa nos rendimentos 

dos investimentos das pessoas físicas. O autor argumenta que a comparação entre a tributação 

sobre os dividendos recebidos pelos acionistas e a incidente sobre os lucros das empresas implica 

na inexistência de ganho pelo uso de capital de terceiros e, portanto, torna-se irrelevante a 

estrutura de capital, reconhecendo a validade das proposições de MM (1958). 

 

Em síntese, estudos de Fensen e Meckling (1976), Galai e Masulis (1976), Myers (1984) 

e Teixeira, Prado e Sousa (2011) demonstram que as proposições de MM são referência no campo 

teórico. Entretanto, em mercados ineficientes ou com atritos, outras teorias tendem a explicar a 

tomada de decisão do financiamento, destacando-se entre elas trade-off, pecking order e teoria 

da agência.  
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2.1.2 Trade-off theory 

 

Conforme a visão tradicional apresentada por Durant (1959, 1952), as empresas tendem 

a buscar um nível de endividamento que maximize o seu valor, não se arriscando a custos maiores 

e a elevação de riscos. O foco então é adequar a estrutura de capital a um ponto ótimo que 

equilibre os custos e benefícios decorrentes da utilização da dívida. A vantagem obtida pela 

dedução tributária, que a dívida permite, amplia a percepção de risco de falência. O modelo 

alinhado a essa teoria é denominado trade-off. 

 

O modelo da TOT busca um ponto ótimo de endividamento. Este ponto pode ser estático, 

isto é, um valor determinado no total da estrutura de capital da empresa, ou então, mutável ao 

longo do tempo. As teorias de TOT estático e dinâmico divergem em como o ponto ótimo da 

estrutura de capital é determinado.  

 

A teoria de static trade-off afirma que a tomada de decisão de uma empresa está 

relacionada ao um ponto ótimo de endividamento, no qual o volume de captação relaciona-se 

diretamente aos ganhos marginais da economia fiscal da dívida. Esse equilíbrio é obtido pela 

ponderação entre o ganho do benefício tributário da dívida versus o risco de falência que a 

empresa se expõe ao contrair capital de terceiros (MYERS, 1984). 

 

Kim (1978) apresenta o modelo como uma função de balanceamento entre os benefícios 

e os custos da dívida, sendo que o risco de falência aumenta quanto mais o endividamento cresce. 

Miller (1977) também pondera que a alavancagem se relaciona aos custos de falência da dívida, 

e mesmo que a elevação da dívida permita maior dedutibilidade dos impostos, ela implica em 

um risco falencial. 

 

Miller (1977) ressalta que os efeitos dos custos de falência são ínfimos se comparados às 

vantagens dos benefícios fiscais, visto que, até o momento, as abordagens desconsideram os 

impostos pagos pelas pessoas físicas no recebimento de dividendos de ações e sobre os juros de 

títulos de dívidas. A consideração dessas alíquotas determina a valorização de uma empresa. 

DeAngelo e Masulis (1980) incluem ainda outras deduções fiscais (amortização, depreciação, 

exaustão, provisões, créditos tributários a compensar) que fazem com que a empresa pague 

menos imposto e afete o ponto ótimo da estrutura de capital.  
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Os modelos dos estudos sobre TOT, até o momento, empregam uma estrutura de capital 

estática para a empresa, atrelada à sua atividade, segmento e balanceamento de dívidas entre 

custos e benefícios. Porém, Baker e Wurgler (2002) e Famá e Da Silva (2005) avaliam que os 

modelos estáticos não são condizentes com a continuidade de uma empresa, visto que eles não 

ajustam os custos de transação - dependendo do período, os custos podem superar os benefícios 

- e que as empresas acertam seu endividamento de acordo com o seu ciclo de vida (LEARY; 

ROBERTS, 2005; FLANNERY; RANGAN, 2006). 

 

Os modelos dinâmicos de TOT apontam para um balanceamento dos benefícios do 

endividamento ao longo do tempo da empresa. Brennan e Schwartz (1984) e Titman e Tsyplakov 

(2007) esclarecem que as empresas visualizam diversos cenários para financiar seus projetos e 

reavaliam suas decisões simultaneamente, encolhendo o melhor nível de endividamento e de 

investimentos.  

 

Há modelos que tentam clarificar o dinamic trade-off. Denominados como modelos de 

ajuste parcial da estrutura de ótima de capital (FLANNERY; RANGAN, 2006), eles tendem a 

apontar a estrutura em um determinado período, para uma empresa, conforme a equação 4: 

 

EDi,t+1 – ED i,t = λ (ED*i,t+1 - ED i,t) + ε i,t+1 
(4) 

 

Em que: 

EDi,t+1 = nível de endividamento da empresa i no momento t+1, 

EDi,t = nível de endividamento da empresa i no momento t, 

ED*i,t+1 = nível de endividamento desejado pela empresa i em t+1, 

λ =  relação entre o nível ótimo e o nível atual de endividamento,  

εi,t = erro da empresa i no momento t+1. 

 

 

2.1.3 Pecking order theory, assimetria de informação e teoria da agência 

 

O pressuposto para a teoria de pecking order (POT) está na capacidade de os gestores de 

uma empresa deterem informações mais relevantes do que o mercado e assim, eles são levados 

a apriorizarem recursos internos aos externos (LELAND; PYLE, 1977; MYERS, 1977, 1984; 

MYERS; MAJLUF, 1984, MYERS, 2001). Os administradores definem a ordem em que são 

utilizados os recursos para financiar o crescimento da empresa, hierarquizando essa escolha, 

sendo: 1º) utilização dos recursos gerados internamente, 2º) captação de novas dívidas e 3º) 
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lançamento de novas ações (NAKAMURA et al., 2007). Essa hierarquização é construída na 

forma de mitigar qualquer tipo de ineficiência nas decisões de financiamento ocasionadas pelo 

desequilíbrio entre as informações que os gestores detêm e os seus stakeholders (MYERS; 

MAJLUF, 1984). 

 

A utilização de recursos internos evita que a empresa se exponha aos custos de captação, 

gerados pelo cumprimento de uma série de condições, garantias, colaterais e covenants (MYERS; 

MAJLUF, 1984), o que implica que empresas mais lucrativas tendem a um menor 

endividamento. O efeito não se restringe apenas aos custos de captação, mas também passam 

uma melhor imagem para o mercado, em que os projetos geram fluxos suficientes para evitar a 

necessidade de fontes externas de financiamento (MYERS; MAJLUF, 1984).  

 

A empresa pode emitir novas ações para captar recursos. Todavia, isso pode ser um sinal 

negativo para o mercado, dado que a empresa deve apresentar perspectivas futuras negativas e a 

captação evidencia a necessidade de compartilhar os prejuízos com novos acionistas (MYERS; 

MAJLUF, 1984). Assim, o endividamento não é uma meta da empresa, mas uma forma de 

atender uma demanda pontual de recursos, em momentos em que a geração líquida de caixa não 

atende um projeto de expansão e crescimento (SHYAM-SUNDER; MYERS, 1999).  

 

Ross (1977) aponta que tanto a distribuição de dividendos, quanto a estrutura de capital 

de uma empresa sinalizavam a situação financeira dela, pois existe uma assimetria de informação 

entre os administradores da empresa e os agentes externos. Smart, Gitman e Megginson (2007) 

ressaltam que os gestores por deterem informações privilegiadas, passam a comunicá-las de 

modo a aumentar o valor das ações, ampliando a informação que apenas empresas com bons 

prospectos têm condições de se financiar. Porém, isso ocorre porque os investidores, por 

desconhecerem o real valor da firma e dos investimentos aos quais a organização tem 

oportunidade, não identificam o valor das ações que os gestores fazem para o financiamento, 

dado à assimetria informacional (HARRIS; RAVIV, 1991). 

 

Essa assimetria das informações entre os stakeholders, acionistas e administração gera os 

denominados conflitos de agência. Segundo Fensen e Meckling (1976), esse conflito está 

relacionado a um contrato em que uma ou mais pessoas empregam um agente para efetuar algum 

serviço ou trabalho em seu favor, agregando-lhe reponsabilidades. Nesse ponto, caso as entidades 
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(contratante e agente) sejam maximizadores de utilidade, o agente tende a atuar para suprir as 

necessidades do principal. 

 

Entretanto, não há garantias de que o agente tome decisões ótimas, do ponto de vista do 

principal. Tal fato pode levar a uma perda residual, o que caracteriza uma estratégia de lucro 

maior possível e não de lucro máximo (FENSEN; MECKLING, 1976). Nesse caso, o 

endividamento fornece uma forma de controle, em que a restrição de recursos motiva os 

administradores a serem eficientes em suas decisões de investimento (JENSEN, 1986). Logo, a 

contratação de dívidas é um tipo de custo de agência que finda por mitigar o conflito entre 

principais e gestores, mas que também aumenta o risco de falência da empresa (FENSEN; 

MECKLING, 1976).  

 

Nossa, Kassai e Kassai (2000), no entanto, ressaltam que existe relacionamento entre 

diversos stakeholders presentes em uma organização, e não apenas acionistas e gestores, tais 

como clientes, fornecedores, governo, credores, entre outras entidades que fazem parte da 

operação, administração ou manutenção de uma empresa.  

 

Por fim, Mendes (2001) destaca que a teoria da agência se relaciona com a transferência 

de riqueza do principal para o agente. O principal perde parte de sua riqueza para ser compensado 

por melhores desempenhos, devido a uma participação profissional na empresa. A teoria da 

agência, está diretamente relacionada à POT, posto que os conflitos entre agentes e assimetria de 

informação estão relacionados à capacidade da empresa de ponderar os mecanismos financeiros 

utilizados para seus financiamentos, recursos internos, dívida ou outros recursos advindos de 

capital próprio. 

 

2.1.4 Determinantes da estrutura de capital  

 

Tanto para a TOT, quanto para a POT, os determinantes da estrutura de capital são 

semelhantes, com resultados empíricos que ora convergem e ora divergem das teorias. Para 

explicar as teorias, busca-se fatores que determinam as escolhas da estrutura de capital das 

empresas, relacionados a atributos como rentabilidade, crescimento, tamanho da empresa, 

intangibilidade, crescimento, imobilização, alavancagem, reputação, dimensão, entre outros 

(MILLER, 1977; DeANGELO; MASULIS, 1980; MYERS, 1984; MYERS; MAJLUF, 1984; 

FAMA; FRENCH, 2002; NAKAMURA et al., 2007; BASTOS; NAKAMURA; BASSO, 2009; 
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KAVESKI et al., 2015; MATRAGRANO; BERNARDES; GONÇALVES, 2015; SANT´ANA; 

SILVA, 2015; GONÇALVES; HEIN; MICHELS, 2016) que são testados e demosntram-se 

significativamente relevantes (HARRIS; RAVIV, 1991). 

 

Com relação à oportunidade de crescimento, TOT e POT divergem sobre sua relação com 

o endividamento da empresa. Segundo a TOT, quanto maior a oportunidade de crescimento, 

menor o nível de endividamento da empresa (BASTOS; NAKAMURA; BASSO, 2009). Já para 

a POT, não há uma clara relação entre o endividamento e oportunidade de crescimento, podendo 

haver uma relação positiva (MACHADO et al., 2015) ou negativa (MYERS, 1984; 

MAGALHÃES, 2012). 

 

O “Q” ou quociente/razão de Tobin pode ser considerado como uma proxy do crescimento 

das empresas. Aquelas que possuem um elevado valor da variável, têm estímulos para realizar 

mais investimentos do que outras. Além disso, elas incorporam expectativas futuras da 

organização (CALLEN, 1988). Mcconnell e Servaes (1995) e Klock e Thies (1995) substituem 

o índice preço/lucro pelo Q de Tobin como indicador das oportunidades de crescimento. 

 

Para a rentabilidade, a TOT pondera que empresas mais lucrativas são mais alavancadas, 

tendo como objetivo obter benefício fiscal (MILLER, 1977; NAKAMURA et al., 2007). 

Todavia, à luz da POT, as empresas se endividam menos, visto que elas priorizam os recursos 

internos (MYERS, 1984; BASTOS; NAKAMURA; BASSO, 2009; KAVESKI et al., 2015; 

GONÇALVES; HEIN; MICHELS, 2016). 

 

Para a TOT, o tamanho - cuja proxy pode estar associada ao resultado operacional da 

empresa - influencia a capacidade de endividamento dela, devido sua menor probabilidade de 

falência (FAMA, FRENCH, 2002). Rajan e Zingales (1995) afirmam que grandes empresas 

tendem a possuir um nível de endividamento maior. Essa relação positiva também é confirmada 

por Bastos, Nakamura e Basso, (2009) e Kaveski et al., (2015). Moreira e Puga (2001) encontram 

evidências de que fatores como tamanho não produzem grandes variações nos padrões de 

financiamento das empresas. Porém, para eles, empresas intensivas de capital são mais 

endividadas. 

 

Já para a POT, o tamanho diminui a assimetria informacional, o que corrobora com um 

maior nível de endividamento da empresa (TITMAN; WESSELS, 1988; RAJAN; ZINGALES, 
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1995; SILVA, 2012). Entretanto, o resultado operacional é a primeira fonte de financiamento. 

Logo, a relação entre tamanho e endividamento para a POT pode ser positiva ou negativa 

(NAKAMURA et al., 2007).  

 

2.1.5 Rating de crédito 

 

O rating é a expressão simplificada, elaborada por uma agência de classificação, dos 

riscos que um ativo “ï” carrega, sejam eles referentes aos riscos internos - empresa, investimento 

ou setor - ou externos - ambiente, regulamentação, país (S&P, 2013). Ele também analisa o risco 

de o emissor honrar seus compromissos financeiros - juros, pagamento de principal, sinistros de 

seguros ou obrigações com contrapartes - não indicando, necessariamente, aos investidores que 

eles devem receber sua parte (Fitch, 2017). A Moody’s (2017) entende que o rating é a 

capacidade e vontade de o emissor realizar pagamentos pontuais durante a vida útil do título de 

dívida.  

 

O rating de crédito contém informações sobre a qualidade dos ativos e da operação de 

uma empresa, além de outras informações que contemplam a governança, a transparência e os 

relacionamentos com os stakeholders da cadeia da organização. Baseadas nessas informações, 

as empresas/agências especializadas na classificação de risco de crédito emitem seu parecer, o 

que atenua a assimetria de informação entre acionistas-credores-gerência e entre as diversas 

entidades que estão relacionadas à cadeia produtiva (MILLON; THAKOR, 1985). Além disso, 

elas aceleram o processamento das informações e disseminam o conhecimento sobre a situação 

das empresas analisadas para o mercado financeiro (BOOT; MILBOURN; SCHMEITS, 2006). 

A estruturação da indústria do rating está diretamente atrelada à criação do mercado de capitais, 

sendo essencial ao seu desenvolvimento.  

 

As categorias e graus de rating tornam-se importantes pois facilitam a percepção de risco 

do ativo (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002). O rating é uma expressão da possibilidade de 

default das dívidas da empresa - corporativas, project finance, entre outros modelos de 

financiamento - e simplifica a visualização dos tipos de funding a serem alocados, tanto para o 

emissor, quanto para o comprador (BONE, 2004).   

 

A visão do investidor é que as agências de classificação de risco de crédito têm condições 

de fornecer uma medida padronizada de risco das empresas do mercado de capitais, considerando 
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a perspectiva de longo prazo (CANTOR; MANN, 2007). Logo, a classificação atribuída é uma 

ferramenta que relativiza a condição de crédito da empresa a um patamar de comparação (ZHOU, 

2001).  

 

A qualidade do rating está ligada à capacidade da agência classificadora do risco de 

crédito. Isto é, espera-se que ela seja capaz de mensurar corretamente o risco das companhias, 

gerando credibilidade ao mercado. Para tanto, a agência de classificação de risco deve atentar 

para sua reputação, especialização, agilidade, independência, normatização, transparência, 

confiabilidade, cooperação e principalmente robustez analítica (DUFF; EINIG, 2009). O rating 

é modelado conforme critérios da agência de classificação de crédito e depende de uma 

composição de fatores que estão relacionados à empresa, ao seu mercado de atuação e ao macro 

ambiente (S&P, 2013; FITCH, 2017; MOODY’S; 2017).  

 

2.1.5.1 S&P 

 

O critério da S&P (2013, 2016) descreve como cada um dos componentes é utilizado para 

definir os riscos de negócio e o perfil de risco das empresas, além de outros fatores que podem 

alterar o SACP (Stand-Alone Credit Profile). Denominado como perfil de crédito individual, essa 

variável é composta apenas com os dados da empresa em si, sem considerar seu controlador. Isto 

é, ela pondera apenas os ativos da empresa, seus fluxos financeiros, endividamento e o ambiente 

que a organização está inserida.  

 

Outro componente do rating é determinado pelo perfil de risco dos negócios da empresa, 

que abrange os seguintes aspectos: a) cenário competitivo dos mercados de atuação, b) riscos-

países dos mercados, c) vantagens e desvantagens competitivas da empresa, em cada segmento 

de atuação, d) perfil de risco financeiro que determina a tolerância da empresa nesses mercados, 

e) tipos de financiamento tomados pela empresa, f) fluxos de caixa operacionais vigentes, g) 

planos de investimento da empresa, h) obrigações financeiras, i) alavancagem e j) liquidez (S&P, 

2013 e 2016).  

 

Esses componentes fazem parte dos determinantes do CICRA - Corporate Industry and 

Country Risk Assessment. CICRA refere-se ao ambiente em que a empresa, segmentos e países 

atuam, assim como as vantagens e desvantagens competitivas que cada modelo de negócio da 
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empresa detém. As principais variáveis estão relacionadas à vantagem competitiva, eficiência 

operacional, rentabilidade, escala e diversidade, conforme Figura 1 (S&P, 2013). 

 

Figura 1 – Segmento corporativo e de avaliação de risco país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação do relatório de crédito corporativo da S&P (2013).  

CICRA: Corporate Industry and Country Risk Assessment 

 

Outro ponto relevante para os componentes do rating da empresa, refere-se à 

alavancagem e fluxo de caixa da empresa, em que a S&P (2013) avalia seu risco financeiro por 

meio de métricas quantitativas, sendo: 1 - mínimo, 2 - modesto, 3 - intermediário, 4 - 

significativo, 5 - agressivo e 6 - altamente alavancado. Eles são aglutinados na análise do fluxo 

financeiro, conforme Figura 2. Esse conjunto de dados forma o perfil individual da empresa.   

 

Figura 2 – Análise do fluxo financeiro 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação do relatório de crédito corporativo da S&P (2013).  

 

O próximo passo refere-se à formatação da estrutura de capital da empresa. A política 

financeira da organização é avaliada como forma de medida em que a tomada de decisão do 

administrador afeta seu perfil de risco. A liquidez é ponderada pela monetização da empresa, por 
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meio de seus fluxos de caixa, de uma avaliação qualitativa sobre os cumprimentos das cláusulas 

contratuais da mesma, assim como o relacionamento com os bancos parceiros da organização 

(S&P, 2013).  

 

A S&P (2013, 2016) considera a governança corporativa da empresa, por meio da sua 

eficácia operacional, isto é, como os gestores melhoram e incrementam o fluxo operacional das 

unidades negociais, a gestão de riscos aplicadas aos processos, assim como as ações de 

monitoramento e mitigação de riscos.  

 

As categorias e graus do rating refletem intrinsecamente como a administração atua nas 

decisões da empresa, sendo uma forma de incrementar seus fluxos operacionais e de diminuir os 

riscos dos processos internos. Por fim, são avaliados os pares da empresa pelo perfil de risco de 

crédito individual, em que são avaliadas as características de crédito do emissor. Essa avaliação 

resulta em impacto no rating, pois realiza um comparativo entre as empresas do segmento (S&P, 

2013).  

 

A consolidação desses dados permite que a S&P (2013) defina o perfil de risco da 

empresa a ser avaliada e classificada. A conclusão do critério de rating ainda pondera a influência 

do grupo econômico, no qual a empresa está inserida, assim como a existência de medidas 

governamentais que a bonifiquem ou não. Esse conjunto de dados consolida-se na forma de 

classificação de risco, denominado como rating de crédito, conforme estrutura identificada na 

Figura 3. 

 

A S&P (2013) pondera os riscos do negócio da empresa - segmento de atuação, países, e 

posição competitiva da empresa - assim como o risco financeiro dela, no que se refere a geração 

do fluxo de caixa. Nesse momento, tem-se a precificação do risco corporativo da organização 

que é ainda analizado pelos filtros de: a) diversificação - linhas de produtos, atuação e segmentos, 

b) política financeira - atuação no mercado financeiro, instituições financeiras, garantias, 

covenants e colaterais, c) governança - controles internos, transparência, d) estrutura de capital - 

alavancagem,  e) liquidez - capacidade de honrar as dívidas de curto e longo prazo, necessidade 

de capital de giro - e f) composição dos riscos corporativos dos segmentos de atuação.  

 

Nesse ponto, a S&P agrupa o SACP - Stand-Alone Credit Profile. Trata-se de uma opinião 

sobre a qualidade de crédito do emissor, sem a intervenção do grupo empresarial, do governo ou 
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de uma seguradora. Para obtenção do rating final da empresa, inclui-se os modificadores 

externos, tais como controladores e governo, conforme ilustrado na Figura 3 (S&P, 2013).  

 

Figura 3 – Composição do rating corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação do relatório de crédito corporativo da S&P (2013).  

 

A partir desse conjunto de diretrizes, a S&P determina sua escala de rating e a 

classificação do risco de crédito das empresas. A agência classificadora de risco esclarece que:  

 

Os ratings de crédito são uma opinião sobre a qualidade de crédito de um 

devedor (ratings de crédito de emissor, corporativo ou de contraparte) ou sobre 

sua capacidade geral de honrar obrigações financeiras específicas (rating de 

crédito de emissão), em relação àquela de outros emissores ou emissões em um 

dado país. Os ratings de crédito fornecem uma escala do risco de crédito em um 

país. Neste contexto, referirem-nos a ambos “país” e “região” como apenas 

“país”. Podemos atribuir ratings na escala nacional/global a entidades 

residentes no país, bem como a entidades não domésticas que emitem dívida em 

um dado mercado de escala nacional/global. (S&P, 2013, p. 2).  
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A escala de classificação de risco da S&P é graduada pelo sistema de notas para emissões 

de curto e longo prazo que expressa a situação financeira da organização no mercado.  Sua escala 

de classificação de risco é detalhada no Quadro 1:  

 

Quadro 1 – Escala de rating da agência de classificação de risco – S&P 

Longo Prazo Curto Prazo Definição 

AAA 

A-1 + 

Prime, risco de crédito mínimo 

AA+ 

Grau elevado, bom, baixíssimo risco de crédito AA 

AA- 

A+ 
A-1 

Grau médio elevado, com baixo risco de crédito. A 

A- 
A-2 

BBB+ 

Grau médio baixo, com risco de crédito moderado. BBB 
A-3 

BBB- 

BB+ 

B 

Grau de não-investimento especulativo com substancial risco de 

crédito. 
BB 

BB- 

B+ 

Altamente especulativo com alto risco de crédito. B 

B- 

CCC+ 

C 

Risco substancial 

CCC Extremamente especulativo 

CCC- 

Em moratória técnica CC 

C 

SD 
/ Em moratória, com pequena chance de recuperação. 

D 
 
Fonte: Adaptação do rating de crédito e suas definições da S&P (2016). 

 

Essas categorias são segregadas em três principais grupos: a) investimento, sendo de 

AAA a BBB-, b) especulativa, sendo de BB+ a CC e c) default, sendo selective default (SD) e 

default (D). 

 

2.1.5.2 Fitch 

 

A Fich Rating’s publica opiniões e avaliações sobre a força financeira ou operacional de 

um ativo em escala e scores. Há também ratings específicos a prestadores de serviços de 

cobrança de hipotecas residenciais e comerciais e a gestores de recursos e fundos de 

investimento. Esses possuem particularidades em suas análises.  
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Para a Fitch (2017), os ratings de crédito são uma opinião quanto às condições relativas 

de um emissor honrar seus compromissos financeiros, sendo aplicáveis a uma gama de entidades 

e papéis tais como títulos soberanos dos governos, bancos, seguradoras, outras entidades de 

finanças públicas - incluindo entidades supranacionais e subnacionais - títulos e valores 

mobiliários, obrigações e operações estruturadas lastreadas por ativos financeiros.  

 

Assim, os ratings de crédito são uma medida relativa de risco de crédito e não uma 

previsão da frequência específica de inadimplência ou perda (Fich, 2017). Os ratings não 

contemplam perdas de valor de mercado, ocorridas por taxas de juros, liquidez e outras condições 

de mercado. No entanto, em termos de pagamento das obrigações avaliadas, o risco de mercado 

pode ter influência sobre a capacidade de um emissor de cumprir com seus compromissos 

(FITCH, 2017). 

 

As categorias de rating da Fitch (2017) são segregadas em três principais grupos: a) 

investimento, sendo de AAA a BBB-, b) especulativa, sendo de BB+ a CC e c) default, sendo 

restricted default (RD) e default (D). A categoria de investimento classifica os emitentes e 

emissões como de alto nível de solvência e qualidade de crédito ou como aqueles que têm de 

baixa a moderada probabilidade de inadimplência. Para a categoria especulativa, há significativo 

risco de inadimplência, devido as incertezas de pagamento em suas obrigações. Por fim, a 

categoria de default determina o inadimplemento da emissão ou do emitente.  

 

A escala de classificação de risco da Fitch é graduada pelo sistema de notas para emissões 

de curto e longo prazo que expressa a situação financeira da organização no mercado.  Sua escala 

de classificação de risco é detalhada no Quadro 2:  
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Quadro 2 – Escala de rating da agência de classificação de risco – Fitch 

Longo Prazo Curto Prazo Definição 

AAA 

F1 

Melhor qualidade de crédito. Reflete a menor expectativa de risco 

de crédito. 

AA+ 
Qualidade de crédito muito alta. Denota uma expectativa muito 

baixa de risco de crédito. 
AA 

AA- 

A+ 
Qualidade de crédito alta. Denota uma baixa expectativa de risco de 

crédito. 
A 

A- 
F2 

BBB+ 
Boa qualidade de crédito. Indica que, no momento, existe uma baixa 

expectativa de risco de crédito. 
BBB 

F3 
BBB- 

BB+ 

B 

Especulativo. Indica que há possibilidade de o risco de crédito 

aumentar. 
BB 

BB- 

B+ 
Altamente especulativo. Indica que um significativo risco de crédito 

está presente. 
B 

B- 

CCC+ 

C 

Inadimplência é uma possibilidade real. 

CCC Compromissos financeiros problemáticos ou inadimplentes 

CCC- 

Inadimplência iminente CC 

C 

RD RD  Deixou de efetuar os pagamentos devidos 

D D Deixou de cumprir com todas as suas obrigações financeiras 

 
Fonte: Adaptação do rating de crédito e suas definições da Fitch (2017). 

 

2.1.5.3 Moody’s 

 

De acordo com a Moody’s Investidors Service (2017), o rating permite que os 

investidores analisem os riscos associados aos ativos, de modo independente, contribuindo para 

um diagnóstico eficiente do comportamento financeiro da empresa. Para ela, a categoria de risco 

de crédito mais baixa é aquela classificada como a de maior probabilidade de inadimplência - C, 

seguida pelas categorias Ca, Caa3, Caa2 e Caa1. Em uma escala intermediária, as categorias com 

elementos especulativos ainda sujeitas ao alto risco de crédito são B3, B2, B1, Ba3, Ba2 e Ba1. 

Por fim, as categorias de maior qualidade são Baa3, Baa2, Baa1, A3, A2, A1, Aa3, Aa2, Aa1 e 

Aaa. As três ultimas são as melhores notas das da escala, conforme Quadro 3:  
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Quadro 3 – Escala de rating da agência de classificação de risco – Moody’s  

Longo Prazo Curto Prazo Definição 

Aaa 

P-1 

Rating é considerado o de maior qualidade, com risco mínimo. 

Aa1 
Qualidade elevada, estando sujeitos a um risco de credibilidade 

muito baixo. 
Aa2 

Aa3 

A1 

Qualidade média-alta. Estão sujeitos a um baixo risco de crédito. A2 

A3 
P-2 

Baa1 

Risco moderado. Possuem características especulativas. Baa2 
P-3 

Baa3 

Ba1 

/ 

Há elementos especulativos e estão sujeitos a um risco de crédito 

substancial. 
Ba2 

Ba3 

B1 

Considerados especulativos e sujeitos a alto risco de crédito. B2 

B3 

Caa1 

Crédito pobre. Estão sujeitos a um risco de crédito muito elevado. Caa2 

Caa3 

Ca 
Altamente especulativo e com baisxas perspectivas de recuperação 

do principal e juros. 

C 
Mais baixa classificação dos títulos, normalmente apresentam-se 

em inadimplência.  

 
Fonte: Adaptação do rating de crédito e suas definições da Moody’s (2017). 

 

2.1.5.4 Harmonização das categorias de rating 

 

O processo de determinação do rating faz-se necessário por representar um conjunto de 

indicadores atuais e expectativas, mensuradas por meio de análise quantitativa/qualitativa. As 

agências de rating criam ranges de classificação que definem uma mesma escala e que 

demonstram uma foto sobre a capacidade financeira da organização naquele momento, tendo por 

princípio o mesmo significado. Ressalta-se que tanto as categorias (AAA, AA, A etc.) como os 

graus (+ ou -) têm esse viés analítico da empresa de classificação de risco.  

 

O rating é uma importante ferramenta para mensuração do risco de crédito e da qualidade 

da empresa ou de cada uma de suas emissões de títulos de dívidas. Sua utilização advém das 

exigências dos órgãos reguladores para que suas aplicações se amparem em empresas com saúde 

financeira (CANTOR; PARKER, 1994). Em mercados maduros e regulamentados, instituições 

financeiras, fundos de pensão e investimento, companhias de seguro, empresas de valores 
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imobiliários obrigam-se a aplicar em empresas com rating de qualidade, considerando o grau de 

investimento (CANTOR; PACKER, 1997).  

 

As agências de rating têm métodos e critérios distintos para a definição de suas categorias 

e graus. Fitch e S&P adotam escalas ordinais com letras maiúsculas para suas categorias e graus 

positivo e negativo para ampliá-las. O grau positivo identifica a extremidade mais alta na 

categoria. Sua ausência indica uma localização média na categoria. Já o sinal negativo indica a 

extremidade mais baixa na escala. Já a Moody’s difere da Fitch e S&P. Suas categorias possuem 

letras maiúsculas e minúsculas, além de números sequenciais para demostrar a gradação que o 

ativo tem numa determinada categoria, sendo: (1) a extremidade mais alta; (2) o nível 

intermediário e (3) a extremidade mais baixa (S&P, 2013; FITCH, 2017; MOODY’S; 2017). 

 

Conforme Silva (2012), há necessidade de adaptação das escalas para as categorias de 

investimento, especulativa e default. Assim, para a unificação das escalas, considera-se que as 

categorias de investimento são aquelas com ratings que variam de AAA a BBB-/Baa3. Já as 

categorias especulativas variam de BB+/Ba1 a CC/Ca. Por fim, as categorias de default ou de 

inadimplência são D e SD. O Quadro 4 apresenta a harmonização dos ratings das três principais 

agências classificadoras de crédito para as categorias de investimento, especulativa e de 

inadimplemento. 
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Quadro 4 – Harmonização dos ratings de crédito - S&P, Fitch e Moody’s 

 

 
Fonte: Adaptação de Silva (2012), S&P (2013), Fitch (2017) e Moody’s (2017). 

Agências de rating 
Significado das categorias Grupo das categorias 

S&P Fitch Moody’s 

AAA AAA Aaa Alta capacidade de honrar dívidas. Risco mínimo de crédito. 

Investimento 

AA+, AA, 

AA- 

AA+, AA, 

AA- 

Aa1, Aa2, 

Aa3 
Boa capacidade de honrar dívidas. Risco baixo de crédito. 

A+, A, A- A+, A, A- A1, A2, A3 Capacidade de honrar dívidas. Susceptível às condições econômicas adversas.  

BBB+, BBB, 

BBB- 

BBB+, BBB, 

BBB- 

Baa1, Baa2, 

Baa3 

Capacidade adequada de honrar dívidas. Situações e condições econômicas 

adversas provavelmente levarão à redução de sua capacidade de pagamento. 

BB+, BB, 

BB- 

BB+, BB, 

BB- 

Ba1, Ba2, 

Ba3 
Há elementos especulativos e estão sujeitos a risco de crédito relevante.  

Especulativa 

B+, B, B- B+, B, B- B1, B2, B3 
São considerados especulativos e com risco de crédito relevante. Há risco de 

crédito. Porém, há margem de segurança. 

CCC+, CCC, 

CCC- 

CCC+, CCC, 

CCC- 

Caa1, Caa2, 

Caa3 
Baixa qualidade creditícia, com alto risco de crédito. 

CC CC Ca Altamente especulativo. Há possibilidade de inadimplência. 

C C C Inadimplência iminente ou descumprimento em andamento. 

D e SD D e RD - Descumprimento ocorrido e histórico. Defaut 
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2.1.5.5  Determinantes da estrutura de capital e rating de crédito 

 

Entre os determinantes da estrutura de capital, há o risco do negócio que é um dos 

componentes do risco de crédito ou rating da empresa – vide Figura 3. Por sua vez, uma proxy 

do risco de negócio associa o desvio padrão do Ebit – earnings before interest and taxes que é 

uma aproximação do fluxo de caixa operacional – ao ativo total da empresa. Ocorre que a 

volatilidade desse resultado operacional diminui a previsibilidade dos retornos do negócio, 

aumentando o risco de credores e acionistas (GORDON, 1963; BERNARDO; IKEDA 2013). 

 

Ainda sobre o risco de negócio, segundo a TOT, empresas que possuem maior 

volatilidade em seus resultados, expõem-se a situações de recuperação judicial, concordata e até 

falência, sendo pressionadas a terem menor endividamento (FAMA; FRENCH, 2002).  

 

Já para a POT, a assimetria de informação e os problemas de agência geram conflitos de 

interesse entre acionistas, administradores e credores o que impacta em um menor nível de 

endividamento das organizações (FENSEN; MECKLING, 1976). Há o fato que, empresas com 

fluxos financeiros estáveis têm acesso vantajoso ao crédito de terceiros. Logo, elas são mais 

propensas à concentração de dívidas, enquanto empresas de maior risco tendem a se endividarem 

menos devido ao custo de falência (BRADLEY; JARREL; KIM, 1984, TITMAN; WESSELS, 

1988).  Logo, espera-se uma relação negativa entre risco e endividamento (MYERS, 2001, 

DAMODARAN, 2004). 

 

Por sua vez, estudos empíricos apoiam a relação entre rating de crédito e estrutura de 

capital de uma empresa, confluindo para as teorias de static TOT e POT. Neles, as categorias e 

graus de rating são obrigatórios para que bancos, instituições financeiras, seguradoras, empresas 

de real estate, fundos de pensão e outros órgãos que atuam no mercado financeiro invistam nos 

projetos dessas empresas (CANTOR; PARKER, 1994).  

 

Estudos de Graham e Harvey (2001) e de Servaes e Tufano (2006) verificam que a 

categoria e grau de rating são indicadores considerados pelos CFOs na determinação do nível do 

endividamento da empresa. Patel e Sarkar (1998) analisam a relação entre liquidez do papel da 

empresa e categorias e graus de rating. O resultado é que existem diferenças na liquidez dos 

títulos nas categorias de rating de crédito (investimento e especulativo), o que incentiva as 

empresas a buscarem os níveis de investimento.  
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Ferri e Liu (2002), Amato e Furfine (2004), Minardi, Sanvicente e Artes (2006) 

evidenciam relação entre as categorias e graus de rating de crédito, dada sua influência na 

capacidade da empresa em captar recursos externos, demonstrando que o rating e a estrutura de 

capital relacionam-se. 

 

Kisgen (2004, 2006) investiga a relação entre rating e decisões de estrutura de capital, 

analisando a relação entre a variação do endividamento e do capital próprio da empresa versus 

categorias e graus de rating e variáveis de controle. O resultado é que empresas que estão no 

limiar de reclassificação da categoria ou grau de rating, diminuem sua alavancagem.  

 

Há uma linha de estudos que associa rating e endividamento, ponderando a relação da 

taxa de juros que é aplicada no título de dívidas. Dentre esses estudos, John, Lynch e Puri (2003) 

demonstram que o spread e rating têm relação positiva no preço dos títulos no mercado norte-

americano. Já Fraletti e Eid Jr. (2008) encontram relação negativa, entre essas variáveis, no 

mercado brasileiro. 

 

Além disso, Kisgen (2006, 2007) demonstra empiricamente que o rating influencia a 

tomada de decisão das empresas que estão no mercado de capitais, visto que, qualquer 

movimento financeiro altera a percepção dos investidores e impacta nos riscos da organização. 

Ele pondera ainda que, dependendo do veículo financeiro a ser utilizado (ações ou dívidas) e dos 

valores a serem captados, a sensibilidade na consolidação do rating torna-se a principal 

ferramenta do mercado.  

 

O processo de classificação de crédito é importante para essas empresas, pois as 

regulamentações determinam a esses investidores: a) em que organizações elas podem alocar 

capital, b) os encargos que incorrem com esses títulos, c) as garantias que são ofertadas e d) como 

os mecanismos contratuais garantem o seu retorno (KEMPER; RAO, 2013).   

 

Existe, portanto, uma conexão intrínseca entre a classificação de risco de uma empresa e 

o comportamento da estrutura de capital dela.  A tomada de decisão dos administradores da 

empresa sobre as fontes de financiamento está relacionada aos movimentos do rating da 

organização, à definição das estratégias de alavancagem financeira, aos negócios da organização 

e às políticas de repactuação das dívidas (KISGEN, 2006).  
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O modelo CR–CS valida a relação entre a estrutura de capital e rating como métrica de 

interação nas tomadas de decisão das empresas que se utilizam de captação financeira no mercado 

financeiro. Kemper e Rao (2013) verificam que os gestores financeiros comprometem a estrutura 

de capital de uma empresa, de forma que ela atinja um nível ideal rating de crédito de longo 

prazo. Tal fato deve-se à preocupação específica para com os benefícios financeiros que os 

ratings de crédito acarretam.  

 

2.1.5.6 CR–CS e TOT 

 

Para Kisgen (2007), o modelo CR–CS incute que cada classificação de rating tem 

custos/benefícios associados a suas diferentes categorias e graus. Os gestores tendem a equilibrar 

esses custos/benefícios que estão implícitos na TOT, a fim de atingir um nível ideal de categoria 

e grau de rating decorrente de sua estrutura de capital. Eles utilizam a teoria de modo que, 

dependendo da classificação de crédito da empresa, seja possível obter o ponto ótimo de 

alavancagem, determinado pelo rating de crédito em que a empresa se encontra.  

 

A Figura 4 a 6 descrevem a combinação entre a teoria TOT e as categorias de rating de 

crédito, ilustrando os pontos ótimos da alavancagem. Os saltos expressam a relação entre as 

categorias e graus do rating com a estrutura de capital da empresa (KISGEN, 2004).  

 

A Figura 4A expressa a teoria static trade-off. O T* representa o ponto ótimo da estrutura 

de capital, desconsiderando qualquer relação com as categorias e graus de rating de crédito. A 

Figura 4B, considera a inserção das categorias de rating de crédito com influência na estrutura 

de capital da empresa. C* é a relação do ponto ótimo da estrutura de capital versus os custos e 

benefícios do rating.   
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Figura 4 – Rating e TOT 
V

al
o

r 
d

a 
em

p
re

sa
 

A – Valor da empresa sem rating de crédito B – Valor da empresa com rating de crédito 

próximos à mudança de categoria 

  

Relação entre dívida e capital total Relação entre dívida e capital total 

 

Fonte: Adaptação de Kisgen (2004) 

 

 

A Figura 5A apresenta caso hipotético de eminência de rebaixamento de categoria de 

rating, em que essa mudança altera o ponto ótimo da estrutura de capital, o que impacta o valor 

da empresa. A Figura 5B representa uma elevação na categoria de rating e, portanto, do 

incremento no valor da empresa.  

 

 

Figura 5 – Rebaixamento e elevação do rating 
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A – Valor da empresa com a mesma categoria 

em uma eminência de rebaixamento do rating   
B - Valor da empresa com a mesma categoria 

em uma eminência de uma elevação do rating 

 
 

Relação entre dívida e capital total Relação entre dívida e capital total 

 

Fonte: Adaptação de Kisgen (2004) 
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A Figura 6 demonstra as relações entre alavancagem, valor da empresa e as mudanças de 

categorias e graus de rating. T* representa a alavancagem ideal, baseada na TOT, enquanto C* 

indica o nível ótimo de endividamento, incluindo os efeitos das categorias e graus de rating de 

crédito.   

 

Figura 6 – Relação geral entre as categorias e graus de rating 
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TOT e custos/benefícios associados a diferentes níveis de categoria de risco de crédito 

 
Relação entre dívida e capital total 

 
Fonte: Adaptação de Kisgen (2004) 

 

 

 

A TOT pondera que uma empresa obtém um nível ótimo de alavancagem, considerando 

os benefícios fiscais da dívida (FAMA; FRENCH, 2002). A relação entre ratings de crédito e 

estrutura de capital implica que diferentes níveis de categorias e graus de rating relacionam-se a 

diferentes possibilidades de alavancagem.  

 

Os gestores tendem a equilibrar o custo relacionado à categoria e grau de rating de crédito 

à relação custo/benefício implícita na TOT. Assim, tanto as categorias, quanto os graus de rating 

têm influência no ponto ótimo de alavancagem da empresa, agregando valor à organização. 

Como o rating é um preditor do risco da empresa, sua categoria e grau alteram a capacidade de 

alavancagem da empresa.  

 

 

0 0,3 0,5 0,7 1

C* T*
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2.1.5.7 CR–CS e POT 

 

O CR–CS relaciona-se com a POT e a assimetria de informação, visto que a teoria implica 

que a dívida tende a aumentar quando as empresas ultrapassam seus fundos internamente 

gerados. (KISGEN, 2004). Além disso, as empresas optam por financiar seus projetos com 

capital de terceiros, ao invés de próprio, entre outros motivos, devido à assimetria de informação 

que faz com que o patrimônio líquido seja mais caro que a dívida (MYERS, 1984).  

 

A empresa consome recursos internos para depois contrair dívida e, em último caso, 

emitir ações. Portanto, as variações nos rendimentos e investimentos de curto prazo têm efeito 

na alavancagem de mesmo período. O CR–CS demonstra que ocorrendo mudanças de rating de 

uma empresa, o benefício em relação à percepção de risco é sustentado por uma equalização da 

alavancagem dessa organização. Por meio do rating, os stakeholders têm uma métrica simples 

para identificar que riscos estão envolvidos, o que facilita a precificação do negócio da empresa 

no mercado de capitais. Para a gerência da empresa, a adoção/manutenção de um rating permite 

maior ou menor alavancagem de um ativo, o que facilita a tomada de decisão para o 

financiamento ou investimento do negócio.  

 

Pelo CR–CS, as mudanças incrementais na alavancagem se relacionam ao custo/benefício 

das alterações nas categorias e graus de rating de crédito. Kisgen (2004) pondera que as empresas 

avaliam a utilização das fontes de financiamento internas – fluxos operacionais – e externas - 

dívidas e ações - quando percebem a relação com as alterações de risco que a empresa pode ter. 

Em outras palavras, a fonte de financiamento escolhida está condicionada ao rebaixamento ou à 

elevação do rating da empresa.  

 

Para Kemper e Rao (2013), empresas com necessidade de financiamento externo (ações 

ou dívidas) participam mais ativamente do mercado e são mais sensíveis ao CR–CS. As empresas 

se preocupam com os custos discretos associados às avaliações do rating de crédito e ao tipo de 

financiamento que vão tomar, visto que necessitam do mercado de capitais para seus novos 

financiamentos.  

 

Ressalta-se que as empresas que têm oportunidades de expansão, são mais propensas a 

ponderar os instrumentos financeiros necessários para financiar seus investimentos. O tipo de 

financiamento torna-se vital para a organização e para sua alteração de rating. Para que a empresa 
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mantenha seu fôlego financeiro, a decisão dos gestores converge para a relação entre os custos 

de uma possível nova classificação de risco da empresa e sua capacidade de crescimento 

(KEMPER; RAO, 2013).  

 

O modelo de POT pondera a possibilidade de um aumento de dívida, quando os 

investimentos ultrapassam a geração de caixa da empresa. Ela também prevê sua diminuição, 

quando a empresa não vislumbra novos investimentos. Assim, a POT prevê uma resposta de 

curto prazo na alavancagem como também nos lucros e investimentos (KEMPER; RAO, 2013).  

 

Ao considerar-se a existência de uma relação entre rating de crédito e estrutura de capital, 

uma mudança na alavancagem da organização implica em uma alteração nas suas 

categorias/graus de rating de crédito (KISGEN, 2007). O intervalo entre as categorias 

especulativa e de investimento acarreta em um agravamento nos custos/benefícios do rating, uma 

vez que a perda da categoria de investimento restringe a população de investidores que pode 

financiar a empresa (CANTOR; PACKER, 1994).  

 

Logo, os conflitos das empresas relacionados à manutenção ou à alteração de sua estrutura 

de capital estão relacionados às mudanças de categorias/graus de rating, bem como à eventual 

perda da categoria de investimento/obtenção da categoria especulativa (KISGEN, 2004, 2006). 

 

2.1.5.8 CR–CS e relação com as hipóteses do estudo 

 

Conforme exposto nos itens 2.1.5.6 e 2.1.5.7, o modelo CR – CS está relacionado às 

teorias TOT e POT. Ele propõe que o rating de crédito é uma proxy do risco de negócio e que 

explica as variações da estrutura de capital das companhias. Em outras palavras, esse modelo 

esclarece como as variações do rating interagem com as alterações dos níveis de capital próprio 

e de terceiros.  

 

Referida relação entre rating e estrutura de capital explica o comportamento das 

companhias ao aumentar ou diminuir sua exposição ao capital de terceiros, via mercado de 

capitais. Assim, conforme proposta na primeira hipótese (H1), empresas com maior necessidade 

de financiamento, via mercado de capitais, atentam mais aos ratings de crédito, em suas decisões 

de estrutura de capital, do que empresas que se endividam via instituições financeiras. 
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Kisgen (2006, 2007) afirma que o rating de crédito é essencial nas decisões da estrutura 

de capital das empresas, pois uma firma classificada como AAA possui o benefício de custos 

menores que outra classificada como BBB-. Isso ocorre porque o rating expressa a relação entre 

risco de negócio e alavancagem financeira da empresa. Assim, o comportamento financeiro CR 

– CS varia entre as diferentes categorias e graus de rating de crédito (H2). 

 

Entre as diversas categorias de rating, destaca-se as de investimento e especulativa. Esse 

limiar apresenta a possibilidade de ganhos significativos às companhias. Uma empresa na 

categoria de investimento acessa novos investidores e possui benefícios de custos superiores às 

categorias especulativas. Assim, propõe-se que o comportamento financeiro CR – CS é mais 

aplicado às empresas que estão no limiar da categoria de investimento ou especulativa, do que 

em outras categorias de rating (H3). 

 

As companhias, em seu ciclo de vida, atuam em diversos setores ou segmentos pela 

possibilidade de obter maiores ganhos e rentabilidade. Considerando as teorias TOT e POT, o 

crescimento da empresa pode garantir sua permanência no mercado. Kemper e Rao (2013) 

afirmam que empresas com maiores condições de crescimento necessitam de recursos para 

manter sua expansão. Logo, o comportamento financeiro CR – CS é mais aplicado às empresas 

com maiores oportunidades de crescimento (H4). 

 

O quadro 5 sintetiza a relação entre as hipóteses desse estudo e teorias mencionadas.  

 

Quadro 5 – Relação entre teorias e hipóteses 

Hipóteses Variáveis Sinais esperados Teorias 

H1 
EFN 

Positivo TOT e POT 

Negativo POT 

AVD Positivo Por construção 

H2 POM, PLUS e MINUS Negativo TOT E POT 

H3 POM, PLUS e MINUS Negativo TOT E POT 

H4 Q 
Negativo TOT E POT 

Positivo POT 

 LEV 
Positivo TOT e POT 

Negativo POT 

 PROF 
Positivo TOT 

Negativo POT 

 SIZE 
Positivo TOT e POT 

Negativo POT 
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2.2 Referencial empírico 

 

A seguir, são apresentados os principais resultados de estudos relacionados ao tema de 

impacto do rating na estrutura de capital das empresas. A síntese desses estudos (inter) nacionais 

está apresentada nas tabelas 1 e 2, respectivamente. Nas tabelas e seções abaixo, a variável 

dependente é a emissão líquida da dívida (NETDISS).  

 

2.2.1 Estudos internacionais 

 

A relação entre rating e estrutura de capital vem sendo estudada em diversos setores e 

países, com o objetivo de relacionar as categorias e os graus de rating com as decisões e 

estratégias de alavancagem da empresa, portanto, à sua estrutura de capital.  

 

Kisgen (2006) inicia seu trabalho de modo a ponderar a relação entre CR–CS com a 

estrutura de capital e as decisões de alavancagem da empresa. A amostra selecionada é composta 

por todas as empresas S.A do mercado norte-americano no período de 1986-2001, excluindo 

firmas com dados faltantes, utilities e companhias financeiras. Os dados são extraídos da base 

Compustat. Os resultados do modelo econométrico permitem concluir que existe uma relação 

entre CR–CS para empresas que estão no limiar do grau de investimento e especulativo, assim 

como para empresas que estão na eminência de serem rebaixadas em sua categoria de rating. 

 

Kisgen (2007) estende seus estudos de 2006 e pondera CR–CS para cada segmento 

industrial e ano, visto que impactos diretos em um setor podem alterar as relações entre estrutura 

de capital e categorias/graus de rating. Além disso, ele inclui uma análise sobre a relação entre 

spreads de crédito e rating. Os dados são extraídos da base de dados Compustat para empresas 

que operam em mercados de capitais. O rating de crédito utilizado é da S&P long-term 

doméstico. O período de análise abrange os anos de 1987 a 2003, sendo excluídas empresas com 

dados faltantes. Os resultados permanecem significativos para empresas que estão no limiar da 

categoria de (des) investimento e para períodos em que os spreads são mais elevados.  

 

Kemper e Rao (2013) utilizam-se da metodologia de Kisgen para replicar o estudo, 

incluindo novas hipóteses que expliquem a interação do CR–CS. A amostra constitui-se de 

empresas listadas na base Compustat de 1986 a 2009. O rating de crédito utilizado é da S&P 

long-term doméstico, a mesma classificação de crédito utilizada por Kisgen (2006). Os autores 
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demonstram que o estudo não obtém relevância para: a) empresas no limiar entre a categoria de 

investimento e especulativa e b) empresas classificadas como BBB- que deveriam estar 

motivadas a manter-se na categoria de investimento, evitando dívidas adicionais. Apenas em 

algumas categorias de rating, observa-se alinhamento com a política de estrutura de capital. Os 

coeficientes positivos e significativos prevaleceram nas categorias A, BBB e BB. 

 

Li, Chow e Ong (2013) efetuam estudo sobre os fundos imobiliários regulados, que detêm 

baixo endividamento em sua estrutura de capital. Os dados são obtidos na Compustat, utilizando-

se como critério de rating a S&P Long-Term no período de 1999 a 2011. São utilizados fundos 

(in)ativos para que não ocorra viés de sobrevivência. Os resultados apontam para uma relação 

negativa e estatisticamente significativa entre as variáveis independentes - lucro, distribuição de 

dividendos e utilização de crédito rotativo – e a mudança da classificação de rating de crédito.  

 

Martins (2014) analisa o modelo CR–CS com empresas atuantes na zona do euro e que 

fazem parte dos índices de bolsa de valores em seus países. Os dados são extraídos da base 

Datastream, abrangendo o período de 1996 a 2011. Seus principais resultados são: a) empresas 

portuguesas diminuem suas dívidas e b) empresas italianas ampliam consideravelmente sua 

exposição financeira na eminência de uma mudança na categoria do rating de crédito. 

 

Cursio e Baek (2016) aplicam a metodologia de Kisgen para empresas financeiras e 

utilities. Eles utilizam a base de dados da Compustat e classificação de risco de crédito da 

Standard & Poor Long-Term. O período de amostragem é de 1986 a 2012. Os autores ressaltam 

uma inversão na padronização nos dados. Enquanto Kisgen (2006, 2007) pondera que a tomada 

de decisão ocorre em t e a informação ocorre em t-1, Cursio e Baek (2016) ponderam que a 

empresa toma a decisão em t+1 e conhece a informação em t. No modelo, são incluídas variáveis 

dummies para definir empresas financeiras, utilities e empresas com grau de investimento ou 

especulativo. Os autores concluem que as dummies minus e plus são significantes ao nível de 1% 

e 5%, respectivamente. Eles ressaltam ainda que empresas com risco mais elevado têm 

endividamento menor, o que apoia a relação CR–CS. Os autores separam a amostra em empresas 

com grau de investimento e especulativo. Eles concluem que a) o POM é significativo ao nível 

de 5% e b) as utilities e empresas financeiras têm alavancagem inferior às empresas abertas não 

financeiras.  
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Os estudos internacionais permitem concluir que o modelo proposto por Kisgen (2006) 

possui significância, sobretudo para empresas no limiar das categorias de investimento e 

desinvestimento, tanto para POM, quanto para plus e minus.  

 

Por sua vez, os estudos de Kisgen (2006) comprovam que há relação entre rating e 

estrutura de capital e que ela varia nas diferentes categorias e graus de rating (H2) e que há maior 

evidência dessa relação no limiar da categoria de investimento e especulativa (H3). Já ou demais 

estudos internacionais comprovam a relação entre as categorias e graus (H2), mas não de modo 

completo, isto é, com todas as variáveis indepententes de rating.  

 

2.2.2 Estudos nacionais 

 

Estudos brasileiros testam a relação CS–CR em diversos setores da economia e países da 

América Latina. Eles ponderam a significância da relação entre a classificação e os graus de 

rating nas decisões de estrutura de capital das empresas.  

 

Silva (2012) aplica os mesmos procedimentos realizados por Kisgen (2006) para 

empresas não financeiras da América Latina.  Com relação à variável dummy plus, verifica-se 

que empresas com reclassificação de rating utilizam mais dívida do que aquelas que não a tem. 

Para as demais variáveis independentes, não se encontra significância estatística. Tal fato indica 

que as reclassificações de rating de crédito não possuem conteúdo informacional para as decisões 

sobre estrutura de capital das empresas. 

 

Rogers et al. (2013) também replicam os estudos de Kisgen (2006) nas empresas não 

financeiras da América Latina, utilizando a base de dados Economática. Os ratings são atribuídos 

pelas três principais agências - S&P, Fitch e Moody´s, sendo coletados na base de dados 

Bloomberg Professional. O período analisado é de 2001 a 2010. Como resultado, verifica-se que 

empresas com grau de investimento ou especulativo, que estejam na eminência de reclassificação 

de rating, não apresentam significância estatística com a estrutura de capital das empresas. 

Assim, as reclassificações de rating não transportam conteúdo informacional suficiente para 

afetar a estrutura de capital das empresas analisadas. 

 

As Tabela 1 e 2 sintetizam os resultados dos estudos empíricos mencionados nos itens 

2.2.1 e 2.2.2, respectivamente. A variável dependente em todos eles é a emissão líquida da dívida 
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(NETDISS). Na tabela 1, são excluídas as variáveis independentes necessidade de financiamento 

externo, dívida média e Q de Tobin em decorrência de sua não significância estatística nos 

estudos mencionados, com especial destaque para o trabalho de Kemper e Rao (2013). Por sua 

vez, na tabela 2, os estudos mencionados também não encontram significância estatística para as 

variáveis grau negativo (-) e rentabilidade – motivo pelo qual elas não são apresentadas.  

 

Os estudos nacionais permitem concluir que o modelo proposto por Kisgen (2006) possui 

significância apenas para a variável independente de rating. As POM, plus e minus não são 

significantes no conjunto das análises. Assim, conclui-se que existe a relação CR–CS. Porém, 

essa relação não ocorre em sentido amplo, visto que os estudos não conseguem comprová-la para 

todas as categorias e graus de rating, conforme previsto na H2 - A capacidade de captação, via 

mercado de capitais, varia entre as diferentes categorias e graus de rating de crédito.  

 

Por fim, ressalta-se que em todos os estudos a variável dependente NETDISS é calculada 

por meio das variações das emissões de dívidas (debêntures) e ações, ponderada sobre o seu 

ativo.  
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Tabela 1 – Síntese de estudos internacionais 

 
Siglas Nome 

Teorias 
Kisgen 

(2006) 

Kisgen 

(2007) 

Li et al 

(2013) 

Kemper e Rao 

(2013) 

Martins 

(2014) 

Cursio e Beak 

(2016) 

TOT POT Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig 

POM Grau geral (plus or 

minus) 

– – – 1%           

PLUS Grau positivo (+) – – – 1%     + 5%     

MINUS Grau negativo (-) – – – 1% – 1% – 1% – 5% – 1% – 1% 

LEV Leverage – + ou – – 5%     – 1%   – 0,1% 

PROF Profitability + – + 5% + 1%   + 1% + 1% – 0,1% 

SIZ Size + + ou – + 1% – 1% + 5% + 1% – 1% + 0,1% 

 

Tabela 2 – Síntese de estudos nacionais 

 

Siglas Nome 
Teorias Silva (2012) Rogers et al (2013) 

TOT POT Sinal Sig Sinal Sig 

POM Grau geral (plus or minus) – –   + 10% 

PLUS Grau positivo (+) – – + 10%   

LEV Leverage – + ou – – 10%   

SIZ Size + + ou – + 1%   
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3 METODOLOGIA 

 

Os objetivos e hipóteses apresentados no item 1.3 e suportados pela revisão da literatura 

no item 2 - são testadas considerando-se os seguintes aspectos: 

 

3.1 População e amostra 

 

A população de interesse desse estudo refere-se às companhias brasileiras não 

financeiras, emissoras de debêntures, cujas ações são negociadas B3. A amostra final é 

composta por 74 companhias - listadas em 31 de dezembro de 2016 – correspondendo a um 

painel desbalanceado de 685 observações. Os dados anuais são obtidos durante o período de 

dezembro de 2000 a dezembro de 2016, a partir das bases de dados Capital IQ e Bloomberg.  

 

3.2 Tipos e métodos de pesquisa 

 

De acordo com Silva e Menezes (2005), as pesquisas podem ser básicas: sem aplicação 

prevista ou avançadas – que envolve verdades e interesses locais. Elas podem ainda ser 

classificadas em quantitativas: traduzidas em números, analisadas e classificadas ou 

qualitativas: pondera a relação entre o real e o sujeito.  

 

Esse estudo possui características quantitativas, bibliográficas e experimentais. A partir 

de uma análise bibliográfica de estudos relacionados à estrutura de capital e rating, é definido 

um modelo experimental que é testado a partir de variáveis extraídas de uma base de dados. As 

hipóteses são testadas por meio de estatística descritiva, análise de correlação e regressão com 

dados em painel.   

 

3.3 Estatística descritiva 

 

A estatística descritiva tem por objetivo resumir, descrever e demonstrar a distribuição 

de uma amostra, informando sua distribuição, medida de tendência central - média, mediana e 

moda, dispersão e distribuição (HAIR et al., 2005).   

 

Em síntese, a estatística descritiva permite uma melhor compreensão dos dados, 

explicando as tendências das variáveis e seus comportamentos.  
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3.4 Análise de correlação 

 

A correlação e a regressão são técnicas associativas que permitem ponderar a relação 

entre as variáveis, definir sua força e direção (HAIR et al., 2005). A presença de correlação 

avalia se existe relação entre duas ou mais variáveis, baseando-se no conceito de significância 

estatística (HAIR et al., 2005). De acordo com Malhotra (2010), a correlação é uma comparação 

entre as variáveis básicas fundamentais, sendo atribuído tratamento estatístico.  

 

As relações podem ser lineares – associação direta entre as variáveis ou não-linear – as 

relações são formatadas em conjunto, isto é, uma variável X, inclusa no sistema fortalece as 

relações entre outras duas variáveis (HAIR et al., 2005). A direção da associação permite 

identificar se as variáveis estão diretas - sinal positivo ou indiretamente - sinal negativo - 

correlacionadas (HAIR et al., 2005).  

 

Malhotra (2010) pondera duas desvantagens que são intrínsecas à correlação. A 

correlação se limita a ponderar algumas características das variáveis, isto é, ela pode ser 

semelhante em relação às variáveis selecionadas, mas diferente às outras que não são inclusas 

no modelo. A análise de correlação deve ser avaliada com cautela e parcimônia, visto que a 

relação pondera a oscilação entre duas variáveis, ignorando os efeitos de outras na relação com 

elas (DINARDIO; JOHNSTON, 1997).  

 

Mesmo fornecendo indícios importantes, apenas a correlação não é suficiente para um 

diagnóstico mais apurado da existência de multicolinearidade. De acordo com Greene (2003) e 

Heij et al. (2004), o fator de inflação da variância (VIF - Variance Inflation Fator) é um fator 

de aumento na variância do estimador de uma determinada variável independente, ocasionada 

pela existência de correlação entre ela e outra variável. Hair et al (2009) identificam que valores 

de VIF superiores a 10 indicam a presença de multicolinearidade entre as variáveis.  

 

3.5 Regressão multivariada com dados em painel 

 

O modelo de regressão múltipla faz referência a uma relação entre uma variável 

dependente e um conjunto de variáveis de controle, independentes ou explicativas, que 

objetivam ter poder explicativo sobre a variável dependente (GUJARATI; PORTER, 2011). 

Para Krueger e Lewis-Beck (2008) e Hair et al. (2009), a regressão múltipla é uma técnica 
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estatística poderosa para analisar as relações entre uma variável dependente e várias 

independentes.  

 

O modelo MQO (Mínimo Quadrado Ordinário) é utilizado para estimar modelos de 

regressão linear entre a variável dependente e as variáveis independentes. A relação linear visa 

ponderar valores observados para a variável dependente que convirjam com os valores das 

variáveis independentes, de controle ou explicativas (JOHNSON; WICHERN, 2002). Krueger 

e Lewis-Beck (2008) esclarecem que o modelo de regressão tem como significado o valor ótimo 

de uma reta do modelo de regressão que minimiza as somas dos quadrados dos erros da relação 

linear entre as variáveis independentes e a dependente.  

 

Gaud et al. (2005) pondera que dados em painel têm a capacidade informacional 

necessária para entender a dinâmica das relações em um modelo proposto. Entretanto, podem 

coexistir estimadores viesados e inconsistentes nesse modelo, caso o termo de erro esteja 

correlacionado com alguma variável.  

 

O painel é um método de combinação de dados de corte transversal, com séries 

temporais que consegue eliminar variáveis omitidas, por meio de estudo das variações das 

variáveis independentes, caso elas sejam constantes (WOOLDRIDGE, 2003). Segundo 

Gujarati e Porter (2011), a generalização de uma regressão populacional pode ser expressa 

conforme a equação 8: 

 

itititit uXXY  22110   (8) 

Em que:  

Y é a variável dependente. 

X1 e X2 são as variáveis explanatórias ou regressoras. 

β0 é o coeficiente linear da reta 

β1 e β2 são coeficientes parciais de regressão. 

u é o temo de erro estocástico. 

“i” é a i-ésima observação. 

“t” é  o tempo. 

 

Na equação 8, Y é a variável dependente (que se quer explicar), os X1 e X2 são as 

variáveis independentes que auxiliam na explicação de Y (FIGUEIREDO FILHO et al., 2011). 

O β0 é o que dá orientação média sobre o Y de todas as variáveis incluídas do modelo, enquanto 

que os β1 e β2 são denominados coeficientes parciais de regressão. Eles interagem com um valor 
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médio nas variáveis independentes, mantendo o valor das outras variáveis constantes 

(GUJARATI; PORTER, 2011). O “u” é a diferença entre os valores observados e os preditos, 

sendo os resíduos do modelo (FIGUEIREDO FILHO et al., 2011).  

 

O modelo de efeito fixo tem como objetivo conter os efeitos das variáveis omitidas que 

oscilam entre os indivíduos e que permanecem constantes ao longo do tempo. O intercepto, 

para este caso, varia de indivíduo para indivíduo, mas é constante ao longo do tempo. O modelo 

propõe que α represente os interceptos a serem estimados para cada um dos indivíduos. Como 

o parâmetro resposta não varia entre os indivíduos, e nem ao longo do tempo, as relações de 

comportamento entre os indivíduos são assimiladas pelo intercepto. Ele é mais indicado para 

uso com dados em painel (HILL; GRIFFITHS; JUDGE, 2003).  

 

Entretanto, caso seus regressores estejam correlacionados com os efeitos no nível do 

indivíduo (i), o pesquisador é forçado a efetuar eliminações ou controlar seus efeitos 

(CAMERON; TRIVEDI, 2009). A equação 9 representa um modelo de efeito fixo. 

 

itititit uXXY  2211   (9) 

 

Por sua vez, o modelo de efeito aleatório detém as mesmas suposições que o modelo de 

efeito fixo, sendo que o intercepto varia de indivíduo para indivíduo, mas não no tempo. Esse 

modelo pondera os interceptos como variáveis aleatórias, em que os indivíduos que compõem 

a base de dados são amostras aleatórias de uma população maior. Nele, o intercepto é composto 

por duas componentes. A primeira capta as diferenças dos comportamentos dos indivíduos (α), 

enquanto que a segunda representa o intercepto populacional (β0) (HILL; GRIFFITHS; 

JUDGE, 2003) – vide equação 10. 

 

ii   00  (10) 

 

A equação 11 representa um modelo de efeito aleatório. 

 

itititit vXXY  22110   (11) 

 

Em que:  
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iititv    (12) 

 

Este novo erro estocástico (ε) possui como características: a) média zero, b) variância 

constante (erro homocedástico), c) os erros do mesmo indivíduo, em períodos diferentes de 

tempo, são correlacionados (auto correlação) e d) os erros de diferentes indivíduos, no mesmo 

momento do tempo, não são correlacionados. Nesse caso, como existe correlação entre os erros 

dos indivíduos para o mesmo período de tempo, o método que permite o melhor estimador 

possível é o de Mínimos Quadrados Generalizados (MQG) (HILL; GRIFFITHS; JUDGE, 

2003). 

 

A principal forma de decidir entre modelos de efeitos fixos e aleatórios é verificar os 

efeitos não observáveis. Quando eles não são correlacionados com todas as variáveis 

explicativas, o modelo de efeito aleatório é mais indicado. Caso contrário, o efeito fixo deve 

ser utilizado (WOOLDRIDGE, 2009). Outro fator relevante está em como a amostra deve ser 

capturada, visto que a utilização de empresas de diversos setores torna a estimação eficiente, 

permitindo visualizar as diferenças entre os grupos de empresas e a dinâmica das variáveis 

explicativas (BALTAGI, 2013).  

 

Assim, a regressão com variáveis instrumentais consegue solucionar esses vieses. Essas 

variáveis devem satisfazer as seguintes condições: a) exogeneidade, sendo não correlacionadas 

com o termo de erro, b) relevância e c) não correlação com a variável explicativa. A variável 

explicativa, por não estar correlacionada com o erro, permite obter estimadores consistentes e 

não enviesados.  Entretanto, ressalta-se que o modelo utilizado nesse estudo é o painel estático, 

uma vez que não há correlação entre o erro e as variáveis regressoras das equações mencionadas 

no item 3.6.  

 

3.6 Equações econométricas 

 

As hipóteses são testadas por um conjunto de equações econométricas, adpatadas do 

teste de Kisgen (2006), em que se aborda uma análise para as categorias de rating, como para 

seus graus. O teste é conduzido por meio de uma estimativa de regressão com a variável 

dependente – NETDISS e uma dummy de rating de crédito para capturar o quão próximo a 

empresa está de perder sua categoria e grau de rating. Utiliza-se ainda uma variável dummy 
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combinada que são os graus de cada categoria + (PLUS) ou – (MINUS), além das variáveis de 

controle aplicadas ao modelo. 

 

A hipótese (H1) testa a sensibilidade dos graus de rating de crédito em relação à 

capacidade e à vontade de a empresa acessar o mercado de capitais. Para tanto constrói-se uma 

medida que capte essa necessidade de financiamento externo (EFN). Empresas que não suprem 

suas necessidades financeiras com a geração de caixa interno buscam manter um nível de rating 

para acessar o mercado de capitais. A descrição das variáveis das equações 13 e 14, está 

apresentada na tabela 3. 

 

ititit3itit2it1it εKEFNβPOM*EFNβPOMβαNETDISS    (13) 

ititit5

itit43itit2it1it

εKEFNβ

MINUS*EFNβMINUSβPLUS*EFNβPLUSβαNETDISS
it






 (14) 

 

Como a variável EFN pode ser satisfeita com a captação de dívida no mercado de 

capitais ou por instituições financeiras, a segunda variável proposta é uma proxy da dívida 

média denominada average debt (AVD). Avalia-se a média de endividamento via mercado de 

capitais, dos últimos 5 anos da empresa, como forma de identificar a dependência da empresa 

a esse modelo de financiamento. A descrição das variáveis das equações 15 e 16, está 

apresentada na tabela 3. Logo, a hipótese H1 também é testada por meio das equações 13 a 16, 

sendo: 

 

ititit3itit2it1it εKAVDβPOM*AVDβPOMβαNETDISS    (15) 

ititit5

itit4it3itit2it1it

εKAVDβ

MINUS*AVDβMINUSβPLUS*AVDβPLUSβαNETDISS






 (16) 

 

Para testar se o modelo CR–CS é válido para todas as categorias de rating, utiliza-se as 

equações de 17 e 18. Separa-se as empresas em suas diversas categorias rating e examina-se a 

sensibilidade das empresas que estão na classificação de investimento e não investimento, 

conforme hipóteses H2 e H3. Vale ressaltar que a H3, está relacionada ao limiar da categoria 

de investimento com a categoria especulativa.  
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ititit1it εKPOMβαNETDISS    
(17) 

ititit3it1it εKMINUSβPLUSβαNETDISS    (18) 

 

Para prever se existe um alinhamento entre uma maior necessidade de financiamento 

externo e as oportunidades de crescimento da empresa, tem-se as equações 19 e 20. Nelas, 

inclui-se a variável Q de Tobin (Q). Essas equações suportam a hipótese (H4): 

ititit3itit2it1it εKQβPOM*QβPOMβαNETDISS    (19) 

ititit5itit4it3itit2it1it εKQβMINUS*QβMINUSβPLUS*QβPLUSβαNETDISS    (20) 

 

O Quadro 2 consolida a relação entre as hipóteses e equações econométricas 

mencionadas, bem como apresenta os principais estudos que suportam essa pesquisa:  

 

Quadro 6 – Relação entre hipóteses e equações 

 

Hipóteses Equações  Estudos 

H1: Companhias com maior necessidade de captação externa, 

via mercado de capitais, atentam mais ao rating de crédito em 

suas decisões de estrutura de capital, que aquelas que podem 

contar com fontes internas para suas necessidades de 

financiamento 

13, 14, 15 

e 16 

KEMPER; 

RAO, 2013 

H2: A capacidade de captação, via mercado de capitais, varia 

entre as diferentes categorias e graus de rating de crédito 

H3: Há mais alteração na estrutura de capital das companhias 

que estão no limiar das categorias de rating de crédito 

especulativo e de investimento do que naquelas que estão em 

outras categorias 

17 e 18 

KISGEN, 

2006, 2009; 

KEMPER; 

RAO, 2013 

H4: Há mais alteração na estrutura de capital das companhias 

com maiores oportunidades de crescimento 
19 e 20 

KEMPER; 

RAO, 2013 
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3.7 Operacionalização das variáveis 

 

As variáveis apresentadas nas equações 13 a 20 estão detalhadas na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Descrição das variáveis  

Sigla Nome Fórmula Componentes 

Variável dependente 

NETD 

ISS 

Emissão 

líquida da 

dívida 

 

it

itit

A

ΔEΔD 
 

ΔDit = variação entre o valor contábil de emissão de 

debêntures de curto e longo prazo da empresa “i” em 

“t” para “t+1”, 

ΔEit = variação do valor contábil patrimônio líquido 

da empresa “i”, do tempo “t” para o tempo “t+1”, 

Ait = valor contábil dos ativos totais da empresa “i” 

no tempo “t”, no início do ano, 

 

Variáveis independentes 

POM Grau (plus 

or minus) 

Dummy plus or 

minus 

1 - para empresas que possuem grau positivo ou 

negativo na categoria de rating de crédito no início 

do período 

0 – para empresas que não possuem grau positivo ou 

negativo na categoria de rating de crédito no início 

do período 

PLUS Grau  

positivo (+) 

Dummy plus 1 - para empresas que possuem grau positivo na 

categoria de rating de crédito no início do período 

0 – para empresas que não possuem grau positivo na 

categoria de rating de crédito no início do período 

MINUS Grau  

negativo (-) 

Dummy minus 1 - para empresas que possuem grau negativo na 

categoria de rating de crédito no início do período 

0 – para empresas que não possuem grau negativo na 

categoria de rating de crédito no início do período 

EFN Necessida-

de de 

financia-

mento 

externo 

 

 

     t1tt

t1t

t

t

t1t

t

t

bSPM

SS
S

L

SS
S

A











 

 

 

At = valor contábil dos ativos totais da empresa “i” 

no período “t”. 

St = valor contábil das vendas da empresa “i” no 

período “t”. 

St+1= St (1+g) 

Lt = valor contábil das contas a pagar no período “t”. 

PM = valor contábil da margem de lucro, calculada 

pela razão entre lucro líquido e vendas da empresa 

“i” no período “t” = lucro líquido/ venda. 

b = taxa do lucro retido obtida pelo razão do valor 

contábil entre lucro retido e lucro líquido total da 

empresa “i” no período “t” = lucro retido / lucro 

líquido total. 
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Tabela 3 – Descrição das variáveis (continuação) 

 
Sigla Nome Fórmula Componentes 

Variáveis independentes 

AVD Dívida 

média 

t

-5t

1t

t

A

5D 





















 

D = soma das emissões das dívidas (curto e longo 

prazo) da empresa. 

t = período que antecede os últimos 5 anos 

At = valor contábil dos ativos totais da empresa “i” 

no período “t”. 

Q Q de Tobin  

t

tt

TA

DEBTMVE 
 

MVE = valor de mercado do patrimônio líquido = 

[(número de ordinárias X preço das ações ordinárias) 

+ (número de ações preferenciais X preço das ações 

preferenciais)] da empresa “i” do período “t”. 

DEBT = valor contábil dos passivos de curto e longo 

prazos da empresa “i” do período “t”. 

TA = valor contábil dos ativos totais da empresa 

“i” do período “t” 

Variáveis de controle 

LEV Leverage 

)E(D

D

itit

it


 

Dit = valor contábil das dívidas de curto e longo 

prazos da empresa “i” no período “”t”. 

Eit = Valor contábil do patrimônio líquido da 

empresa “i” no período “t” 

PROF Profitability 

it

it

A

EBITDA
 

EBITDA it = valor do ebtida da empresa “i” no 

período“t”. 

Ait = valor contábil dos ativos totais da empresa “i” 

no período “t”. 

SIZ Size Ln (Vendasit) 

 

Vendas it = logaritmo neperiano do valor das vendas 

da empresa “i” no período “t”. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Nesta seção são apresentados e analisados os resultados obtidos na estatística descritiva, 

análise de correlação e regressão, bem como os pressupostos econométricos e aceitação ou não 

das hipóteses desse estudo. 

 

4.1 Perfil de risco 

 

A tabela 4 apresenta os setores e rating das empresas da amostra para o ano 2016. A 

definição dos setores, atende à classificação da Bloomberg para o Brasil e os ratings atendem 

à classificação internacional da Standard & Poor's (S&P).   

 

Os principais pontos a destacar da amostra são: a) há uma concentração de empresas 

nos setores de materiais (12,41%), indústria (14,74%) e utilitários (33,28%), b) os principais 

ratings concentram-se nas faixas BB- / Ba3 (15,99%), BBB- / Baa3 (16,57%), BB+ / Ba1 

(19,33%) e BB / Ba2 (24,13%), c) 74,01% da base está classificada na categoria especulativa 

(abaixo de BBB-), d) 95,51% das empresas na categoria de investimento concentram-se na 

categoria BBB, sendo que desta, 67,06% estão classificadas como BBB- e e) 1,02% da amostra 

encontra-se em elevado risco de moratória, sendo que 0,44% dela está categorizada como 

empresas com default ou com pequena chance de recuperação de crédito. 
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Tabela 4 – Quantidade de observações e empresas por setor e rating 

Setores/ ratings Consumo 

não 

essencial 

Consumo Energia Saúde Industrial Tecnolo-

gia 

Materiais Real state Teleco-

muni-

cações 

Utilitárias Total 

A / A2 
 

1 
      

 
 

1 

A- / A3 
 

3 2 
   

2 
 

 
 

7 

BBB+ / Baa1 
  

3 
 

3 7 7 
 

1 
 

21 

BBB / Baa2 4 3 6 
 

2 3 7 
 

7 3 35 

BBB- / Baa3 8 12 4 
 

8 
 

13 
 

16 53 114 

BB+ / Ba1 8 10 8 10 20 1 17 1  58 133 

BB / Ba2 22 2 8 6 35 
 

16 19  58 166 

BB- / Ba3 20 2 16 1 17 
 

5 9  40 110 

B+ / B1 7 17 3 
 

7 
 

15 2  11 62 

B / B2 11 2 1 
 

2 
 

1 
 

 5 22 

B- / B3 
    

6 
 

1 
 

 
 

7 

CCC+ / Caa1 1 
       

 
 

1 

CCC / Caa2 
      

1 
 

 
 

1 

CCC- / Caa3 
       

1  
 

1 

CC / Ca 
       

1  
 

1 

D  
   

2 1 
   

 
 

3 

Qtd. ratings 81 52 51 19 101 11 85 33 24 228 685 

Qtd. de empresas 10 8 4 2 11 1 8 5 2 23 74 
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A tabela 5 apresenta as médias das variáveis de controle por setor de atuação das 

empresas, sendo que os destaques estão em negrito para melhor visualização. O setor de 

consumo apresenta a maior alavancagem, sendo que os setores mais rentáveis são o de 

tecnologia, telecomunicação e industrial. Já as maiores empresas pertencem aos setores de 

energia, telecomunicação, materiais e consumo.  

 

Tabela 5 – Médias das variáveis de controle por setor 

Setores Alavancagem 

(LEV) 

Rentabilidade 

(PROF) 

Tamanho 

(SIZ) 

Energia  0,20   0,14   10,12  

Telecomunicações  0,13   0,22   9,72  

Materiais  0,25   0,13   9,21  

Consumo  0,34   0,15   9,07  

Tecnologia  0,15   0,45   8,47  

Utilitários  0,18   0,12   7,98  

Indústria  0,31   0,16   7,57  

Saúde  0,18   0,14   7,29  

Consumo - não essencial  0,18   0,09   6,87  

Real estate  0,21   0,07   5,94  

Média geral  0,21   0,17   8,22  

 

Como o estudo avalia a relação entre o rating de crédito e a estrutura de capital das 

empresas, a Tabela 6 relaciona o rating das empresas com a média das variáveis de controle. 

Os ratings na categoria de investimentos (A a BBB-) apresentam melhor rentabilidade e 

tamanho. No caso da alavancagem, as empresas em categoria especulativa e de default (BB+ a 

D) têm um nível de endividamento superior em 7,59%, em relação à média da amostra e 

29,16%, em relação às categorias de investimento. 

 

Em empresas de categoria de investimento, há alavancagem inferior a 16,70%, em 

relação à média. Isso mostra que estas empresas se utilizam de menos dívidas do que empresas 

com piores qualidades creditícias, classificadas nas categorias especulativas e de default. 

 

Assim, apresentam-se diferenças do comportamento das empresas em relação a seu 

endividamento, crescimento e rentabilidade versus seus ratings. Vale ressaltar que há 

diferenças dessas estratégias financeiras e de crescimento, quando se observa o setor de atuação 

das empresas.  
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Tabela 6 – Médias das variáveis de controle por rating  

Rating Alavancagem 

(LEV) 

Rentabilidade 

(PROF) 

Tamanho 

(SIZ) 

A / A2  0,04   0,25   10,38  

A- / A3  0,10   0,20   11,26  

BBB+ / Baa1  0,10   0,27   9,46  

BBB / Baa2  0,17   0,18   9,24  

BBB- / Baa3  0,22   0,16   8,40  

BB+ / Ba1  0,26   0,14   8,42  

BB / Ba2  0,17   0,11   7,89  

BB- / Ba3  0,24   0,12   7,76  

B+ / B1  0,22   0,10   7,44  

B / B2  0,20   0,06   6,91  

B- / B3  0,46   0,21   8,33  

CCC+ / Caa1  0,01   0,10   3,80  

CCC / Caa2  -     0,02   9,04  

CCC- / Caa3  0,14   0,06   5,57  

CC / Ca  0,00   0,05   5,56  

D  0,09   0,10   8,40  

Média geral  0,15   0,13   7,99  

 

 

4.2 Estatística descritiva 

 

Após a apresentação do perfil de risco e de suas relações, a tabela 7 exibe a estatística 

descritiva das variáveis métricas da amostra desse estudo, bem como das empresas norte-

americanas do estudo de Kemper e Rao (2013), cujo número de observações é superior a 19 

mil. 

 

A variável dependente NETDISS é calculada pela variação do endividamento versus 

varição do capital social da empresa sob o total de ativo. Kemper e Rao (2013) apresentam uma 

média negativa para as empresas norte-americanas (-0,01). Resultado semelhante é obtido nesse 

estudo para as empresas brasileiras (-0,03).  

 

Sobre as variáveis independentes, a média da EFN das empresas norte-americanas é 

positiva, enquanto que a das empresas brasileiras é negativa. Isso indica que há excesso de 

financiamento nas empresas brasileiras. O mercado brasileiro, por ser mais volátil que norte-
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americano, indica que as empresas nacionais incorporam em seus balanços fontes de recursos 

superiores às norte-americanas, visto a instabilidade do mercado brasileiro. As empresas 

nacionais implementam duas posturas relativas ao endividamento: (1) são mais agressivas na 

obtenção de capital de terceiros, a partir do momento em que a economia apresenta melhores 

condições financeiras e (2) renegociam dívida em eventos de estresse financeiro.    

 

Por sua vez, a AVD desse estudo indica que empresas brasileiras e norte-americanas 

têm velocidades semelhantes de acesso a capital de terceiros, via mercado de capitais. Sobre o 

valor mínimo zero, ele indica que em um determinado período as empresas brasileiras possuem 

apenas capital próprio. Já a variável Q apresenta médias semelhantes entre ambos estudos. 

Porém, o desvio-padrão das empresas brasileiras é superior ao das norte-americanas, indicando 

uma amplitude maior da amostra nacional. Ocorre que o mercado de companhias abertas no 

Brasil é bem menor que o norte-americano, o que ocasiona essas flutuações.  

 

Sobre a variável LEV, identifica-se que as empresas brasileiras são menos endividadas, 

em média, que as norte-americanas. Isso decorre do fato de o mercado local ser pequeno, 

enquanto que o norte-americano, além de maior e mais maduro. As empresas norte-americanas 

utilizam o mercado de capitais em uma quantidade e velocidade superiores às empresas 

brasileiras.  

 

Ressalta-se que a indústria creditícia tradicional norte-americana (bancos) é a terceira 

fonte de recursos para as empresas. O mercado de capitais, por ter uma maior sensibilidade ao 

risco das companhias, precifica o crédito de forma mais acurada. Além disso, nos Estados 

Unidos, há uma estrutura robusta para a negociação de dívidas de curto e longo prazo no 

mercado de capitais, o que não existe no Brasil. As empresas locais tornam-se dependentes das 

instituições financeiras para efetuarem esse papel.  

 

Por fim, com relação às variáveis de controle, os resultados obtidos para PROF 

apresenta média semelhante para as amostras de ambos países. Entretanto, para a variável 

independente SIZ, há uma tendência de as empresas brasileiras serem maiores que as norte-

americanas. As principais explicações referem-se ao: (1) tamanho da base de dados norte-

americana, que unifica quase 20 mil observações. Tal fato indica uma maior quantidade de 

empresas de diversos segmentos e classificações e (2) ao mercado de capitais brasileiro ser 

pequeno e concentrado, o que gera esta distorção.  
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Tabela 7 – Estatística descritiva  

Variáveis Amostra desse estudo  Kemper e Rao (2013) 

Obs Média D.P Obs Média D.P. 

NETDISS  674 -0,04   0,17  11.999 -0,01 0,08 

EFN  685 -0,03   0,08  22.156 0,05 0,18 

AVD (US$ mi) 633  0,09   0,07  11.143 0,08 0,32 

Q  685  1,14   6,40  19.186 1,1 1,68 

LEV  685  0,21   0,18  11.999 0,45 0,19 

PROF 685  0,13   0,09  11.999 0,14 0,08 

SIZ 685  8,13   1,63  11.936 6,49 16,13 

 

 

4.3 Análise de correlação 

 

A análise de correlação tem por objetivo identificar fortes relações significativas entre: 

a) a variável dependente e as independentes, a fim de confirmar previamente ou não as hipóteses 

do trabalho e b) as variáveis independentes e de controle, havendo a possibilidade de existência 

de uma eventual multicolinearidade. A Tabela 8 apresenta os valores de correlação (em cima) 

e seu nível de significância (entre colchetes) entre as variáveis métricas apresentadas na Tabela 

3. Sobre a relação entre a variável dependente versus independentes e de controle, verifica-se 

que não há correlações superiores a 50%. 

 

Observa-se que há significância estatística entre NETDISS e a variável independente 

AVD, mas com correlação baixa. Sobre as variáveis independentes EFN e Q, não há 

significância estatística e correlação com NETDISS. Tais fatos permitem concluir que não há 

confirmação das hipóteses H1 e H4. Entretanto, verifica-se a existência de significância 

estatística entre LEV e AVD, bem como entre LEV e NETDISS. Por construção, NETDISS e 

LEV possuem componentes similares.  

 

Os resultados da correlação entre SIZ e ENF, bem como entre SIZ e AVD são opostos. 

O conjunto das variáveis independentes demostra que empresas maiores possuem significância 

estatística com o endividamento externo, via mercado de capitais. Entretanto, isso não ocorre 

para a média de endividamento. Tal fato implica que empresas que se financiam via recursos 

externos são maiores. 
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Sobre as variáveis PROF e LEV, sua correlação positiva e significativa confirma a POT, 

ainda que esse poder de explicação seja baixo. O mesmo pode ser afirmado para as variáveis 

SIZ e LEV, PROF e LEV e SIZ e LEV. O crescimento das vendas (SIZ) não está diretamente 

relacionado à alavancagem da empresa (LEV), mas sim à sua capacidade de geração de recursos 

por meio de outras fontes. 

 

Tabela 8 – Análise de correlação 

 

 

Obs: Os números de cima apresentam o valor e sinal da correlação. Já os valores entre [colchetes] representam o 

nível de significância estatística da correlação. Por fim, os valores destacados em negrito são os de alta correlação 

(acima de 50%) e significativos. 

 

4.4 Pressupostos econométricos 

 

Os principais pressupostos econométricos são testados de forma que se tenha condições 

de extrapolar os resultados da amostra para a população. Para tanto devem ser verificados os 

princípios de ausência de multicolinearidade entre as variáveis independentes e de controle, 

normalidade, homocedasticidade, ausência de autocorrelação serial e tipo de efeito – fixo ou 

aleatório - dos resíduos e lineraridade dos coeficientes que identifique a existência de um 

modelo bem definido. Os testes são efetuados para cada modelo de regressão, associado à uma 

hipótese. A tabela 9 apresenta a síntese dos resultados dos testes de pressupostos. 

 

Os modelos não apresentam normalidade nos resíduos. Entretanto, o Teorema de Gauss-

Markov mostra que, mesmo sem a normalidade dos resíduos, os estimadores do MQO ainda 

são os best linear unbiased estimator (BLUE). Com a exceção do modelo que considera as 

variáveis Q e POM, todos os modelos econométricos apresentam linearidade dos coeficientes. 

Variáveis NETDISS EFN AVD Q LEV PROF SIZ 

NETDISS  1,000       

EFN  -0,0119 

[0,7583] 
1,000      

AVD  0,1451 

[0,0002] 

0,0639  

[0,0985] 
1,000     

Q  0,0121 

[0,7534] 

0,0176  

[0,6454] 

-0,0309  

[0,4370] 
1,000    

LEV 0,4255 

[0,0000] 

0,0479  

[0,2105] 

0,6941  

[0,0000] 

-0,0261  

[0,4955] 
1,000   

PROF  0,0601 

[0,1191] 

0,0210  

[0,5835] 

0,1170  

[0,0032] 

0,0653  

[0,0875] 

0,0931  

[0,0148] 
1,000  

SIZ 0,0953 

[0,0134] 

-0,4740  

[0,0000] 

0,1900  

[0,0000] 

-0,0233  

[0,5434] 

0,2154  

[0,0000] 

0,1593  

[0,0000] 
1,000 
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Além disso, não há auto-correlação nos resíduos dos modelos apresentados. Por fim, todos os 

modelos possuem heterocedasticidade, sendo corrigida pelo método de erros robustos.  
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Tabela 9 – Síntese dos resultados dos testes dos pressupostos 

Hipótese Equação Normalidade Homocedasticidade Autocorrelação serial Tipo de efeito Linearidade 

Descrição dos testes dos 

presupostos 

Nome: Jarque-Bera 

H0: A distribuição é 

normal 

Ha: Os resíduos não são 

normais 

Correção: Teorema de 

Gauss-Marcov 

Nome: Wald 

modificado 

H0: A variância dos 

resíduos é constante 

Ha: A variância dos 

resíduos não é 

constante 

Correção: Erros 

robustos 

 

Nome: Wooldridge 

H0: Não há presença 

significativa de 

autocorrelação entre os 

resíduos 

Ha: Há presença 

significativa de 

autocorrelação entre os 

resíduos 

Correção: Erros robustos 

 

Nome: Hausman 

H0: Estimadores de 

efeitos aleatórios são 

iguais aos de efeitos 

fixos. Sua não rejeição 

implica na existência 

de efeitos alaetórios 

Ha: Estimadores de 

efeitos aleatórios são 

diferentes dos efeitos 

fixos. Sua não rejeição 

implica na existência 

de efeitos fixos 

Nome: Teste F 

H0: α ou β = 0: O 

coeficiente é igual a 

zero 

Ha: α ou β ≠ 0: O 

coeficiente é diferente 

de zero 

H1 13 Resultado: p-value = 

0,000.  

Inexistência de 

normalidade 

Resultado: p-value = 

0,000 

Heterocedasticidade 

Prob > F = 0,8857 

Não há autocorrelação 

Prob>chi2 = 0,4413 

Efeitos aleatórios 

Prob > F = 0,0000 

Linearidade 

H1 14 Resultado: p-value = 

0,000 

Inexistência de 

normalidade 

Resultado: p-value = 

0,000 

Heterocedasticidade 

Prob > F = 0,9875 

Não há autocorrelação 

Prob>chi2 = 0,5499  

Efeitos aleatórios 

Prob > F = 0,0000 

Linearidade 

H1 15 Resultado: p-value = 

0,000 

Inexistência de 

normalidade 

Resultado: p-value = 

0,000 

Heterocedasticidade 

Prob > F = 0,9755 

Não há autocorrelação 

Prob>chi2 = 0,0039  

Efeitos fixos 

Prob > F = 0,0000 

Linearidade 

H1 16 Resultado: p-value = 

0,000 

Inexistência de 

normalidade 

Resultado: p-value = 

0,000 

Heterocedasticidade 

Prob > F = 0,9857 

Não há autocorrelação 

Prob>chi2 = 0,0106  

Efeitos fixos 

Prob > F = 0,0000 

Linearidade 
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Tabela 9 – Síntese dos resultados dos testes dos pressupostos (continuação) 

Hipótese Equação Normalidade Homocedasticidade Autocorrelação serial Tipo de efeito Linearidade 

H2 e H3 17 Resultado: p-value = 

0,000 

Inexistência de 

normalidade 

Resultado: p-value = 

0,000 

Heterocedasticidade 

Prob > F = 0,9755 

Não há autocorrelação 

Prob>chi2 = 0,0000  

Efeito fixos 

Prob > F = 0,0000 

Linearidade 

H2 e H3 18 Resultado: p-value = 

0,000 

Inexistência de 

normalidade 

Resultado: p-value = 

0,000 

Heterocedasticidade 

Prob > F = 0,9823 

Não há autocorrelação 

Prob>chi2 = 0,0077  

Efeito fixos 

Prob > F = 0,0000 

Linearidade 

H4 19 Resultado: p-value = 

0,000 

Inexistência de 

normalidade 

Resultado: p-value = 

0,000 

Heterocedasticidade 

Prob > F = 0,9213 

Não há autocorrelação 

Prob>chi2 = 0,0000  

Efeito fixos 

Prob > F = 0,0000 

Linearidade 

H4 20 Resultado: p-value = 

0,000 

Inexistência de 

normalidade 

Resultado: p-value = 

0,000 

Heterocedasticidade 

Prob > F = 0,9155 

Não há autocorrelação 

Prob>chi2 = 0,0015  

Efeito fixos 

Prob > F = 0,0000 

Linearidade 
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4.5 Resultados das regressões  

 

A tabela 10 apresenta o resultado da regressão com dados em painel para as equações 

13, 14, 15 e 16 que testam H1 - Companhias com maior necessidade de captação externa, via 

mercado de capitais, atentam mais ao rating de crédito em suas decisões de estrutura de capital, 

que aquelas que podem contar com fontes internas para suas necessidades de financiamento. 

Para confirmação, espera-se que a variável independente EFN tenha relação positiva e 

significância estatística com NETDISS – equações 13 e 14. Companhias com maior 

necessidade de captação externa, via mercado de capitais, atentam mais ao rating de crédito em 

suas decisões de estrutura de capital, que aquelas que podem contar com fontes internas para 

suas necessidades de financiamento. Essas empresas estão mais preocupadas com saltos de 

custos associados ao rating de crédito devido à sua necessidade de explorar os mercados de 

capitais para novos financiamentos. 

 

Ainda sobre a H1, a capacidade de captação, via mercado de capitais, varia entre as 

diferentes categorias e graus de rating de crédito. Sua confirmação considera que a variável 

dependente AVD possui relação positiva e significância estatística com NETDISS – equações 

15 e 16. Assim, títulos que correm o risco de perder seu status de grau de investimento têm que 

oferecer um retorno maior do que aquele associado a um aumento no risco de falência e 

liquidez. O custo maior associado à perda do status de grau de investimento sugere que o 

modelo CR-CS é especialmente relevante para as empresas que estão na eminência de perder 

seu status de grau de investimento. 

 

 Na tabela 10, as equações 13 e 14 (EFN) apresentam significância estatística ao nível 

de 10% e relação negativa entre NETDISS e EFN. Tal fato sugere que as empresas que têm 

necessidade de financiamento externo não acessam o mercado de capitais. Isso indica que um 

custo discreto associado com uma mudança de rating não é alto o suficiente para alterar o 

comportamento financeiro da companhia. Com relação às variáveis de controle, destaca-se que 

LEV está alinhada à POT. A relação positiva de LEV com a variável dependente demonstra 

que ao mensurar as necessidades da empresa, a gestão opta pela capitação de recursos de 

terceiros.  

  

Por sua vez, as equações 15 e 16 (AVD) apresentam significância estatística e sinal 

negativo entre AVD e NETDISS. Tal fato indica que as modificações na estrutura de capital da 
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empresa não decorrem das classificações de rating. Sobre as variáveis de controle, LEV 

apresenta significância estatística e sinal positivo em relação à variável NETDISS, confirmando 

a POT. Essas evidências não são suficientes para confirmação da H1, à semelhança do estudo 

de Kemper e Rao (2013). Uma explicação possível é que empresas que atuam mais ativamente 

no mercado de capitais estão menos preocupadas com seu rating de crédito, devido à sua 

capacidade de captarem recursos mais prontamente e ao seu alto nível de transparência.  

 

Tabela 10 – Análise de regressão corrigida com erros robustos (H1) 

 

 

Obs: Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística  

 

Por sua vez, a tabela 11 apresenta o resultado da regressão com dados em painel para as 

equações 17 (POM) e 18 (PLUS/MINUS) que testam H2 - A capacidade de captação, via 

Variável Efeitos Aleatórios Efeitos Aleatórios Efeitos Fixo Efeitos Fixo 

Equação 13 (EFN) Equação 14 (EFN) Equação 15 (AVD) Equação 16 (AVD) 

Tipo de 

regressão 

Random-effects 

GLS regression 

Random-effects 

GLS regression 

Fixed-effects GLS 

regression 

Fixed-effects GLS 

regression 

No. observ. 672 672 631 631 

Prob > chi2 0,000 0,000 0,000 0,000 

PLUS  0,004  -0,011 

 [0,807]  [0,741] 

EFNPLUS  0,020   

 [0,756]   

MINUS  -0,004  0,041 

 [0,767]  [0,092] 

EFNMINUS  0,026   

 [0,833]   

EFN -0,964 -0,089   

[0,060] [0,080]   

EFNPOM -0,027    

[0,057]    

POM -0,009  0,140  

[0,094]  [0,557]  

AVDPLUS    0,100 

   [0,732] 

AVDMINUS    -0.315 

   [0,025] 

AVD   -0,698 -0,670 

  [0,011] [0,012] 

AVDPOM   -0,105  

  [0,605]  

LEV 0,040 0,403 0,598 0,059 

[0,000] [0,000] [0,000] [0,000] 

PROF 0,048 0,548 0,105 0,115 

[0,429] [0,038] [0,126] [0,104] 

SIZ -0,003 -0,033 -0,003 -0,004 

[0,649] [0,608] [0,0538] [0,496] 

_CONS -0,103 -0,102 -0,085 -0,071 

[0,077] [0,074] [0,013] [0,035] 
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mercado de capitais, varia entre as diferentes categorias e graus de rating de crédito. Empresas 

com certas categorias de rating estão mais interessadas em manter sua nota, enquanto que outras 

estão mais preocupadas em atingir notas mais elevadas. Ocorre que os resultados das variáveis 

independentes não são significativos, o que não permite confirmar a hipótese.  

 

Os testes são efetuados para as diversas categorias de rating da amostra, sendo que a 

categoria BBB / Baa não gera um modelo bem especificado, enquanto que para as demais 

categorias há falta de dados. Assim, para a H2, testa-se apenas as categorias da Tabela 11. O 

objetivo é verificar se as alterações de rating impactam a estrutura de capital das companhias. 

Os resultados confirmam que não há relação entre a variável dependente NETDISS e as 

variáveis independentes da proxy de risco de crédito, o que ratifica o entendimento geral do 

estudo de Kemper e Rao (2013). 

 

Tabela 11 – Análise de regressão corrigida com erros robustos (H2) 
 

 Equação 17 Equação 18 

Variável Todas as 

Categorias 

BB / Ba B Todas as 

categorias 

BB / Ba B 

Tipo de 

regressão 

Fixed-effects 

GLS 

regression 

Fixed-effects 

GLS 

regression 

Fixed-

effects GLS 

regression 

Fixed-effects 

GLS 

regression 

Fixed-effects 

GLS 

regression 

Fixed-

effects GLS 

regression 

No. observ. 672 405 85 672 405 85 

Prob > chi2 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,008 

POM -0,002 

[0,846] 

-0,131 

[0,442] 

0,154 

[0,783] 

   

PLUS    0,001 

[0,911] 

-0,006 

[0,727] 

0,016 

[0,773] 

MINUS    -0,059 

[0,728] 

-0,020 

[0,346] 

-0,130 

[0,210] 

ALAV 0,402 

[0,000] 

0,042 

[0,000] 

0,490 

[0,001] 

0,402 

[0,000] 

0,042 

[0,000] 

0,522 

[0,001] 

RENT 0,704 

[0,298] 

0,978 

[0,414] 

-0,192 

[0,531] 

0,691 

[0,307] 

0,070 

[0,590] 

-0,050 

[0,898] 

TAM -0,023 

[0,688] 

0,002 

[0,836] 

-0,010 

[0,280] 

-0,002 

[0,689] 

0,001 

[0,090] 

-0,011 

[0,183] 

_CONS -0,109 

[0,041] 

-0,157 

[0,005] 

-0,046 

[0,060] 

-0,109 

[0,041] 

- 0,148 

[0,075] 

-0,505 

[0,074] 

 

Para comprovar se H2 é relevante para os diversos setores da amostra, efetua-se análise 

de todos eles. Entretanto, apenas o industrial apresenta modelo econométrico viável. À 

semelhança dos resultados da Tabela 11, a Tabela 12 indica que não há relação entre a variável 
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dependente NETDISS e as variáveis independentes da proxy de risco de crédito, o que ratifica 

o entendimento geral do estudo de Kemper e Rao (2013). 

 

Tabela 12 – Análise de regressão corrigida com erros robustos (H2) – setor industrial  

 

 Equação 17 Equação 18 

Variável BB / Ba 

Setor industrial 

BB / Ba 

Setor industrial 

Tipo de regressão Fixed-effects GLS regression Fixed-effects GLS regression 

No. observ. 70 70 

Prob > chi2 0,001 0,004 

POM -0,008 

[0,829] 

 

PLUS  -0,415 

[0,410] 

MINUS  0,541 

[0,636] 

ALAV 0,714 

[0,001] 

0,735 

[0,001] 

RENT -0,642 

[0,167] 

-0,570 

[0,256] 

TAM -0,032 

[0,213] 

-0,033 

[0,186] 

_CONS 0,127 

[0,001] 

0,111 

[0,060] 

 

A tabela 13 testa a H3 - Há mais alteração na estrutura de capital das companhias que 

estão na limiar das categorias de rating de crédito especulativo e de investimento do que 

naquelas que estão em outras categorias, por meio das equações 17 (POM) e 18 (PLUS). 

Elabora-se dois subgrupos de categorias de investimento denominadas Investimento e 

Especulativa, em que se agrega os ratings das empresas que estão no limiar dessas categorias.  

 

No caso da equação 17, não se identifica significância estatística para a variável POM. 

O mesmo ocorre para a equação 18, em que não há significância estatística para as variáveis 

PLUS e MINUS. Essas empresas que estão no limiar de suas categorias de rating são mais 

sensíveis à melhoria de sua estrutura de capital para manutenção de sua nota. Entretanto, os 

resultados divergentes entre as equações 17 e 18 não permitem confirmar a H3. Ressalta-se que 

Kemper e Rao (2013) também identificam resultados não favoráveis ao modelo CR-CS, 

conforme estabelecido em Kisgen (2006).   
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Tabela 13 – Análise de regressão corrigida com erros robustos (H3) 
 

 Equação 17 Equação 18 

Variável Investimento Especulativa Investimento Especulativa 

Tipo de regressão Fixed-effects 

GLS regression 
Fixed-effects 

GLS regression 
Fixed-effects 

GLS regression 
Fixed-effects 

GLS regression 
No. observ. 111 21 111 21 

Prob > chi2 0,000 0,093 0,000 0,093 

POM -0,055 

[0,699] 

-0,045 

[0,335] 

  

PLUS   0,044 

[0,332] 

0,016 

[0,855] 

MINUS   0,299 

[0,688] 

-0,048 

[0,486] 

ALAV 0,204 

[0,000] 

0,284 

[0,000] 

0,011 

[0,000] 

0,028 

[0,000] 

RENT 0,163 

[0,467] 

0,265 

[0,110] 

0,445 

[0,199] 

0,274 

[0,210] 

TAM -0,002 

[0,058] 

0,007 

[0,154] 

0,016 

[0,166] 

0,006 

[0,251] 

_CONS 0,011 

[0,071] 

0,011 

[0,002] 

0,011 

[0,016] 

0,024 

[0,065] 

 

Obs: Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística. 

 

 

Por fim, a tabela 14 apresenta o resultado da regressão para as equações 19 e 20 que 

testam H4 - Há mais alteração na estrutura de capital das companhias com maiores 

oportunidades de crescimento. Para a equação 19, a variável oportunidade de crescimento (Q) 

apresenta significância estatística e sinal positivo em relação à variável dependente NETDISS. 

Isso indica que empresas com oportunidade de crescimento alteram sua estrutura de capital sem 

que tal fato esteja relacionado com as variações de rating – vide resultados de POM e QPOM.  

 

Acredita-se que empresas que têm possibilidade de crescer não estejam preocupadas 

com seu rating, visto que estas oportunidades podem superar as classificações de crédito atuais 

da empresa. Os resultados de Kemper e Rao (2013) também não suportam as hipóteses de CR-

CS. 
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Tabela 14 – Análise de regressão corrigida com erros robustos (H4) 

 

 

Obs: Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística  

 

 

 

  

Variável Efeitos Aleatórios Efeitos Aleatórios 

Equação 19 Equação 20 

Tipo de regressão Fixed-effects GLS regression Fixed-effects GLS regression 

No. observ. 672 672 

Prob > chi2 0,000 0,000 

PLUS  0,009 

 [0,605] 

QPLUS  -0,007 

 [0,666] 

MINUS  -0,010 

 [0,500] 

QMINUS  0,062 

 [0,754] 

Q 0,000 0,000 

[0,000] [0,000] 

QPOM -0,000  

[0,960]  

POM -0,014  

[0,923]  

LEV 0,040 0,402 

[0,000] [0,000] 

PROF 0,070 0,071 

[0,447] [0,434] 

SIZE -0,002 -0,002 

[0,700] [0,676] 

_CONS -0,111 -0,110 

[0,005] [0,005] 
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5  CONCLUSÃO 

 

 Estudos sobre estrutura de capital têm como objetivo compreender que determinantes 

explicam a estratégia de utilização das fontes de recurso de uma empresa (capital próprio e de 

terceiros). Kisgen (2006, 2009) propõe que o rating crédito, por ser uma proxy do risco de 

negócio dos ativos, identifica ao investidor todos os riscos inerentes àquela empresa. Este 

modelo, denominado CR-CS, é testado e comprova relações entre as categorias e graus de 

rating versus seu endividamento, crescimento e rentabilidade. 

 

 Com o objetivo de analisar as realizações de Kisgen (2006, 2009), Kemper e Rao (2013) 

porpõem a insersão de variáveis independentes que identifiquem o comportamento CR-CS das 

empresas norte-americanas. O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre as categorias e 

graus de rating como uma fonte preditora de alterações na estrutura de capital das empresas 

brasileiras. A amostra final é composta por 74 companhias emissoras de debêntures - listadas 

em 31 de dezembro de 2016 – correspondendo a um painel desbalanceado de 685 observações. 

Os dados anuais são obtidos durante o período de dezembro de 2000 a dezembro de 2016, a 

partir das bases de dados Capital IQ e Bloomberg. 

 

Em síntese, apesar da identificação de relações estatisticamente significativas, e de 

acordo com a teoria, entre NETDISS e AVD e Q, o mesmo não ocorre para a variável rating. 

Assim, conforme apresentado na Tabela 15, não há confirmação das hipóteses desse estudo, à 

semelhança dos resultados obtidos por Kemper e Rao (2013).   

 

Tabela 15 – Síntese dos resultados 

 

Hipóteses Comprovação desse 

estudo 

Comprovação de 

Kemper e Rao (2013) 

(H1) – Testa a sensibilidade das variáveis de 

rating de crédito em relação à capacidade e à 

vontade de a empresa acessar o mercado de 

capitais 

Não comprovado Não comprovado 

(H2) capacidade de captação, varia entre as 

diferentes categorias e graus de rating de crédito 

Não comprovado Não comprovado 

(H3) sensibilidade das empresas que estão na 

classificação de investimento e não investimento 

Não comprovado Não comprovado 

(H4) Há mais alteração na estrutura de capital das 

companhias com maiores oportunidades de 

crescimento 

Não comprovado Não comprovado 
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Conclui-se que o modelo CR – CS é aplicável às empresas que tenham acesso ao 

mercado de capitais de modo constante, mas não é tão relevante para empresas que precisam 

adequar seus custos marginais das dívidas. Conforme Kemper e Rao (2013), empresas e 

diretores financeiros não desconsideram as categorias e graus de ratings para sua política de 

estrutura de capital. Porém, pelos resultados esporádicos obtidos, não é conclusivo que as 

classificações creditícias são determinantes para a mensuração de uma estrutura de capital alvo 

da empresa.  

 

Outro ponto a ressaltar é que existem mecanismos que a empresa pode utilizar para 

realinhar a sua estrutura de capital, como fusões, aquisições, spin-off de ativos, venda de ativos. 

Além disso, é possível reestruturar sua área operacional para melhorar ou manter sua 

classificação creditícia (categoria e grau de rating). 

 

Além da característica do risco de negócio, que é intrínseco ao rating, o prazo é um fator 

determinante para sua qualificação. A avaliação da empresa pode ser mensurada por um rating 

de longo prazo - que estabelece relação com a capacidade de pagamento da companhia em um 

prazo superior a um ano - e de curto prazo, quando o prazo é inferior a um ano. No caso desse 

estudo, o rating analisado limita-se ao corporativo de longo prazo das companhias listadas na 

B3, cujas ações são negociadas em 2016. 

 

Esse estudo limita-se a analisar o rating corporativo de longo prazo das empresas, não 

considerando os de curto prazo. Além disso, verifica-se sua relação com as variáveis de 

endividamento e necessidade de capital externo, sem examinar sua relação com os 

determinantes de estrutura de capital. 

 

Para evolução desse estudo, sugere-se o uso de variáveis independentes operacionais 

(despesas administrativas, EV/EBITDA), visto que as empresas podem utilizar-se da demissão 

de funcionários para reduzir custos, financeiras (dívida líquida/EBITDA) ou outras métricas 

que estão mais próximas de identificar as estratégias propostas, averiguando a existência de 

relação com CR–CS. 

 

 Outra alternativa é utilizar o tempo das emissões da empresa, pois a mesma pode optar 

em utilizar-se de dívidas de longo prazo do que de curto prazo dependendo do comportamento 
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(mudança) de seu rating. Porm fim, a utilização das classificações de rating de outras agências 

é uma opção para a análise do comportamento CR-CS. 
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