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RESUMO 

 

 
A política de endividamento nas organizações é um dos assuntos mais discutidos em finanças 

corporativas ao longo dos anos. As teorias que tratam sobre o tema de estrutura de capital 

justificam inúmeras variáveis que podem influenciar a escolha de financiamento das 

empresas. Este estudo busca identificar os determinantes da estrutura de capital das empresas 

do setor de construção civil, incorporação e exploração imobiliária nos países Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru, à luz das principais teorias sobre o 

tema: a Tradeoff e a Pecking Order. Para atingir esse objetivo, foram tomadas por base 

algumas variáveis consideradas nos trabalhos de Morri e Cristanziani (2009) e Morri e 

Artegiani (2015), que serviram para a escolha das hipóteses de pesquisa. O estudo utiliza a 

metodologia de Panel Data, e as informações referentes às empresas são extraídas da base de 

dados Compustat, Economática e Capital IQ na periocidade anual entre 2007 e 2017. Os 

resultados demonstram que as empresas americanas apresentam relação negativa entre o nível 

de endividamento e a rentabilidade, o crescimento e a volatilidade do resultado operacional, e 

relação positiva do endividamento com o tamanho. No entanto, as empresas da América 

Latina apresentam relação negativa entre o nível de endividamento com a rentabilidade, e 

com o custo da dívida. Além disso, os resultados demonstram que no período pós crise (2011 

- 2017) as empresas da América Latina apresentaram maior alavancagem. Quando a amostra é 

analisada por setor de atuação, os testes estatísticos comprovam que as incorporadoras e 

exploradoras de imóveis são mais alavancadas que as empresas de construção pesada.  
 

 

 

 

 

 

 
Palavras-chave: Estrutura de Capital, Empresas do Setor de Construção Civil, Teoria de 

Tradeoff, Teoria de Pecking Order 

 



ABSTRACT 

 

 
Debt financing policies within business conglomerates have been one of the most debated 

issues in corporate finance throughout the years. Diverse theories that deal with capital 

structure actually justify multiple variables that could ultimately influence picking a particular 

type of financing mechanism. This study uses the Trade-off and Pecking Order theories as it 

tries to identify determinant factors in the capital structure of companies in the areas of civil 

construction and at-large real estate development in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, 

United States, Mexico and Peru. As such, some variables were taken from the work 

performed by Morri and Cristanziani (2009) and Morri and Artegiani (2015) in order to 

appropriately select the corresponding survey hypotheses. The study undertakes Panel Data 

methodology and uses company data extracted from Compustat, Economática and Capital IQ 

databases from 2007 to 2017. The results demonstrate American companies having a negative 

relationship between the level of debt and profit margins, and also between growth and 

volatility from operations; and, a positive relation between the level of debt and the size of the 

considered companies. However, companies in Latin America portray a negative relationship 

between the level of debt and profit margins, and between the level of debt and the cost of 

debt. Furthermore, the results show that during the post-crisis period (2011-2017), companies 

in Latin America produced greater debt leverage. When the sample size was analyzed by 

individual sectors, the statistical analyses confirm that debt leverage is greater for developers 

and real estate than it is for heavy construction companies.  

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Capital Structure, Construction Industry Companies, Trade-off Theory, Pecking 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 Contextualização 

 
 

A maximização do valor de uma empresa pela escolha ideal de financiamento de suas 

atividades tem sido uma busca constante entre gestores e estudiosos na área de finanças ao 

longo do tempo. Diversos estudos sobre o tema foram realizados nas últimas décadas, mas a 

heterogeneidade dos resultados indica que ainda há demanda para novos estudos na área. 

 

A política de endividamento nas organizações é um dos assuntos mais discutidos em 

finanças corporativas ao longo dos anos. Diversas pesquisas buscam explicar os 

determinantes e os aspectos mais relevantes na composição da estrutura de capital das 

empresas, e Durand (1952) foi pioneiro no assunto. Em sua pesquisa, defende duas 

abordagens teóricas para mensurar o efeito da estrutura de capital no valor das organizações. 

A primeira teoria (Net Income Method) parte da premissa de que os ativos de uma empresa 

não são alterados pela forma como ela capta seus recursos; logo, o valor total do capital 

próprio e das dívidas não é modificado quando seus pesos são alterados, tornando a sua 

estrutura de capital irrelevante. A segunda teoria (Net Income Operating Method) propõe que 

a estrutura de capital influencia o valor da empresa. Portanto, ela deverá prover recursos para 

financiar suas atividades de tal forma que minimizem o custo total de financiamento por meio 

da contratação de dívidas, até o ponto em que seu custo de capital atinja um patamar mínimo. 

 

Modigliani e Miller (1958) demonstram que empresas idênticas têm o mesmo valor, 

independentemente de suas escolhas de financiamento, sendo, portanto, irrelevante a sua 

estrutura de capital. Essa teoria foi desenvolvida no contexto de mercados de capitais 

perfeitos, ausência de impostos, custos de falência e transação e acesso à mesma informação a 

todos os investidores. 

 

Em estudo posterior, Modigliani e Miller (1963) modificaram o artigo original, 

passando a considerar a influência da tributação na estrutura de capital das companhias. O 

financiamento por meio de dívida tem uma vantagem importante sobre o lucro das empresas, 

pois os juros que elas pagam são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda; portanto, 

a dívida gera um benefício fiscal às empresas, reduzindo o seu custo de capital. Diante dessa 
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afirmação, seria vantajoso para as empresas a utilização somente de capital de terceiros para o 

financiamento de suas atividades. Porém, na prática, tal situação não é verificada.  

 

Além do fator tributário, há outros elementos que interferem no custo de capital das 

empresas. Entre eles, podemos citar os custos de agência (JENSEN e MECKLING, 1976; 

MYERS, 1977), custos de falência (STIGLITZ, 1972; TITMAN, 1984) e assimetria de 

informação (MYERS; MAJLUF, 1984).  

 

Embora não haja nenhuma teoria universal que explique a estrutura de capital ideal de 

uma empresa, diversos autores ao longo do tempo tentaram identificar os fatores que 

poderiam influenciá-la. As principais teorias que tratam do tema são a Tradeoff Theory (TOT) 

e a Pecking Order Theory (POT). 

 

De acordo com a TOT (DONALDSON, 1961; MYERS, 1984), todas as empresas são 

capazes de modificar sua estrutura de capital adicionando tanta dívida quanto desejam: 

assumindo a existência do imposto corporativo e a dedutibilidade fiscal dos pagamentos de 

juros, o valor da empresa deverá crescer assim que aumentar sua alavancagem. De fato, 

adicionar novas dívidas aumentará o benefício fiscal; porém, os custos de falência também 

aumentam até um limite em que se tornam maiores que o benefício fiscal. Portanto, existe um 

ponto ótimo de alavancagem, que seria o índice de endividamento ideal que maximiza o valor 

da empresa. 

 

Já a POT (MYERS; MAJLUF, 1984) estabelece que os controladores de uma empresa 

possuem informações privilegiadas a respeito do negócio que conduzem, diferentemente dos 

investidores que não as possuem. Por este motivo, eles devem levar em conta a assimetria de 

informação para determinar a estrutura de capital da empresa. Suas hipóteses pressupõem que 

as empresas possuem uma clara preferência pelo autofinanciamento relativamente ao 

financiamento externo; se o financiamento externo é exigido, as empresas começam por 

recorrer ao endividamento; em seguida devem emitir títulos híbridos (obrigações 

conversíveis); e, só em último recurso, recorrem à emissão de novas ações. 
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1.2 Problema de Pesquisa 

 
 

De acordo com Myers (2001), o estudo sobre estrutura de capital busca explicar a 

combinação de títulos e fontes de financiamentos utilizados pelas corporações para subsidiar 

seus investimentos. A maior parte da pesquisa sobre estrutura de capital tem se concentrado 

nas proporções de dívida versus capital, observadas no lado direito dos balanços das 

empresas. 

 

Segundo o autor, a maioria das pesquisas sobre estrutura de capital tem sido dedicada 

às empresas públicas não financeiras com acesso aos mercados de capitais dos EUA ou 

internacionais. Essas empresas têm o menu mais amplo de opções de financiamento e podem 

ajustar sua estrutura de capital a um custo relativamente baixo. Porém, mesmo algumas 

décadas após a publicação do trabalho seminal de Modigliani e Miller (1958), o conhecimento 

sobre as estratégias de financiamento adotadas pelas empresas ainda é limitado.  

 

Conforme Myers (2001), as pesquisas sobre as táticas de financiamento adotadas pelas 

empresas confirmam a importância dos impostos, assimetria de informação e custos de 

agência. Se esses fatores têm efeitos de primeira ordem nos níveis gerais das dívidas em 

comparação ao financiamento por capital próprio, ainda é uma questão em aberto. As 

proporções entre o financiamento por dívida/capital próprio nas corporações públicas dos 

EUA variam dentro de indústrias aparentemente homogêneas. Há também variação ao longo 

do tempo, mesmo quando a tributação, a assimetria de informação e os problemas de agência 

são aparentemente constantes. 

 

Estas questões em aberto nas pesquisas geram lacunas para novos estudos, 

principalmente em mercados internacionais. Há a necessidade de se testar as teorias sobre 

estrutura de capital fora do ambiente em que foram criadas, em setores industriais específicos 

e em janelas temporais em que ocorrem grandes crescimentos econômicos seguidos por 

graves crises financeiras. 

 

O período compreendido entre outubro de 2002 e maio de 2008 marcou um grande 

ciclo de valorização das empresas de capital aberto dos países emergentes. Índices da bolsa de 

valores de países da América Latina como COLCAP (Colômbia), MERVAL (Argentina), 
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IGBVL (Peru), IPSA (Chile) e MEXBOL (México), subiram em dólar, respectivamente, 

767%, 252%, 1329%, 258% e 325% (BLOOMBERG, 2017). Neste contexto, apoiada pela 

expansão da China e, consequentemente, pela valorização das commodities, a economia 

brasileira cresceu em média aritmética 4,20% no período, com o IBOVESPA saindo da 

mínima de U$ 2.165,82 em 16/10/2002 para U$ 44.672,31 em 30/05/2008 (BLOOMBERG, 

2017). Em contrapartida, neste mesmo período, o índice que representa as 500 maiores 

empresas americanas em valor de mercado, o S&P 500, oscilou entre a mínima de 776,76 em 

09/10/2002 e a máxima de 1565,15 em 09/10/2007 (BLOOMBERG, 2017), ou seja, um 

incremento de apenas 101%. Com a ampla liquidez global e dinheiro fluindo para os países 

emergentes, diversas empresas brasileiras abriram capital, e, dentre elas, empresas do setor de 

construção civil, incorporação e exploração imobiliária. Porém, em 2007, teve início uma 

crise bancária que atingiu seu ápice em 2008 com uma crise global, decorrente da 

desregulação do mercado financeiro americano, dando margem para alta especulação 

(PEREIRA, 2010). 

 

De acordo com Monteiro Filha et al., (2010), os países em desenvolvimento não foram 

tão afetados pela crise, como no caso do Brasil cujos planos de infraestrutura continuaram. 

Porém, houve redução de crédito junto aos bancos privados, o que fez com que o governo em 

2009 tomasse algumas providências anticíclicas que contribuíram para a recuperação do setor, 

como investimentos públicos em infraestrutura, isenção tributária para materiais de 

construção e abertura de programas de crédito para a habitação e concessão de subsídio para o 

PAC (programa de aceleração do crescimento). 

 

Diante desta conjuntura, este trabalho se propõe a estudar a estrutura de capital das 

empresas do ramo de construção civil, incorporação e exploração imobiliária da América 

Latina e Estados Unidos, podendo-se comparar a validade das teorias Tradeoff e Pecking 

Order em diferentes mercados, entre os anos 2007 e 2017, período este marcado por uma 

forte crise financeira de proporção mundial.     
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1.3 Objetivos do Estudo 

 
 

O objetivo principal deste estudo é identificar os determinantes da estrutura de capital 

das empresas do setor de construção civil, incorporação e exploração imobiliária dos Estados 

Unidos e da América Latina, entre o período da crise financeira mundial de 2008 (2007-2010) 

e após a crise (2011-2017), à luz das principais teorias sobre o tema: a Tradeoff e a Pecking 

Order.  O secundário consiste em identificar o setor de maior alavancagem. 

 

 

1.4 Hipóteses de Pesquisa 

 
 

Este estudo é uma adaptação dos artigos de Morri e Cristanziani (2009) e Morri e 

Artegiani (2015), cujos trabalhos serviram de referência para a escolha das hipóteses de 

pesquisa. Os determinantes da estrutura de capital das companhias neste estudo abrangem 

cinco indicadores, que podem ser descritos abaixo: 

 

1. Tamanho – Ambas as Teorias (TOT e POT) atribuem ao tamanho da empresa um 

grande poder explicativo na determinação da alavancagem. A TOT afirma que a 

alavancagem aumenta logo que o tamanho da empresa cresça, pois espera-se que as 

empresas maiores sejam mais diversificadas, a diversificação aumenta a estabilidade 

dos fluxos de caixa e, consequentemente, permite uma maior alavancagem. Este 

argumento também infere que as empresas maiores têm um acesso mais fácil aos 

mercados de capitais e estes emprestam a taxas de juros mais favoráveis. 

Contrariamente, os sustentadores da POT consideram o tamanho como proxy para a 

assimetria de informações entre controladores e acionistas. As empresas maiores são 

mais observadas pelos analistas e devem ser mais capazes de emitir títulos mais 

sensíveis, como lançamento de ações, e, portanto, devem ter uma dívida menor. Uma 

relação negativa entre o tamanho e o nível de alavancagem é eventualmente prevista. 

Ennis e Malek (2005) comentam que o tamanho de uma companhia pode ser usado 

como um indicador negativo de probabilidade de falência e, portanto, pode ser um 

indicador de risco. De acordo com esta lógica, empresas grandes podem suportar 

proporcionalmente quantias maiores de dívidas em sua estrutura sem sofrerem 

consequências negativas, enquanto empresas menores tendem a reagir negativamente 
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ao incremento de alavancagem. Para Rajan e Zingales (1995), tamanho da empresa 

está positivamente correlacionado com alavancagem. Fama e French (2002) 

argumentam que as empresas maiores apresentam menos volatilidade nos lucros por 

serem mais diversificadas, induzindo-as a uma maior alavancagem.  

 

 

Hipótese 1 – O nível de endividamento está positivamente associado ao tamanho 

da empresa 

 
 

2. Rentabilidade – De acordo com a POT, empresas mais lucrativas deverão apresentar 

uma menor alavancagem, pois terão mais recursos internos disponíveis para financiar 

seus projetos. Já em relação à TOT, espera-se que a dedutibilidade dos pagamentos de 

juros induza as empresas mais lucrativas a aumentar ainda mais o ROE, financiando a 

maior parte das suas operações com dívidas. Assim, para a TOT, sem dúvida, existe 

uma relação positiva entre alavancagem e rentabilidade. O trabalho de Campello e 

Giambona (2013) caracteriza a relação entre a estrutura de ativos de uma empresa e 

sua estrutura de capital. Segundo este estudo, a variável rentabilidade tem um efeito 

fortemente negativo na alavancagem, resultado associado à POT. Frank e Goyal 

(2003) também encontraram vínculo negativo entre as variáveis rentabilidade e 

alavancagem. Em contrapartida, Gaud et al. (2007) argumentam que um incremento 

na variável ROA (Return on Assets) aumenta a necessidade de financiamento da 

empresa, pois a variável ROA entra com sinal positivo na regressão das emissões de 

dívidas versus lançamento de novas ações no mercado. 

 

 

Hipótese 2 – O nível de endividamento está positivamente associado à 

rentabilidade da empresa 

 
 

3. Crescimento – O efeito do crescimento tem um papel profundo na determinação da 

estrutura de capital de acordo com as teorias. A TOT estabelece que as empresas com 

mais oportunidades de crescimento serão caracterizadas por uma menor quantidade de 

dívida. Isso é explicado pelo fato de que empresas com maiores oportunidades de 
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crescimento podem ser encaradas como um ativo intangível, que não pode ser 

oferecido como garantia para as dívidas. Entre outros pesquisadores, Barclay et al. 

(2006) encontram em seu estudo uma relação negativa entre as variáveis alavancagem 

e crescimento. Já a POT argumenta que a dívida deve crescer porque as empresas com 

maiores taxas de crescimento, que demandam mais recursos do que podem gerar, 

tenderiam a buscar fora da empresa esses recursos necessários à expansão (GOMES; 

LEAL, 1999).  

 
 

Hipótese 3 – O nível de endividamento está negativamente associado às empresas 

de maior crescimento 

 
 

4. Volatilidade do Resultado Operacional – As teorias TOT e POT preveem uma 

correlação negativa entre volatilidade e alavancagem. De acordo com a TOT, à 

medida em que a volatilidade nos resultados operacionais da empresa aumenta, os 

custos de falência também aumentam e, consequentemente, as taxas de juros exigidas 

pelos credores. Conforme a POT, um risco maior será associado a um aumento nas 

exigências de informações impostas pelos credores para reduzir a assimetria de 

informação com os membros da empresa, tornando a administração relutante em 

emitir novas dívidas. Portanto, quando a volatilidade do resultado operacional é alta, 

as empresas escolhem um menor endividamento (MORRI; ARTEGIANI, 2015). 

 

 

Hipótese 4 – O nível de endividamento está negativamente associado à 

volatilidade do resultado operacional 

 
 

5. Custo da Dívida – Tradicionalmente, o custo da dívida não é levado em consideração 

em ambas as teorias TOT e POT. Isto é explicado pelo fato de que é simples a 

previsão do impacto do nível de endividamento utilizado por uma empresa com a 

utilização da teoria clássica econômica: as baixas taxas de juros irão impulsionar a 

demanda, enquanto altas taxas deverão diminuir o índice de alavancagem das 

empresas (MORRI e CRISTANZIANI, 2009; MORRI e ARTEGIANI, 2015). 

 



21 
 

Hipótese 5 – O nível de endividamento está negativamente associado ao custo da 

dívida 

 
 

6. Segundo Morri e Artegiani (2015), Crisis é uma variável Dummy que ajuda a explicar 

o nível de alavancagem das empresas deste estudo. É esperado um efeito positivo na 

alavancagem durante o período da crise financeira de 2008, pelo efeito da queda dos 

valores de seus bens imobiliários, e, portanto, da diminuição do valor contábil do 

patrimônio líquido. 

 
 

Hipótese 6 – Durante o período da crise financeira de 2008 as empresas 

apresentaram maiores níveis de endividamento 

 
 
 O Quadro 1 apresenta um resumo dos efeitos esperados dos indicadores de 

alavancagem na estrutura de capital das empresas, de acordo com as teorias TOT e POT. 

 

 

Quadro 1 - Efeitos esperados dos determinantes de alavancagem na estrutura de capital 
das empresas 

 

Variáveis Teoria Tradeoff  Teoria Pecking Order 

Tamanho ( + ) ( - ) 

Rentabilidade ( + ) ( - ) 

Crescimento ( - ) ( + ) 

Vol. Resultado Operacional ( - ) ( - ) 

Custo da Dívida n.a. n.a. 

Fonte: Elaborada pelo autor; n.a. = não aplicável 
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1.5 Contribuições  

 
 

 A decisão da escolha da estrutura de capital de uma empresa pode ser caracterizada 

como elemento decisório para a sua sobrevivência, e muitos fatores podem influenciar tal 

determinação, como aspectos microeconômicos e cenários de crise econômica (MEDEIROS; 

DAHER, 2008). 

 

Na literatura há vários estudos em diversos países sobre os determinantes da estrutura 

de capital nas empresas à luz das teorias TOT e POT. Em seu trabalho, Rajan e Zingales 

(1995) estudam o financiamento por dívida e capital próprio no Canadá, França, Alemanha, 

Itália, Japão, Reino Unido e EUA por intermédio de quatro variáveis: tamanho, ativos 

tangíveis, lucratividade e índice de valor de mercado sobre o valor contábil. Conseguiram 

contrapor as teorias de Tradeoff e Pecking Order, chegando às seguintes conclusões: 

 

1. Tamanho: Grandes empresas tendem a ter maior nível de endividamento; 

 

2. Ativos tangíveis: Empresas com elevados índices de ativos fixos sobre ativos 

totais têm índices de endividamentos maiores; 

 

3. Lucratividade: As empresas mais lucrativas tendem a diminuir o grau de 

endividamento; 

 

4. Índice de valor de mercado em relação ao valor contábil: As empresas com 

índices mais elevados entre os valores de mercado e o valor contábil têm índices 

de endividamento menores. 

 

No Brasil há estudos que objetivam identificar qual teoria (TOT ou POT) é mais 

utilizada pelas empresas nacionais, bem como estimar os determinantes de sua estrutura de 

capital. Nakamura, Basso e Correa (2013) pesquisaram a estrutura de capital das maiores 

empresas brasileiras no período de 1999 a 2004. Foram realizados testes de painel com as 

seguintes variáveis: crescimento, tangibilidade do ativo, tamanho, rentabilidade, risco, setor e 

origem. À luz das duas principais teorias de estrutura de capital, Pecking Order e Tradeoff, os 

resultados demonstraram relação negativa entre grau de tangibilidade do ativo e o nível de 
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endividamento das empresas, contrariando a teoria do Tradeoff. Demonstraram também uma 

relação negativa entre a rentabilidade e o endividamento das empresas, confirmando a 

Pecking Order e contrariando a Tradeoff. Comprovaram ainda uma relação estatisticamente 

positiva entre o risco e o nível de endividamento das empresas, contrariando as duas 

principais teorias sobre estrutura de capital. 

 

Também há no Brasil estudos sobre o tema estrutura de capital em empresas do setor 

de construção civil. Tavares (2008) estuda a estrutura de financiamento das empresas 

brasileiras de capital aberto de construção civil do segmento de incorporação de 

empreendimentos imobiliários, entre junho de 2002 a dezembro de 2006, tomando por base 

algumas variáveis consideradas na literatura e suportadas pela Teoria de Finanças. Duas 

amostras foram consideradas para o desenvolvimento de sua pesquisa: a primeira foi 

constituída pelas empresas do setor de construção civil, totalizando 11 empresas e 39 

observações; já, a segunda amostra, denominada amostra ampla, foi composta por 169 

empresas com ações negociadas na bolsa de valores, sendo excluídas as empresas do setor de 

serviços financeiros e seguros, totalizando 1521 observações. A partir dos resultados obtidos, 

pode-se concluir que: 

 

1. Há uma relação negativa entre endividamento total e tangibilidade e 

oportunidades de crescimento para a amostra de empresas do setor de construção; 

 

2. Há uma relação positiva entre endividamento oneroso líquido e tangibilidade, e 

negativa entre endividamento oneroso líquido e as variáveis oportunidades de 

crescimento e rentabilidade, para a amostra ampla de empresas.   

 

Os determinantes da estrutura de capital selecionados foram: 1) tangibilidade de 

ativos; 2) porte da empresa; 3) oportunidades de crescimento; 4) volatilidade do resultado 

operacional e 5) rentabilidade. Embora a pesquisa estatística relativa à amostra das empresas 

do setor de construção tenha apresentado resultados significativos apenas para as variáveis 

tangibilidade e oportunidades de crescimento, a análise econômico-financeira das empresas de 

construção civil permite concluir que o setor, de acordo com a Teoria de Finanças, reúne 

características que explicam a tendência ao baixo endividamento e a opção pela emissão de 

ações.  
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Esta dissertação aborda a questão da estrutura de capital no setor de construção civil, 

incorporação e exploração imobiliária dos países da América Latina e Estados Unidos, sob a 

ótica das teorias Tradeoff e Pecking Order. A relevância deste estudo para o tema está em: 

 

1. Comparar o endividamento das empresas do setor de engenharia civil dos países 

da América Latina em relação aos Estados Unidos, no período de 2007 a 2017; 

 

2. Verificar a validade das teorias de Tradeoff e Pecking Order em mercados 

internacionais, em comparação ao mercado americano; 

 
3. Investigar os efeitos da crise econômico-financeira mundial de 2008 na estrutura 

de capital das empresas que participam no estudo;   

 
4. Comparar o nível alavancagem das empresas por setor de atuação: construção 

pesada versus incorporação e exploração imobiliária.  

 
 

1.6 Metodologia 

 
 

A população de interesse deste estudo refere-se às companhias de capital aberto que 

representam o setor de construção civil, incorporação e exploração imobiliária nos seguintes 

países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru. A metodologia de 

estimação será feita por Dados em Painel (Panel Data). Os dados serão extraídos da base de 

dados Compustat, Economática e Capital IQ na periocidade anual entre 2007 e 2017. Pelo 

uso de Dados em Painel, a análise permite entender se as variáveis que afetam a estrutura de 

capital hoje são as mesmas que afetaram durante os últimos dez anos.  

 

Este trabalho utiliza valores de mercado ao invés de valores contábeis, pois os valores 

de mercado fornecem uma imagem mais realista das verdadeiras condições de uma empresa 

(MORRI; ARTEGIANI, 2015). 
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1.7 Estrutura de Organização do Trabalho 

 
 

Essa dissertação está dividida em cinco capítulos, distribuídos da seguinte forma:  

 

• No primeiro capítulo é introduzida a contextualização, o problema de pesquisa, o 

objetivo do estudo, as hipóteses de pesquisa, contribuições e metodologia adotada;  

 
• O segundo capítulo é destinado à revisão de literatura, organizada por referencial 

teórico e empírico, os quais suportam as hipóteses do estudo;  

 
• No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, a 

população, a amostra, os testes estatísticos e o modelo econométrico;   

 
• O quarto capítulo expõe os resultados da pesquisa juntamente com os testes 

estatísticos empregados;   

 
• O quinto capítulo apresenta as conclusões do trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1 Evolução das Teorias sobre Estrutura de Capital 

 
 

Diversas teorias compõem o universo sobre a estrutura de capital utilizada nas 

empresas. Dentre elas, tem-se a corrente tradicionalista, representada pela teoria convencional 

de Durand (1952), e as teorias de Modigliani e Miller (1958) sobre a irrelevância da estrutura 

de capital e, posteriormente, levando-se em conta as imperfeições de mercado 

(MODIGLIANI; MILLER, 1963). 

 
A teoria de Durand (1952) defende duas abordagens teóricas para mensurar o efeito da 

estrutura de capital no valor das organizações. A primeira teoria (Net Income Method) parte 

da premissa de que o valor da empresa não é influenciado pela estrutura de capital 

determinada por ela; logo, o valor total do capital próprio e das dívidas não é modificado 

quando seus pesos são alterados, tornando a sua estrutura de capital irrelevante. A segunda 

teoria (Net Income Operating Method) alega que a estrutura de capital influencia o valor da 

empresa, defendendo a existência de uma estrutura ótima de capital que eleva o seu valor. 

Portanto, ela deverá minimizar o custo total de financiamento pela contratação de dívidas, até 

o ponto em que seu custo de capital atinja um patamar mínimo. 

 
 A teoria exposta por Modigliani e Miller (1958) estabelece que uma empresa não pode 

alterar o valor total de seus títulos emitidos por meio da simples divisão dos seus fluxos de 

caixa por diferentes correntes. Desta forma, seu custo de capital independe de sua proporção 

de endividamento, pois a criação de valor provém de como a empresa aplica este capital e não 

de como o obtém. Essa teoria foi desenvolvida no contexto de mercados de capitais perfeitos, 

ausência de impostos, custos de falência e transação e acesso à mesma informação a todos os 

investidores. Segundo Ross et al. (2009, p.277), mercados eficientes de capitais são aqueles 

nos quais os preços correntes de mercado refletem todas as informações disponíveis. Isso 

significa que os preços correntes de mercado refletem o valor presente dos títulos, não sendo 

possível a obtenção de lucros extraordinários com o uso das informações disponíveis.  

 
 Conforme Ogden, Jen e O’Connor (2003, p.30), um mercado de capitais perfeito é 

definido por cinco premissas:  
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1. Não há atritos nos mercados de capitais - seus participantes não 

consideram custos de transação ou impostos; 

 

2. Todos os participantes do mercado dividem expectativas homogêneas - 

todas as informações relevantes estão disponíveis para todos os participantes 

do mercado, que as utilizam para determinar o valor de qualquer ativo; 

 

3. Todos os participantes do mercado são pulverizados – nenhum 

participante do mercado pode afetar o preço de qualquer título na sua compra 

ou venda; 

 

4. Os planos de investimentos das empresas são fixos e conhecidos – os 

projetos de investimentos, e, portanto, seus ativos, operações e estratégias são 

fixos e conhecidos por todos os investidores; 

 

5. As fontes de financiamentos das empresas são fixas – uma vez 

escolhida, a estrutura de capital das empresas é estática.   

 
 

Em outro estudo, Modigliani e Miller (1961) demonstram que, sob condições ideais de 

mercado, a decisão de pagamentos de dividendos é irrelevante para o valor da empresa. O 

raciocínio é simples: se a estrutura de capital de uma empresa é rígida, então um aumento dos 

dividendos deverá ser financiado pela emissão de novas ações. Porém, esta venda ocorre a um 

preço justo de mercado; os acionistas poderão então recomprar as ações, caso desejem, 

utilizando o dividendo recebido para recompor suas posições na empresa (OGDEN; JEN; 

O’CONNOR, 2003, p.36). 

 
Posteriormente, em 1963, Modigliani e Miller (MODIGLIANI; MILLER, 1963) 

consideraram em sua teoria algumas condições de mercado imperfeito, como o impacto 

causado pelos impostos sobre a estrutura de capital. Como os juros incidentes sobre as dívidas 

de terceiros são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, diferentemente das 

restituições de capital aos acionistas, a inclusão de capital de terceiros na estrutura de capital 

da empresa acarreta uma vantagem competitiva, aumentando o seu valor.  
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 Myers (1984) demonstra que há um tradeoff entre o benefício fiscal das dívidas e os 

custos trazidos pelo endividamento da empresa (custos de falência). Este último limita o seu 

endividamento a um patamar em que o custo do risco de falência não supere o benefício fiscal 

gerado pelo endividamento. Ao contrário da proposição de Modigliani e Miller de 1958, a 

Teoria do Tradeoff aponta para a existência de uma estrutura ótima de capital. 

 
 Damodaran (2004) defende a existência de uma estrutura ótima de capital. Esta 

estrutura seria em decorrência do tradeoff entre os benefícios da dívida (fiscais), e os custos 

da dívida (falência). Segundo o autor, somente em casos excepcionais, os benefícios 

marginais são superados pelos custos marginais. Portanto, companhias com ativos tangíveis 

seguros e com elevados rendimentos tributáveis podem obter benefícios fiscais, e deveriam 

estabelecer endividamentos elevados para os seus índices. Por outro lado, as empresas não 

rentáveis, com ativos intangíveis arriscados, deveriam se basear, principalmente, no 

financiamento por capital próprio.  

 
A Teoria do Pecking Order é justificada pela assimetria de informação do mercado 

entre administradores e investidores. Também chamada de Hierarquia das Fonte de 

Financiamentos, parte do pressuposto de que existe assimetria de informação entre os 

administradores da empresa e os acionistas, sendo custoso para os administradores a 

divulgação de informações sobre a empresa. Como os acionistas não possuem total 

informação sobre as corporações, não poderão distinguir corretamente as reais intenções dos 

administradores na busca de investimentos. Como conclusão a esta teoria, o modelo 

desenvolvido por Myers e Majluf (1984) implica que o financiamento com emissão de ações 

leva o preço destas a cair, enquanto o financiamento por meio de recursos internos ou de 

dívida não interfere no preço do valor de mercado da empresa.  

 
Uma diferença importante entre as teorias estáticas TOT e POT é que na Pecking 

Order Theory não existe uma estrutura de capital ótima: todas as mudanças nos índices de 

dívida são, portanto, uma consequência das mudanças na necessidade de financiamento de 

ativos.  

 
 Bulan e Yan (2010) identificaram que a teoria do Pecking Order descreve melhor o 

comportamento das empresas maduras do que das empresas em fase de crescimento. Foi 

definido como período de crescimento aquele que compreende os primeiros seis anos após o 
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IPO, e o de maturidade o período posterior de seis anos consecutivos, seguindo uma iniciação 

de dividendos, em que a empresa manteve dividendos positivos.  

 

A Teoria da Agência (JENSEN e MECKLING, 1976; MYERS, 1977) é associada a 

decisões de estrutura de capital em função dos conflitos de interesse que existem entre 

acionistas e credores. Este conflito gera um custo, chamado custo de agência, que é 

incorporado na taxa de juros cobrada sobre as dívidas da empresa. Portanto, quanto maior o 

potencial do conflito de agência entre credores e acionistas, maior o spread cobrado nas 

operações de créditos.  

 

Também existem conflitos entre acionistas e administradores por causa da separação 

entre propriedade e administração. Para reduzir o custo deste conflito, usa-se a estrutura de 

capital da empresa como instrumento de disciplina dos executivos. Easterbrook (1984) sugere 

pagamentos de dividendos como forma de reduzir o caixa livre para minimizar o problema de 

agência. Uma outra forma de minimizar conflitos é aumentar o endividamento das empresas, 

pois desta forma os executivos precisam ser mais eficientes para tomada de decisões. 

  
Por fim, em países cujos mercados de capitais não são muito desenvolvidos, como no 

Brasil, o conflito de agência nas corporações ocorre com maior freqüência entre acionistas 

controladores ou majoritários, e acionistas não controladores ou minoritários. Neste caso, a 

expropriação de riqueza dos acionistas minoritários para os controladores pode ocorrer 

mediante benefícios autoconcedidos, como o aumento exorbitante dos salários e relutância a 

ações favoráveis para os demais acionistas, como cisões, fusões e liquidação (CAIXE; 

KRAUTER, 2013). 

 
A Teoria de Market Timing (Market Timing Theory) postula que a estrutura de capital 

das empresas é o resultado acumulado das tentativas passadas de aproveitar condições 

favoráveis do mercado de ações pelos seus gestores, uma vez que estes emitem novas ações 

quando percebem que estão sobreavaliadas pelo mercado, e as recompram quando consideram 

que estão subavaliadas. Isto pode ser evidenciado mediante relação negativa que existe entre o 

múltiplo Market-to-Book e a alavancagem das empresas, na medida em que quando o valor de 

mercado das empresas supera o seu valor contábil, elas tendem a emitir novas ações em 

detrimento da emissão de dívida, e quando o valor de mercado é inferior ao valor contábil, são 

mais propensas a emitir dívidas ao invés de ações (RODRIGUES, 2014).  
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2.2 Estudos Empíricos 

 
 
 Rajan e Zingales (1995) examinam os determinantes da estrutura de capital das 

empresas de capital aberto não financeiras pertencentes ao grupo dos sete (G-7). Estes países 

são as sete economias mais avançadas do mundo (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, 

Itália, Reino Unido e Canadá) de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O 

principal objetivo do estudo é estabelecer se a estrutura de capital em outros países está 

relacionada a fatores semelhantes àqueles que parecem influenciar a estrutura de capital das 

empresas norte-americanas. O estudo não se limita a tentar reproduzir as regularidades 

encontradas nos Estados Unidos em outros países, mas entender as forças por trás delas. O 

uso de dados internacionais oferece uma oportunidade única para essa análise. Na medida em 

que outros países são semelhantes aos Estados Unidos, eles fornecem uma amostra 

independente para testar a validade das teorias até então desenvolvidas sobre estrutura de 

capital. Na medida em que eles têm diferentes estruturas institucionais, aumentam a 

capacidade de discriminar teorias alternativas.  

 

A análise se concentra no período entre 1987 – 1991, utilizando dados pré-1987 

apenas como verificação de robustez. A amostra é formada por corporações não financeiras 

dos países pertencentes ao G-7, cobrindo entre 30% e 70% das empresas listadas em todos os 

países e representando mais de 50% da capitalização de mercado em cada país. 

 

A Tabela 1 aponta o resultado dos testes realizados: 

 

Tabela 1- Determinantes da estrutura de capital dos países pertencentes ao G-7 

s.s.= sem significância 

Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig

R2 Ajustado 19% 14% 28% 12% 19% 30%

126 98 544 275

-1% - 1% + s.s.  -

Número de 
Observações

2207 313 176

s.s.  - s.s. -LUC Lucratividade - POT -

s.s.  + s.s. + s.s. +1% + 1%  - 1%  -

1%5%

TAM Tamanho + TOT +

5% - 10% - 5% -1% - 1% - 1% -

1%

CRE Crescimento - TOT/MKT -

1%  + 10%  + s.s.  +TAN Tangibilidade 
dos Ativos

 + TOT  +

1%

França Itália Reino 
Unido

Canadá

5%  + 1%  + s.s.

SIGLA NOME
SINAL 

ESPERADO TEORIA

Estados 
Unidos

Japão

1%  +

Alemanha
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 Nos países Japão e Canadá o sinal esperado das variáveis é o mesmo dos Estados 

Unidos e com a mesma significância estatística a 1%, com exceção da variável Tangibilidade 

dos Ativos no Canadá, que não apresentou significância estatística. Na Alemanha a variável 

Tamanho é inversamente proporcional à Alavancagem, como prevê a POT, com significância 

estatística a 1%. Já na França, a única variável com significância estatística é o Crescimento, a 

5%, como prevê a TOT, e na Itália, apesar dos sinais encontrados serem os esperados, 

somente as variáveis Tangibilidade dos Ativos e Crescimento apresentam significância 

estatística a 5% e 10% respectivamente. 

 
 

Westgaard, Eidet, Frydenberg e Grosas (2008) investigam os determinantes da 

estrutura de capital em 308 Empresas Imobiliárias do Reino Unido. O painel de dados 

consiste em dados contábeis dos exercícios fiscais de 1998-2006. Os resultados são discutidos 

no contexto das teorias Tradeoff e Pecking Order. A Rentabilidade (+), a Tangibilidade (+) e 

o Tamanho (+) estão positivamente relacionados à alavancagem, enquanto a Variação do 

Volume de Negócios (-) e a Variabilidade dos Lucros (-) estão negativamente relacionados. A 

significativa relação positiva da Rentabilidade na alavancagem contradiz os achados 

importantes na literatura sobre estrutura de capital. Uma conclusão complementar é a de que 

as Empresas Imobiliárias do Reino Unido enfrentam grandes custos de ajuste. 

 
 

Frank e Goyal (2009) estudam os fatores que explicam a estrutura de capital em 

empresas americanas de capital aberto no período entre 1950 e 2003. Os principais fatores que 

explicam a alavancagem das empresas são: Média de Alavancagem das Industrias (+), Preço / 

Valor Patrimonial dos Ativos (-), Tangibilidade (+), Lucros (-), Log dos Ativos (+) e 

Expectativa da Inflação (+). Adicionalmente, empresas que pagam maiores dividendos têm 

menor alavancagem. Considerando apenas a alavancagem medida em valores contábeis, 

foram encontrados resultados semelhantes. Entretanto, no cálculo da alavancagem medida em 

valor contábil, o Tamanho da Firma, a relação Market-to-Book Ratio e o Efeito da Inflação 

não são significantes. A evidência empírica neste artigo demonstra consistência com as 

versões da teoria de Tradeoff e estrutura de capital. 
 

Morri e Cristanziani (2009) investigam os determinantes que afetam a escolha da 

estrutura de capital das companhias imobiliárias europeias. Foram estudados 37 REITs (Real 

Estate Investment Trusts) e 60 companhias imobiliárias durante o período de 2002 até 2006. 
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O estudo é de grande importância para o tema de estrutura de capital pelo fato de sua amostra 

ser representada por companhias pertencentes ao EPRA (European Public Real Estate) e ao 

NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts) Europe Index (REITs e não 

REITs). Baseado em dados de painel, sete variáveis independentes (Tamanho, Rentabilidade, 

Crescimento, Custo da Dívida, Estrutura de Propriedade, Risco e Categoria) foram estudadas 

durante um prazo de 5 anos. Os resultados demonstram que os REITs têm menor 

alavancagem que as RECs (Real Estate Companies). As variáveis: Risco Operacional (-), 

Tamanho (+), Rentabilidade (-) e Tipo (-) são estatisticamente significantes a 1%; 

Crescimento (-), Custo da Dívida (+) e Estrutura de Propriedade (+) não são significantes. 

Levando em conta no estudo apenas as empresas imobiliárias (RECs), os determinantes: 

Risco Operacional (-) e Rentabilidade (-) são estatisticamente significantes a 1%; Estrutura de 

Propriedade (+) é estatisticamente significante a 5%; Tamanho (+), Crescimento (-) e Custo 

da Dívida (+) não são significantes.      

 
Campello e Giambona (2013) analisam empresas ativas e inativas com operações nos 

EUA entre 1984 e 1996, excluindo as governamentais, financeiras, empresas de fundos 

imobiliários, não lucrativas, com valor total de ativos ou vendas líquidas menores que 1 

milhão e com valor de mercado/valor contábil maior do que 10. Este trabalho tem grande 

importância para o estudo do financiamento das operações das empresas, pois tem como 

objetivo identificar a relação entre a tangibilidade de ativos e a estrutura de capital, 

explorando a variação na oferta e demanda de ativos corporativos. Os ativos que são menos 

específicos da empresa e os que respondem às mudanças de oferta e demanda em seus 

mercados secundários devem permitir uma maior capacidade de dívida porque são mais fáceis 

de revender para outras empresas da mesma indústria. Os resultados do estudo mostram que a 

variável Terrenos e Construções é a mais importante determinante da Alavancagem (Contábil 

ou Valor de Mercado). Ao mesmo tempo, Máquinas e Equipamentos é a menos relevante. 

Outras variáveis explicativas como Crescimento (-), Rentabilidade (-) e Taxa de Impostos (-) 

indicam significância estatística a nível de 1% como determinantes da Alavancagem em Valor 

de Mercado (Market Leverage). Em Valor Contábil (Book Leverage), a variável Crescimento 

(-) possui significância estatística a 10%. 

  
Morri e Artegiani (2015) investigam se a crise financeira de 2008 afetou a estrutura de 

capital das empresas imobiliárias na Europa, e se esses impactos podem ser estudados 

utilizando as variáveis tradicionalmente usadas pelas teorias de Tradeoff e Pecking Order para 
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explicar a estrutura de capital das empresas. O estudo utiliza análise de regressão de painel de 

efeito fixo e uma amostra composta por 68 empresas (36 RECs e 32 REITs) incluídas no 

índice EPRA / NAREIT Europe Index durante o período de 2003 até 2012. O efeito da crise 

financeira foi contabilizado dentro do modelo por meio de uma variável Dummy Crisis, cujo 

valor é considerado “0” nas observações registradas no período 2003-2007, e “1” no período 

2008-2012. Os estudos são muito relevantes ao tema pois indicam que a crise financeira 

global de 2008 teve um impacto na estrutura de capital das empresas, sendo que as principais 

variáveis tradicionalmente utilizadas pelas teorias de Tradeoff e Pecking Order provaram ser 

adequadas para explicar a estrutura de capital das empresas imobiliárias. As variáveis: Custo 

da Dívida (-), Rentabilidade (-), Tipo (-), Crisis (+), Tamanho (+) e Crescimento (-) são 

estatisticamente significantes a 1%; Estrutura de Propriedade (-) e Risco (-) não são 

significantes. Levando em conta no estudo apenas as empresas imobiliárias (RECs), os 

determinantes: Rentabilidade (-), Crescimento (-), Custo da Dívida (-) e Crisis (+) são 

estatisticamente significantes a 1%; Tamanho (+) é estatisticamente significante a 5%; 

Estrutura de Propriedade (-) é estatisticamente significante a 10%; a variável Risco não possui 

significância estatística. Considerando apenas o período anterior à crise (2003 – 2007) e as 

empresas imobiliárias (RECs) no estudo, Custo da Dívida (-) é a única variável com 

significância estatística a 5%; já, se for considerado apenas o período de crise (2008 – 2012) e 

as empresas imobiliárias (RECs) no estudo, as variáveis Tamanho (+) e Crescimento  (-) 

possuem significância estatística a 1%; Custo da Dívida (+) possui significância estatística a 

10%; já, as variáveis Rentabilidade (-), Estrutura de Propriedade (-) e Risco (-) não possuem 

significância estatística.  

 
 

A Tabela 2 mostra uma síntese dos estudos empíricos: 
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Tabela 2- Síntese dos estudos empíricos 

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

Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig

INF
Inflação 

Esperada  + 
TOT / 
MKT n.a. n.a. n.a. n.a.  + 1% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

 + 5%

 - 1%

 + s.s.

 - 1%

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

 - 1%

EP
Estrutura de 
Propriedade n.a.

19.00% 26.60%

n.a. n.a.

RIS Risco  - TOT n.a.n.a. n.a.

n.a.

CD
Custo da 
Dívida  - MKT n.a. n.a. n.a. n.a.n.a. n.a. n.a. n.a. s.s. +  + s.s.

21.30%

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

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

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

87.30%

 + s.s.

 - 1%

29.60% 27.60%

EFI
Eficiência 

(Asset 
Turnover 

 + TOT n.a. - 5%

RENT Rentabilidade  - POT  - n.a. n.a.

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

1%n.a. n.a.  + 5%

n.a. n.a.

AM
Alavancagem 

Média 1%

n.a.

n.a. n.a.

 + 1%

 - 1%

 + 1%

n.a. n.a.

 + 10%

 + s.s.

n.a. n.a.

 + 10%

 - 10%

Ativos Reais  + TOT n.a. n.a. n.a. n.a.

 - 1%

n.a. n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

 + 1%

 - s.s.

n.a. n.a.

n.a.n.a.

 + TOT

 - 
TOT / 
MKT

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

 - 1%

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

 - s.s.

 + 

 - 1%

1%

1%

1%TAM

 - 

 + 

CRE Crescimento

Tangibilidade 
dos AtivosTAN  +  + TOT

POT

TOT

n.a.

n.a. n.a.

 + 

 + 

 - 

 + 

n.a.

n.a. n.a.LUC Lucratividade

NDTS
Deduções 
Fiscais não 

Relacionadas 
 - TOT n.a. n.a.

TOT n.a. n.a.  - s.s.

1%TAX
Taxa de 
Imposto  + TOT n.a.

Tamanho

n.a.

RE

 - 

 - 1%

VOL Volatilidade  - 

TIP
Tipo ("0" 

RECs e "1" 
REITs)

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

1%

s.s.

 - 1%

CRI Crisis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  + 1%

n.a. n.a.

 - 1%

n.a. n.a.

n.a. n.a.

 + 1%

n.a. n.a.

n.a. n.a.

- s.s.

 - s.s.

29.54%

SIGLA NOME SINAL 
ESPERADO

TEORIA
Rajan e Zingales 

EUA (1995)
Westgaard et al . 

(2008)
Frank e Goyal 

(2009)
Morri e Cristanziani 

(2009)
Morri e Cristanziani 

(2009) RECs
Campello e 

Giambona (2013)
Morri e Artegiani 

(2015)

R2 Ajustado

n.a. n.a.

n.a. n.a.

 - 1%

Morri e Artegiani 
(2015) RECs

n.a. n.a.

 - 1%

n.a. n.a.

n.a. n.a.

 + 5%

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

 - 1%

n.a. n.a.

 - 1%

- 10%

 - s.s.

n.a. n.a.

 + 1%

Morri e Artegiani 
(2015) 2003 - 2007 

RECs

n.a. n.a.

 - s.s.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

 - s.s.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

 + s.s.

n.a. n.a.

 - 5%

+ s.s.

 - s.s.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

Morri e Artegiani 
(2015) 2008 - 2012 

RECs

n.a. n.a.

 - 1%

n.a. n.a.

n.a. n.a.

 + 1%

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.

 - s.s.

n.a. n.a.

 + 10%

- s.s.

 - s.s.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

3.1 População e Amostra 

 
 

A população de interesse deste estudo refere-se às companhias de capital aberto que 

representam o setor de engenharia civil nos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Estados Unidos, México e Peru. Os dados são extraídos da base de dados 

Compustat, Economática e Capital IQ na periodicidade anual entre 2007 e 2017. Nos bancos 

de dados, as empresas que representam o setor de engenharia civil estão subdivididas em três 

grupos: Construção Pesada (empresas que executam obras públicas de grande porte), Real 

Estate (incorporadoras e empresas de desenvolvimento e exploração imobiliária) e 

Homebuilding (construtoras de empreendimentos residenciais). Foram extraídas 232 

empresas, mas 124 foram excluídas por falta de dados em mais de um período ou por 

apresentarem ativos totais em seu balanço iguais a zero, resultando em 108 empresas e 1.188 

observações. 

 
 A Tabela 3 indica a composição da amostra: 
 
 

Tabela 3 - Composição da amostra final por região e setor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas pesquisadas:                                         232  
(-) Empresas com dados ausentes em mais de um 
período ou com ativos totais iguais a zero 124 

 = Amostra final 108 

    
Por Região:  

Estados Unidos 68 

América Latina 40 
    
Por Setor:  

Construção Pesada 38 

Real Estate, Homebuilding 70 
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3.2 Testes 

 

 
Com base na revisão de literatura apresentada, os objetivos do estudo e as hipóteses de 

pesquisa descritos nos itens 1.3 e 1.4 são analisados por meio de testes de estatística 

descritiva, análise de correlação e modelo de regressão multivariado com dados em painel.  

  
 Os testes estatísticos são realizados primeiramente considerando a amostra total de 

108 empresas. Para testar a validade das teorias TOT e POT nos países latino-americanos, a 

amostra é posteriormente dividida por região (EUA e América Latina), comparando os 

resultados obtidos.   

 
 Em seguida a amostra total é dividida por setor: construção pesada versus 

incorporação e exploração imobiliária. Um modelo de regressão multivariado é então 

utilizado para avaliar o setor de maior alavancagem.  

  
 

3.2.1 Estatística Descritiva 

 
 

A Estatística Descritiva tem por objetivo o estudo do comportamento de determinada 

variável em relação a valores centrais, dispersões ou às formas de distribuição de seus valores 

em torno da média (FÁVERO et al., 2009). 

 
 Conforme Bussab e Morettin (2006), a utilização apenas das medidas de tendência 

central como a média, mediana e moda, pode não ser adequada para representar um conjunto 

de dados, visto que estes também são afetados por valores extremos; utilizando apenas estas 

medidas, não é possível que o pesquisador tenha uma ideia clara de como a dispersão e a 

simetria dos dados se comportam.  

 
 Este trabalho utiliza a Estatística Descritiva para que se possa resumir, descrever e 

compreender as informações das empresas colhidas das bases de dados descritas no item 1.6. 

Serão utilizadas medidas de tendência central (média e mediana) e medidas de dispersão 

(valores mínimo e máximo e desvio padrão) das variáveis em estudo.    
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3.2.2 Análise de Correlação 

 
 

Segundo Hair et al. (2005), se há uma associação estatística entre variáveis, a relação 

não é necessariamente causal, ou seja, não se pode dizer que uma variável causa a outra. A 

correlação e regressão são técnicas associativas que permitem determinar se há uma relação 

coerente e sistemática entre duas ou mais variáveis.  

 
 Os autores comentam que as variáveis estão associadas quanto exibem covariação. A 

covariação existe quando uma variável coerente e sistematicamente muda em relação à outra 

variável. O coeficiente de correlação é usado para avaliar essa associação e mede o grau de 

covariação entre duas variáveis. A correlação de Pearson mensura a associação linear entre 

duas variáveis métricas, sendo representada pelo coeficiente de correlação e varia de – 1,00 a 

+ 1,00, com o zero representando nenhuma associação entre as duas variáveis métricas. Já o 

coeficiente de determinação R2 é determinado pelo quadrado do coeficiente de correlação e 

varia de 0 a 1. Representa a quantidade de variação explicada em uma variável por uma ou 

mais das outras variáveis. Quanto maior o coeficiente de determinação, mais forte a relação 

entre as variáveis examinadas. 

 
 De acordo com Fávero et al. (2009), o R2 pode variar entre 0 e 1, porém é 

praticamente impossível a obtenção de um R2 igual a 1, uma vez que dificilmente todos os 

pontos cairão em cima de uma reta. Em outras palavras, se o R2 for 1, não haverá resíduos 

para cada uma das observações da amostra em estudo. Porém, se as variáveis explicativas não 

forem adequadas para explicar o comportamento de Y, o R2 ficará próximo de 0.  

 
Para Shipley (2002), dado que duas variáveis (X e Y) estão associadas, pode haver 

apenas três explicações causais elementares, mas não mutuamente exclusivas: X causa Y, Y 

causa X, ou existem outras causas comuns a X e Y. E, se há uma relação causal entre duas 

variáveis, há também uma relação sistemática entre essas duas variáveis nos dados: a 

causalidade implica correlação. Quando é observada uma relação sistemática que não pode 

razoavelmente ser atribuída a flutuações de amostragem, conclui-se que havia algum 

mecanismo causal responsável por essa associação. A correlação não implica necessariamente 

uma relação causal entre, por exemplo, a adição de fertilizante e o rendimento de sementes, 

mas implica uma relação causal responsável por essa associação. Em qualquer investigação 
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empírica, experimental ou observacional, só é permitido o avanço de um argumento que está 

além da dúvida razoável, e não uma certeza lógica. 

 
 Conforme Fávero et al. (2009), como muitas das variáveis explicativas a serem 

consideradas em um modelo podem apresentar comportamentos semelhantes, podendo existir 

uma correlação elevada, em decorrência da seleção de uma amostra coletada por conveniência 

ou do número insuficiente de observações, a existência de Multicolinearidade também precisa 

ser verificada. A premissa é que não deve existir relação linear entre as variáveis explicativas. 

 
  
 Este trabalho utiliza a Análise de Correlação como um primeiro teste indicador de 

Multicolinearidade entre as variáveis preditoras do modelo. Uma forte Multicolinearidade 

pode aumentar a variância dos coeficientes de regressão, tornando-os instáveis, não podendo 

ser interpretados de maneira confiável.   

 
 

3.2.3 Regressão Múltipla com Dados em Painel 

 
 

O objetivo da análise de regressão é descobrir uma única variável dependente a partir 

do conhecimento de uma ou mais variáveis independentes. Quando o problema envolve uma 

única variável independente, a técnica estatística é chamada de regressão simples. Quando o 

problema envolve duas ou mais variáveis independentes, chama-se regressão múltipla. 

Regressão simples é um procedimento para prever dados utilizando a regra de minimizar a 

soma dos quadrados dos erros de previsão. O objetivo do pesquisador para regressão simples 

é encontrar uma variável independente que melhore a previsão de referência. O conceito de 

associação, representado pelo coeficiente de correlação, é fundamental na análise de 

regressão, no sentido de descrever a relação entre duas variáveis. Portanto, duas variáveis são 

ditas correlacionadas se as mudanças em uma variável são associadas às mudanças da outra. 

Assim, quanto maior o coeficiente de correlação, mais forte a relação e, portanto, maior a 

precisão preditiva. Já a análise de regressão múltipla é uma técnica estatística que pode ser 

usada para analisar a relação entre uma única variável dependente (critério) e várias variáveis 

independentes (preditoras). Seu objetivo é usar as variáveis independentes, cujos valores são 

conhecidos, para prever os valores da variável dependente selecionada pelo pesquisador 

(HAIR et al., 2005). 
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 Conforme Baltagi (2011), uma relação de natureza econômica geralmente inclui mais 

de uma variável explicativa. Por exemplo, a equação da demanda para um produto 

normalmente incluirá o preço deste produto, além da renda real, bem como o preço do 

produto do concorrente e os gastos de publicidade deste produto.  

 
Para Cohen et al. (2003), quando se adota mais de uma variável independente em uma 

regressão, as possibilidades de inferência aumentam exponencialmente. Portanto, sempre cabe 

ao pesquisador adotar raciocínio teórico subjacente e objetivar a análise tão explicitamente 

quanto possível.  

 
Segundo Malhotra (2001), a análise de regressão é um processo poderoso e flexível 

para a análise de relações associativas entre uma variável métrica dependente e uma ou mais 

variáveis independentes. Pode ser utilizada para: 

 
 

1. Determinar se as variáveis independentes explicam uma variação significativa 

na variável dependente; 

 
2. Determinar quanto da variação na variável dependente pode ser explicado 

pelas variáveis independentes: intensidade da relação; 

 
3. Determinar a estrutura ou a forma da relação: a equação matemática que 

relaciona as variáveis independentes e dependentes; 

 
4. Predizer os valores da variável dependente; 

 
5. Controlar outras variáveis independentes quando da avaliação das 

contribuições de uma variável ou conjunto de variáveis específicas. 
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Para Fávero et al. (2009), o modelo de regressão múltipla linear pode ser escrito como: 

 

 (1)                      

       

Sendo que: 
 
 
Y é o fenômeno em estudo (variável dependente); 

 

representa o intercepto (constante); 

 

β1 e β2 são os coeficientes de cada variável (coeficientes angulares); 

 

X1 e X2 são as variáveis explicativas (métricas ou Dummies); 

 

u é o termo de erro estocástico ou resíduo. 

 

De acordo com Gujarati e Porter (2011), os tipos de dados que estão disponíveis para a 

análise aplicada são: as séries temporais, os cortes transversais e os painéis. Nas séries 

temporais, observam-se os valores de uma ou mais variáveis em um período de tempo. Nos 

dados de corte transversal, coletam-se dados relativos a uma ou mais variáveis por várias 

unidades ou entidades amostrais no mesmo período; já, nos dados em painel, a mesma 

unidade de corte transversal é acompanhada ao longo do tempo. Em síntese, os dados em 

painel têm uma dimensão espacial e outra temporal, e sua utilização em relação aos dados de 

corte transversal ou séries temporais apresenta as seguintes vantagens: 

 
1. Uma vez que os dados em painel se relacionam a indivíduos, empresas, 

estados, países etc., com o tempo, tende a haver heterogeneidade nessas 

unidades. As técnicas de estimação dos dados em painel podem levar em 

consideração a heterogeneidade explicitamente, permitindo variáveis 

específicas ao sujeito;  

 

uXXY +++= 2211 bba

a
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2. Combinando séries temporais com observações de corte transversal, os dados 

em painel oferecem “dados mais informativos, maior variabilidade, mais graus 

de liberdade e mais eficiência”; 

 

3. Estudando repetidas observações em corte transversal, os dados em painel são 

mais adequados para examinar a dinâmica da mudança;  

 
 

4. Os dados em painel podem detectar e medir melhor os efeitos que 

simplesmente não podem ser observados em um corte transversal puro ou em 

uma série temporal pura;  

 
 

5. Dados em painel permitem estudar modelos de comportamento mais 

complicados;  

 

 

6. Pode minimizar o viés nos resultados ao disponibilizar dados referentes a 

milhares de unidades, enriquecendo a análise aplicada ao ponto de ser 

impossível a utilização exclusivamente de dados de séries temporais ou de 

corte transversal. 

 

 

Conforme Wooldridge (2013), não se pode assumir que as observações são 

independentemente distribuídas no decorrer do tempo na análise econométrica dos dados em 

painel; por esta razão, modelos e métodos especiais têm sido desenvolvidos para investigá-

los. 

 
 Marques (2000) afirma que os dados em painel permitem uma maior eficiência na 

estimação porque apresentam menor colinearidade entre as variáveis, mais graus de liberdade 

e maior variabilidade de dados, acarretando numa maior quantidade de informação. 

 
Este trabalho utiliza dados em painel para avaliar informações de várias unidades 

amostrais ao longo do tempo, fornecendo um modelo explanatório de relação entre uma 

variável dependente e um conjunto de variáveis independentes.  
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Contudo, para que os dados amostrais possam ser inferidos para uma população, é 

necessário testar uma série de pressupostos. O Quadro 2 destaca os testes de verificação que 

são utilizados neste estudo. De acordo com estes testes, correções nos modelos cujos 

pressupostos não foram atendidos serão executadas para que o modelo possa inferir de 

maneira precisa a toda população.  

 
 

Quadro 2 - Testes dos pressupostos do modelo de regressão com dados em painel 
 

PRESSUPOSTO NOME DO TESTE HIPÓTESES DOS TESTES  
  

NORMALIDADE DOS 
RESÍDUOS 

Shapiro Wilk H0: Os resíduos são normais 
H1: Os resíduos não são normais 

  

HOMOCEDASTICIDADE 
DOS RESÍDUOS 

Wald Modificado H0: A variância dos resíduos é constante  
H1: A variância dos resíduos não é constante 

  

LINEARIDADE DOS 
COEFICIENTES 

Reset H0: α ou β = 0: O coeficiente é igual a zero  
H1: α ou β ≠ 0: O coeficiente é diferente de zero 

  

AUTOCORRELAÇÃO 
SERIAL 

Wooldridge H0: Não há presença significativa de 
autocorrelação entre os resíduos 
H1: Há presença significativa de autocorrelação 
entre os resíduos 

  

EFEITOS DOS RESÍDUOS  Hausman H0: estimativas de efeitos aleatórios são os 
mesmos que de efeitos fixos (escolha Efeitos 
Aleatórios) 
H1: estimativas de efeitos aleatórios são 
diferentes de efeitos fixos (escolha Efeitos 
Fixos) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 

3.2.4. Operacionalização das Variáveis  

 
 

Morri e Cristanziani (2009), mediante verificação das pesquisas empíricas existentes e 

da análise crítica, justificam variáveis-chave que determinam a alavancagem dos REITs e das 

RECs. Elas são: Tamanho, Rentabilidade, Crescimento, Custo da Dívida, Estrutura de 

Propriedade e Risco. Neste trabalho a variável Estrutura de Propriedade, por não ser levada 

em consideração em ambas as teorias (TOT e POT), será substituída por uma nova variável 

denominada Crisis (variável binária Dummy cujo valor é “0” entre 2007 e 2010, e “1” entre 
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2011 e 2017), para medir o efeito da crise econômico-financeira mundial de 2008 na 

alavancagem das empresas (MORRI; ARTEGIANI, 2015). Já a variável Custo da Dívida, 

embora também não seja contemplada pelas teorias de estrutura de capital, é uma variável 

econômica importante e permanece no modelo.  

 
Abaixo, as hipóteses a serem verificadas no modelo e o quadro operacional das 

variáveis:  

 
 
Hipótese 1 – O nível de endividamento está positivamente associado ao tamanho da 

empresa 

 
Hipótese 2 – O nível de endividamento está positivamente associado à rentabilidade da 

empresa 

 
Hipótese 3 – O nível de endividamento está negativamente associado às empresas de 

maior crescimento 

 
Hipótese 4 – O nível de endividamento está negativamente associado à volatilidade do 

resultado operacional 

 
Hipótese 5 – O nível de endividamento está negativamente associado ao custo da dívida 

 
Hipótese 6 – Durante o período da crise financeira de 2008 as empresas apresentaram 

maiores níveis de endividamento 
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O quadro operacional das variáveis se encontra abaixo: 

 

Quadro 3 - Quadro operacional das variáveis 

 
Fonte: Elaborada pelo autor          

* Campello e Giambona utilizam a fórmula   EBITDA / Valor Contábil dos Ativos Totais 

Alavancagem Dependente

Dívida Total = Valor 
Contábil                                     

Capital Próprio = Valor 
de Mercado

Marcus T. Allen (1995)                                   
Rajan e Zingales (1995)

Tamanho Independente ln = Logaritmo 
Neperiano

Westgaard et al. (2008)

Rentabilidade Independente

EBIT = Ganhos Antes do 
Resultado Financeiro e 

Impostos                  
Ativos Totais = Valor 

Contábil

Campello e Giambona (2013) *              
Correa, Basso e Nakamura 

(2013)

Crescimento Independente PL = Patrimônio Líquido Frank e Goyal (2009)

Volatil idade do 
Resultado 

Operacional
Independente Desvio Padrão (ROA) Bastos e Nakamura (2009)

Custo da Dívida Independente Dívida Total = Valor 
Contábil       

Morri e Cristanziani (2009)

Crisis Independente

"0" para observações durante o 
período entre 2007 e 2010, e "1" 

para observações durante o 
período entre 2011 e 2017

Variável Dummy Morri e Artegiani (2015)

Variável Tipo Equação Observação Principais estudos que adotam 
as mesmas variáveis 

Dívida	Total
Capital 	Próprio + 	Dívida	Total	

ln(Receita	de	Vendas)

EBIT
Ativos	Totais

Valor	de	Mercado	da	Empresa
Valor	Contábil	do	PL

Desvio 	Padrão	EBIT
Ativos 	Totais

Juros	da	Dívida
Dívida	Total
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3.2.5. Equação Econométrica  

 
 

A equação econométrica que objetiva o teste das hipóteses descritas na seção 3.2.4. 

encontra-se abaixo: 

 
 

(2) 

 
Sendo que: 
 
 
ALAVANCAGEM é o fenômeno em estudo (variável dependente). É calculada como a razão 

entre a dívida total da empresa (valor contábil) e a soma de sua dívida total (valor contábil) 

com o capital próprio (valor de mercado);  

 

representa o intercepto (constante); 

 

β1, β2, β3, β4, β5 e β6 são os coeficientes de cada variável (coeficientes angulares); 

 

TAMANHO, RENTABLIDADE, CRESCIMENTO, VOL_RESULTADO_OPERACIONAL, 

CUSTO_DÍVIDA e CRISIS são as variáveis explicativas (independentes); 

 

TAMANHO é calculado como o logaritmo neperiano da receita de vendas; 

 
 
RENTABILIDADE é calculada como a razão entre os ganhos antes do resultado financeiro e 

impostos da empresa e seus ativos totais;  

 
 
CRESCIMENTO é calculado como a razão entre o valor de mercado da empresa e seu 

patrimônio líquido (valor contábil); 

it 1 it 2 it 3 it

4 it 5 it 6 it i

α β β β  

β _ _ β _ β ε

ALAVANCAGEM TAMANHO RENTABILIDADE CRESCIMENTO

VOL RESULTADO OPERACIONAL CUSTO DÍVIDA CRISIS

= + + + +

+ + +

a
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VOLATILIDADE DO RESULTADO OPERACIONAL é calculada como a razão entre o desvio 

padrão dos ganhos da empresa antes do resultado financeiro e impostos e seus ativos totais; 

 
 
CUSTO DA DÍVIDA é calculado como a razão entre os juros da dívida e a dívida total da 

empresa; 

 
 
CRISIS é uma variável Dummy: assume o valor “0” para observações durante o período entre 

2007 e 2010, e “1” para observações durante o período entre 2011 e 2017; 

 

 
 é o termo de erro estocástico.  

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iε



47 
 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 
 

4.1  Considerando Amostra Total 

 

4.1.1 Estatística Descritiva 

 
 

A estatística descritiva, por meio da composição, sumarização e descrição do conjunto 

de dados de maneira direta, possibilita uma compreensão maior do comportamento das 

variáveis de medidas de tendência central, como média e mediana, ponto mínimo, máximo e 

dispersão.  

  
A Tabela 4 apresenta o número de observações de todas as variáveis em cada ano 

analisado. Teoricamente, teremos o máximo de 1.188 observações (108 empresas x 11 anos). 

Porém, na prática, há algumas observações faltantes nos bancos de dados pesquisados. 

 
 Tabela 4 - Distribuição das observações por período da amostra total 

 

 

A Tabela 5 indica a estatística descritiva das variáveis. O endividamento médio das 

empresas foi de 35,62% no período de estudo, próximo à mediana de 31,80%, com desvio 

padrão de 27,51%.  

 
 
 

Ano Alavancagem Tamanho Rentabilidade Crescimento 
Vol. Resultado 
Operacional 

Custo da 
Dívida 

2007 88 106 103 87 103 101 
2008 94 105 107 94 107 106 
2009 96 106 108 94 108 107 
2010 102 106 107 102 108 106 
2011 104 102 108 104 108 106 
2012 105 106 108 105 108 107 
2013 102 106 108 102 108 106 
2014 100 103 105 100 105 106 
2015 101 102 104 100 105 103 
2016 101 99 102 101 102 101 
2017 72 72 74 72 74 74 
Total Geral 1065 1113 1134 1061 1136 1123 
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Tabela 5 - Estatística descritiva da amostra total 

 
 
 

4.1.2 Análise de Correlação 

 
 

A análise de correlação tem como objetivo medir o grau de relacionamento entre as 

variáveis, que será dado pelo coeficiente de correlação. A intensidade do coeficiente (que 

pode variar ente -1 e +1) dirá se a relação é forte ou fraca e qual o seu sentido. 

 
 

A Tabela 6 mostra a correlação entre as variáveis e seu grau de significância. Os 

valores encontrados apontam para baixas correlações. As variáveis Rentabilidade e 

Volatilidade do Resultado Operacional são as que possuem maior correlação (-29,70%), 

porém com sinal negativo e significância estatística a 1%. As variáveis Tamanho e 

Rentabilidade (29,12%) possuem a segunda maior correlação entre todas as outras, com 

significância estatística a 1%, enquanto as variáveis Tamanho e Volatilidade do Resultado 

Operacional (-29,07%) apresentam a terceira maior correlação (negativa), com significância 

estatística a 1%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Nº 
Observações 

Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Alavancagem 1065 0.3562 0.3180 0.2751 0.0000 1.0000 
Tamanho 1113 19.2626 19.6862 2.5165 8.0100 24.0400 
Rentabilidade 1134 0.0241 0.0475 0.1834 -2.4720 0.8410 
Crescimento 1061 1.4304 1.2691 2.1536 -9.4680 26.0000 
Vol. Resultado 
Operacional 1136 0.1142 0.0443 0.4675 0.0030 10.0710 
Custo da Dívida 1123 0.0649 0.0474 0.0941 0.0000 0.9590 
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 Tabela 6 - Análise de correlação da amostra total 

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

  
 

4.1.3 Dados em Painel 

 

Este trabalho utiliza dados em painel para analisar informações de várias unidades 

amostrais ao longo do tempo. De acordo com a seção 3.2.3 (Quadro 2), foram utilizados testes 

de verificação com correções nos modelos cujos pressupostos não foram atendidos para 

inferência de maneira precisa a toda população. Os testes indicam Heterocedasticidade, 

Autocorrelação e não Normalidade nos resíduos. O teste de Hausman rejeita a hipótese nula 

(H0), sendo adotado, em vista disso, Painel Estático de Efeitos Fixos com correção para 

Heterocedasticidade e Autocorrelação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  Alavancagem Tamanho Rentabilidade Crescimento 
Vol. Resultado 

Operacional 
Custo da 
Dívida 

Alavancagem 1.0000      
        
Tamanho -0.0646 1.0000     
  [0.0371]      
Rentabilidade -0.1364 0.2912 1.0000    
  [0.0000] [0.0000]     
Crescimento -0.2778 0.0324 0.1535 1.0000   
  [0.0000] [0.2966] [0.0000]    
Vol. Resultado 
Operacional 0.0743 -0.2907 -0.2970 -0.1136 1.0000  
  [0.0153] [0.0000] [0.0000] [0.0002]   
Custo da 
Dívida 0.0244 -0.0670 -0.0994 0.0278 0.0884 1.0000 
  [0.4290] [0.0265] [0.0009] [0.3679] [0.0031]  
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Na Tabela 7 são mostrados os Coeficientes de Regressão, o Erro Padrão, a Estatística 

t, a Probabilidade de Significância P e o Intervalo de Confiança: 

 
 

Tabela 7 – Dados em painel da amostra total 

 Coeficiente Erro Padrão t P> [t] 95% Intervalo de Confiança 

Tamanho 0.0070 0.0120 0.5800 0.5720 -0.0197 0.0338 

Rentabilidade -0.1722 0.0333 -5.1800 0.0000*** -0.2463 -0.0981 

Crescimento -0.0180 0.0044 -4.0900 0.0020*** -0.0279 -0.0082 
Vol. Resultado 
Operacional -0.2468 0.0915 -2.7000 0.0220** -0.4506 -0.0430 

Custo da Dívida -0.1801 0.1120 -1.6100 0.1390 -0.4296 0.0694 

Crisis_1 0.0721 0.0195 3.7100 0.0040*** 0.0288 0.1155 

Constante 0.2362 0.2415 0.9800 0.3510 -0.3019 0.7743 
*** Estatisticamente Significante a 1%; **Estatisticamente Significante a 5% R2 = 17,22%    Prob>F = 0.0000  

 
 
 A variável Tamanho apresenta coeficiente positivo, conforme indica a Hipótese 1, 

porém sem significância estatística (Valor-P = 0.5720).  

 

 Já a variável Rentabilidade possui coeficiente negativo e estatisticamente 

significativo a 1%. O sinal negativo não confirma a Hipótese 2, e pode ser explicado pela 

POT, que infere que as empresas mais lucrativas devem apresentar uma menor alavancagem, 

pois têm mais recursos internos disponíveis para financiar seus projetos. 

 

 A variável Crescimento apresenta coeficiente negativo e estatisticamente significativo 

a 1%, sendo respaldada pela TOT, em acordo com a Hipótese 3, que estabelece que as 

empresas de crescimento podem ser classificadas como um ativo intangível, não podendo ser 

oferecido como garantia para as dívidas, sendo, desta forma, menos alavancadas.   
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 A variável Volatilidade do Resultado Operacional apresenta coeficiente negativo e 

estatisticamente significativo a 5%, sendo confirmada por ambas as teorias TOT e POT, que 

preveem uma correlação negativa entre risco e alavancagem, de acordo com a Hipótese 4. 

 

 A variável Custo da Dívida, embora não possua significância estatística, apresenta 

coeficiente negativo, o que pode ser explicado pela teoria econômica: quanto maior o custo da 

dívida, menor deve ser a alavancagem.  

 

 A variável Dummy Crisis_1 possui coeficiente com valor positivo e estatisticamente 

significativo a 1%, indicando que as empresas se alavancaram menos no período da crise 

(2007 – 2010). Logo, a Hipótese 6 não pôde ser corroborada. A explicação pode estar no fato 

de que a crise financeira mundial de 2008 não afetou todos os países da mesma forma: sua 

intensidade e duração foram inferiores entre os países emergentes, em comparação com os 

países industrializados.  

 

Nas seções 4.2 e 4.3 a amostra é subdividida em duas regiões: EUA e América Latina. 

Esta segmentação é necessária para que se possa fazer uma melhor análise da alavancagem 

das empresas em países com economias em diferentes estágios de maturação, bem como o 

impacto da crise econômico-financeira de 2008 nestes países. 
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4.2 Divisão por Região: Somente empresas Americanas 

 

 

4.2.1 Estatística Descritiva 

 

Considerando apenas as empresas americanas, o número máximo de observações por 

variável seria de 748 (68 empresas x 11 anos de observação). Todavia, pela omissão de alguns 

dados nos bancos pesquisados, a amostra oscilou entre 677 e 716 observações por variável.   

 

Tabela 8- Distribuição das observações por período das empresas americanas 

Ano Alavancagem Tamanho Rentabilidade Crescimento 
Vol. Resultado 

Operacional 
Custo da 
Dívida 

2007 56 67 64 55 64 65 
2008 61 66 67 61 67 67 
2009 63 68 68 61 68 68 
2010 66 68 67 66 68 66 
2011 66 67 68 66 68 66 
2012 65 68 68 65 68 67 
2013 64 67 68 64 68 66 
2014 65 64 65 65 65 66 
2015 63 64 64 62 65 63 
2016 61 62 62 61 62 62 
2017 51 53 53 51 53 53 
Total 
Geral 681 714 714 677 716 709 

 

A Tabela 9 revela a estatística descritiva das variáveis. O endividamento médio das 

empresas americanas foi de 30,39% no período de estudo, com mediana de 24,42% e desvio 

padrão de 26,72%. Os dados demonstram que as empresas americanas são menos alavancadas 

que seus pares da América Latina, e possuem menor dispersão.  

 

Tabela 9 - Estatística descritiva das empresas americanas 

Variáveis 
Nº 

Observações Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Alavancagem 681 0.3039 0.2442 0.2672 0.0000 0.9840 
Tamanho 714 19.2792 19.9694 2.8990 8.0100 24.0400 
Rentabilidade 714 0.0158 0.0420 0.2113 -2.4720 0.6040 
Crescimento 677 1.4760 1.3408 2.4446 -9.4680 26.0000 
Vol. Resultado 
Operacional 716 0.1191 0.0429 0.5707 0.0030 10.0710 
Custo da Dívida 709 0.0528 0.0394 0.0802 0.0000 0.8360 
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4.2.2 Análise de Correlação 

 

A Tabela 10 indica a correlação entre as variáveis e seu grau de significância. Os 

valores encontrados apontam para baixas correlações. As variáveis Rentabilidade e 

Volatilidade do Resultado Operacional são as que possuem maior correlação (-33,96%), 

com significância estatística a 1% e sinal negativo. As variáveis Tamanho e Rentabilidade 

(32,46%) possuem a segunda maior correlação, com significância estatística a 1%, enquanto 

as variáveis Tamanho e Volatilidade do Resultado Operacional (-27,26%) apresentam a 

terceira maior correlação, com significância estatística a 1% e sinal negativo.  

 

Tabela 10- Análise de correlação das empresas americanas 

  Alavancagem Tamanho Rentabilidade Crescimento 
Vol. Resultado 

Operacional 
Custo da 

Dívida 

Alavancagem 1.0000 
     

  
      

Tamanho -0.0897 1.0000 
    

  [0.0198] 
     

Rentabilidade -0.1289 0.3246 1.0000 
   

  [0.0008] [0.0000] 
    

Crescimento -0.2444 0.0135 0.1680 1.0000 
  

  [0.0000] [0.7269] [0.0000] 
   

Vol. Resultado 
Operacional 

0.0855 -0.2726 -0.3396 -0.1138 1.0000 
 

  [0.0257] [0.0000] [0.0000] [0.0031] 
  

Custo da Dívida -0.0272 -0.0129 -0.1238 0.0395 0.1177 1.0000 

  [0.4816] [0.7332] [0.0010] [0.3081] [0.0017] 
 

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

 
 

4.2.3 Dados em Painel 

 

Foram executados os mesmos testes estatísticos da seção 3.2.3 (Quadro 2) para a 

amostra de empresas americanas. Os testes indicam Heterocedasticidade, Autocorrelação e 

não Normalidade nos resíduos. O teste de Hausman rejeita a hipótese nula (H0), sendo 

adotado, em vista disso, Painel Estático de Efeitos Fixos com correção para 
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Heterocedasticidade e Autocorrelação. Os coeficientes da regressão são apontados na Tabela 

11. 

 
 

Tabela 11- Dados em painel das empresas americanas 

 Coeficiente Erro Padrão t P> [t] 95% Intervalo de Confiança 

Tamanho 0.0345 0.0084 4.1200 0.0020*** 0.0159 0.0532 

Rentabilidade -0.2576 0.0793 -3.2500 0.0090*** -0.4343 -0.0809 

Crescimento -0.0097 0.0032 -3.0000 0.0130** -0.0169 -0.0025 

Vol. Resultado 
Operacional 

-0.3413 0.1318 -2.5900 0.0270** -0.6349 -0.0477 

Custo da Dívida 0.0214 0.0922 0.2300 0.8210 -0.1840 0.2268 

Crisis_1 0.0067 0.0121 0.5600 0.5880 -0.0201 0.0336 

Constante -0.3249 0.1722 -1.8900 0.0890 -0.7087 0.0588 
*** Estatisticamente Significante a 1%; **Estatisticamente Significante a 5% R2 = 12,65%    Prob>F = 0.0000 

 

 Considerando somente as empresas americanas da amostra, a variável Tamanho 

apresenta coeficiente positivo e estatisticamente significativo a 1%, corroborando a Hipótese 

1 pela TOT, que pressupõe que a alavancagem aumenta logo que o tamanho da empresa 

cresça, pois espera-se que as empresas maiores sejam mais diversificadas, aumentando a 

estabilidade dos fluxos de caixa e, consequentemente, permitindo uma maior alavancagem. 

 

 As variáveis Rentabilidade, Crescimento e Volatilidade do Resultado Operacional 

apresentam coeficientes com sinal negativo e alta significância estatística. À vista disso, não 

há diferenças relevantes entre as amostras americana e total em relação a estas variáveis.  

 

As variáveis Custo da Dívida e Dummy Crisis_1 não apresentam significância 

estatística. Os resultados demonstram que não houve alteração na alavancagem das empresas 

americanas entre os períodos 2007-2010 e 2011-2017 que pudesse ter causado ruptura 

estatisticamente significante. 
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4.3  Divisão por Região: Somente empresas da América Latina 

 

 
4.3.1 Estatística Descritiva 

 
Para as empresas da América Latina, o número máximo de observações por variável 

seria de 440 (40 empresas x 11 anos de observação). Contudo, a amostra oscilou entre 384 e 

420 observações por variável, pois há ausência de alguns dados nos bancos pesquisados.  

 

Tabela 12- Distribuição das observações por período das empresas da A.L. 

Ano Alavancagem Tamanho Rentabilidade Crescimento 
Vol. Resultado 

Operacional 
Custo da 
Dívida 

2007 32 39 39 32 39 36 
2008 33 39 40 33 40 39 
2009 33 38 40 33 40 39 
2010 36 38 40 36 40 40 
2011 38 35 40 38 40 40 
2012 40 38 40 40 40 40 
2013 38 39 40 38 40 40 
2014 35 39 40 35 40 40 
2015 38 38 40 38 40 40 
2016 40 37 40 40 40 39 
2017 21 19 21 21 21 21 
Total 
Geral 384 399 420 384 420 414 

 

 
A Tabela 13 indica a estatística descritiva das variáveis. O endividamento médio das 

empresas da América Latina foi de 44,90% no período de estudo, com mediana de 40,80% e 

desvio padrão de 26,30%. Os dados mostram que as empresas da América Latina são bem 

mais alavancadas que seus pares nos Estados Unidos. 

 
Tabela 13- Estatística descritiva das empresas da A.L. 

Variáveis 
Nº 

Observações Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Alavancagem 384 0.4490 0.4080 0.2630 0.0000 1.0000 
Tamanho 399 19.2329 19.4239 1.6237 10.8600 22.0300 
Rentabilidade 420 0.0381 0.0511 0.1212 -0.8670 0.8410 
Crescimento 384 1.3494 1.0575 1.5093 -0.6390 17.3700 
Vol. Resultado 
Operacional 420 0.1057 0.0484 0.1902 0.0080 1.8140 
Custo da Dívida 414 0.0857 0.0618 0.1111 0.0000 0.9590 
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4.3.2 Análise de Correlação 

 
 

A Tabela 14 expressa a correlação entre as variáveis e seu grau de significância. Há 

correlação negativa entre as variáveis Alavancagem e Crescimento (-40,63%), com 

significância estatística a 1%, o que praticamente confirma a Hipótese 3 deste estudo.  As 

variáveis Tamanho e Volatilidade do Resultado Operacional são as que possuem maior 

correlação (-48,96%), com significância estatística a 1% e sinal negativo. As variáveis 

Alavancagem e Rentabilidade (-27,93%) possuem a terceira maior correlação, com sinal 

negativo e significância estatística a 1%. Sua correlação negativa pode ser explicada pela 

POT, que pressupõe que empresas rentáveis se autofinanciam pelos lucros retidos, sendo, 

consequentemente, menos alavancadas.  

 
 

Tabela 14- Análise de correlação das empresas da A.L. 

  Alavancagem Tamanho Rentabilidade Crescimento 
Vol.  Resultado 

Operacional 
Custo da 

Dívida 

Alavancagem 1.0000      
              
Tamanho 0.0228 1.0000     
  [0.6645]           
Rentabilidade -0.2793 0.1347 1.0000    
  [0.0000] [0.0071]         
Crescimento -0.4063 0.1302 0.0957 1.0000   
  [0.0000] [0.0128] [0.0611]       
Vol. Resultado 
Operacional 0.1179 -0.4896 -0.0302 -0.1456 1.0000  
 [0.0209] [0.0000] [0.5376] [0.0043]     
Custo da Dívida -0.0073 -0.2143 -0.1065 0.0253 0.0761 1.0000 
  [0.8874] [0.0000] [0.0303] [0.6236] [0.1219]   

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

 
 

4.3.3  Dados em Painel 

 
 

Foram realizados os mesmos testes estatísticos da seção 3.2.3 (Quadro 2) para a 

amostra de empresas da América Latina. Os testes confirmam Heterocedasticidade, 

Autocorrelação e não Normalidade nos resíduos. O teste de Hausman resultou num valor de 

0.0651, acima do Nível de Significância α = 5%, não rejeitando a Hipótese Nula (H0). Neste 
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caso foi adotado Painel Estático de Efeitos Aleatórios com correção para Heterocedasticidade 

e Autocorrelação, cujos coeficientes são apresentados na Tabela 15. 

 
 

Tabela 15- Dados em painel das empresas da A.L. 

 Coeficiente Erro Padrão t P> [t] 95% Intervalo de Confiança 

Tamanho 0.0245 0.0238 1.0300 0.3030 -0.0221 0.0712 

Rentabilidade -0.3189 0.1155 -2.7600 0.0060*** -0.5453 -0.0925 

Crescimento -0.0530 0.0277 -1.9100 0.0560 -0.1073 0.0014 

Vol. Resultado 
Operacional 0.1230 0.1343 0.9200 0.3600 -0.1403 0.3862 

Custo da Dívida -0.3352 0.1022 -3.2800 0.0010*** -0.5355 -0.1349 

Crisis_1 0.1552 0.0319 4.8700 0.0000*** 0.0927 0.2177 

Constante -0.0274 0.4634 -0.0600 0.9530 -0.9357 0.8809 
*** Estatisticamente Significante a 1%; **Estatisticamente Significante a 5%   R2 = 25,86%    Prob>F = 0.0000 

 
 
 Na Tabela 16 são indicados os coeficientes e a probabilidade de significância (Valor-

P) das empresas americanas em comparação com as empresas da América Latina: 

 
  

Tabela 16- Empresas americanas x empresas da A.L. 

 Coef. Americanas P> [t] Coef. A.L. P> [t] 

Tamanho 0.0345 0.0020*** 0.0245 0.3030 

Rentabilidade -0.2576 0.0090*** -0.3189 0.0060*** 

Crescimento -0.0097 0.0130** -0.0530 0.0560 
Vol. Resultado 
Operacional -0.3413 0.0270** 0.1230 0.3600 

Custo da Dívida 0.0214 0.8210 -0.3352 0.0010*** 

Crisis_1 0.0067 0.5880 0.1552 0.0000*** 

Constante -0.3249 0.0890 -0.0274 0.9530 
*** Estatisticamente Significante a 1%; **Estatisticamente Significante a 5%  



58 
 

 Pela análise da Tabela 16 conclui-se que um acréscimo no tamanho não gera 

alavancagem nas empresas do setor de construção civil, incorporação e exploração imobiliária 

da América Latina. Já, para o mesmo setor da América do Norte, empresas maiores são mais 

alavancadas (A variável Tamanho possui alta significância estatística). De acordo com a 

TOT, tamanho deve ser uma proxy para o cálculo da probabilidade (inversa) de default. Logo, 

empresas grandes, com seus fluxos de caixa constantes e diversificados, possuem menor custo 

de falência, podendo ter uma maior alavancagem. 

 
 A variável Rentabilidade apresenta coeficiente negativo e estatisticamente 

significativo a 1% tanto para as empresas da América Latina como para as empresas 

americanas. Porém, a variável Crescimento não é estatisticamente significativa para a 

amostra contendo apenas países latino-americanos. 

 
 A variável Volatilidade do Resultado Operacional não é estatisticamente 

significativa para a amostra de empresas latino-americanas. Entretanto, apresenta coeficiente 

negativo e significância estatística a 5%, conforme preveem as teorias TOT e POT, quando se 

considera apenas empresas americanas no estudo. 

 
 A variável Custo da Dívida não é estatisticamente significativa para as empresas 

americanas do setor de construção civil, incorporação e exploração de imóveis. Isso 

presumidamente deve-se ao fato de que em uma economia madura e estável, o custo da dívida 

é barato e a variação das taxas de juros é baixa ao longo do tempo. Nos últimos dez anos 

(abril de 2008 a março de 2018), a taxa de juros americana oscilou entre 2% e 0,25%, ou seja, 

uma diferença de apenas 1,75% (BLOOMBERG, 2018). Já, para as empresas do setor de 

construção, incorporação e exploração de imóveis dos países da América Latina, a variável 

Custo da Dívida é estatisticamente significativa a 1% e seu coeficiente é negativo, indicando 

que quanto maior seu custo, menor deverá ser a alavancagem, como prevê a teoria econômica. 

Diferentemente dos EUA, a taxa de juros é alta e varia bastante nos países latino-americanos. 

Como exemplo podemos citar a taxa de juros no Brasil, país cujas empresas representam 

67,5% de toda a amostra da América Latina contida neste estudo, que oscilou de 14,25% em 

agosto de 2016 para 6,5% em março de 2018, ou seja, uma variação de 7,75% em apenas19 

meses (BLOOMBERG, 2018). 
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 A Variável Dummy Crisis_1 não possui significância estatística entre as empresas 

americanas, mas apresenta significância estatística a 1% entre as empresas do setor de 

construção, incorporação e exploração imobiliária da América Latina. Além disso, o sinal 

positivo indica que a alavancagem aumentou no período pós-crise, e não durante a crise. Isto 

deve-se ao fato da crise mundial financeira de 2008 não ter afetado com muita intensidade os 

países em desenvolvimento, como o Brasil, cujo governo agiu rapidamente, subvencionando 

setores estratégicos, tal como o de construção civil e automotivo (MONTEIRO FILHA et al., 

2010). De fato, uma grande crise que atingiu alguns países da América Latina foi originada 

por governos populistas alguns anos após a crise econômico-financeira de 2008, o que explica 

o sinal positivo e a alta significância estatística da variável Dummy Crisis_1, mas o motivo e 

as implicações desta crise não são estudados neste trabalho. 

 
 
Na Tabela 17 encontra-se um resumo da análise dos resultados apresentados por região: 
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Tabela 17- Resumo dos resultados apresentados por região 

Fonte: Elaborada pelo autor; N.A. = não aplicável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipótese 1 – O nível
de endividamento
está positivamente
associado ao
tamanho da empresa

TOT (+) Tamanho

(Não) 

Coeficiente 

positivo mas 

sem 

significância 

estatística

Sem 

Significância 

Estatística

Sim 1%

(Não) 

Coeficiente 

positivo mas 

sem 

significância 

estatística

Sem 

Significância 

Estatística

Hipótese 2 – O nível
de endividamento
está positivamente
associado à
rentabilidade da
empresa

TOT (+) Rentabilidade

(Não) 

Coeficiente 

negativo 

com alta 

significância 

estatística 

(POT)

1%

(Não) 

Coeficiente 

negativo 

com alta 

significância 

estatística 

(POT)

1%

(Não) 

Coeficiente 

negativo 

com alta 

significância 

estatística 

(POT)

1%

Hipótese 3 – O nível
de endividamento
está negativamente
associado às
empresas de maior
crescimento

TOT (-) Crescimento Sim 1% Sim 5%

(Não) 

Coeficiente 

negativo 

mas sem 

significância 

estatística

Sem 

Significância 

Estatística

Hipótese 4 – O nível
de endividamento
está negativamente
associado à
volatilidade do
resultado operacional

     TOT (-)  e  

POT(-)

Volatilidade 

do Resultado 

Operacional

Sim 5% Sim 5%

(Não) 

Coeficiente 

com sinal 

trocado e 

sem 

significância 

estatística

Sem 

Significância 

Estatística

Hipótese 5 – O nível
de endividamento
está negativamente
associado ao custo
da dívida

N.A. (-)
Custo da 

Dívida

(Não)           

Sem 

significância 

estatística 

Sem 

Significância 

Estatística

(Não) 

Coeficiente 

com sinal 

trocado e 

sem 

significância 

estatística

Sem 

Significância 

Estatística

Sim 1%

Hipótese 6 – Durante 
o período da crise
financeira de 2008 as
empresas 
apresentaram 
maiores níveis de
endividamento

N.A. (+) Crisis 1

(Não) 

Coeficiente 

com sinal 

trocado e 

alta 

significância 

estatística

1%

(Não) 

Coeficiente 

com sinal 

trocado e 

sem 

significância 

estatística

Sem 

Significância 

Estatística

(Não) 

Coeficiente 

com sinal 

trocado e 

alta 

significância 

estatística

1%

Resultados Encontrados
Hipóteses de 

Pesquisa

Teorias que 
Corroboram 
as Hipóteses 

(Sinal)

Variáveis
Nível de 

Significância

Validação da 

Hipótese

Validação da 

Hipótese

Nível de 

Significância

Validação da 

Hipótese

Nível de 

Significância

Amostra Total Empresas Americanas Empresas da A.L.
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4.4  Divisão por Setor 

 

Com a divisão das empresas que englobam a amostra total em dois setores – 

construção pesada versus incorporação e exploração imobiliária, é possível verificar qual o 

setor de maior alavancagem. A Tabela 18 exibe os coeficientes da regressão econométrica: 

 

Tabela 18- Aumento de alavancagem pela inclusão das incorporadoras e exploradoras 
imobiliárias no modelo 

 Coeficiente Erro Padrão t P> [t] 
95% Intervalo de 

Confiança 

Tamanho 0.0110 0.0038 2.8900 0.0040*** 0.0035 0.0184 

Rentabilidade -0.1890 0.0538 -3.5200 0.0000*** -0.2945 -0.0835 

Crescimento -0.0295 0.0037 -7.9600 0.0000*** -0.0368 -0.0222 
Vol. Resultado 
Operacional 0.0298 0.0502 0.5900 0.5530 -0.0687 0.1283 

Custo da Dívida 0.1232 0.0898 1.3700 0.1700 -0.0531 0.2995 

Incorporadora_1 0.1567 0.0179 8.7400 0.0000*** 0.1216 0.1919 

Constante 0.0788 0.0817 0.9600 0.3350 -0.0815 0.2391 
*** Estatisticamente Significante a 1%; **Estatisticamente Significante a 5%   R2 = 15,50%    Prob>F = 0.0000 

 

 A variável Incorporadora_1 é uma variável do tipo Dummy que representa as 

empresas de incorporação e exploração imobiliária. A tabela 18 indica que a adição destas 

empresas em uma amostra que contém somente empresas de construção pesada responde por 

15,67% a mais de alavancagem na amostra total de empresas, com significância estatística a 

1%. Isso deve-se à peculiaridade de suas atividades, o que gera diferença no modelo de 

negócios entre os setores. 

 

 No modelo de negócios que engloba construção pesada, entre os regimes passíveis de 

serem adotados, há o da empreitada por preço global, que é “quando se contrata a execução da 

obra ou do serviço por preço certo e total”, e a empreitada por preço unitário, que é “quando 

se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas” 

(BRASIL, 1993). 
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A empreitada por preço global deve ser adotada quando for possível definir 

previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem 

executados; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida para objetos que, 

por sua natureza, não permitam a precisa indicação dos quantitativos orçamentários (TCU, 

2013). 

 

 Independentemente do modelo adotado, a construção por empreitada recebe pelos 

serviços efetivamente executados por meio de medição por etapa concluída. Destarte, não há a 

necessidade de endividamento na execução de um contrato. 

 

 Já, em um modelo de negócios relacionado à incorporação imobiliária, quem quita o 

débito da empresa é o adquirente do imóvel, que pode comprá-lo no lançamento, durante a 

construção ou no término da execução do empreendimento. Neste caso, a empresa necessitará 

de capital próprio ou de financiamento para a execução do empreendimento até que ele seja 

totalmente vendido, o que pode demorar.   
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5. CONCLUSÕES 

 
 

A busca pelos aspectos mais relevantes na composição da estrutura de capital das 

empresas tem sido motivo de ampla discussão em finanças corporativas nos últimos 70 anos. 

A publicação do artigo seminal de Modigliani e Miller em 1958, sua atualização pelos autores 

em 1963 passando a considerar a influência da tributação na escolha da estrutura de capital 

das companhias, e a inclusão de outros elementos que interferem no custo de capital das 

empresas, como os custos de agência (JENSEN e MECKLING, 1976; MYERS, 1977), custos 

de falência (STIGLITZ, 1972; TITMAN, 1984) e assimetria de informação (MYERS; 

MAJLUF, 1984),  corroboram novos estudos sobre a busca da estrutura ideal de 

financiamento das empresas, cujo ponto ótimo maximiza o seu valor. Por meio destes estudos, 

diversos autores ao longo do tempo tentaram identificar os fatores que poderiam influenciá-la. 

As principais teorias que tratam do tema são a Tradeoff Theory (TOT) e a Pecking Order 

Theory (POT). 

 

Este trabalho pretende identificar os determinantes que influenciam na escolha da 

estrutura de capital das empresas do ramo de construção civil, incorporação e exploração 

imobiliária nos Estados Unidos e demais países da América Latina sob o enfoque das teorias 

TOT e POT. Os trabalhos desenvolvidos por Morri e Cristanziani (2009) e Morri e Artegiani 

(2015), cujo escopo neste estudo abrange os indicadores: Tamanho, Rentabilidade, 

Crescimento, Risco, Custo da Dívida e Crise, são utilizados como base para a construção de 

seis hipóteses de pesquisa descritas pormenorizadamente abaixo: 

 

Hipótese 1 – O nível de endividamento está positivamente associado ao tamanho da empresa; 

 
Hipótese 2 – O nível de endividamento está positivamente associado à rentabilidade da 

empresa; 

 
Hipótese 3 – O nível de endividamento está negativamente associado às empresas de maior 

crescimento; 

 
Hipótese 4 – O nível de endividamento está negativamente associado à volatilidade do 

resultado operacional; 
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Hipótese 5 – O nível de endividamento está negativamente associado ao custo da dívida; 

 
Hipótese 6 – Durante o período da crise financeira de 2008 as empresas apresentaram maiores 

níveis de endividamento. 

 
Para a verificação destas hipóteses, são analisadas um total de 108 companhias do 

ramo de construção civil, incorporação e exploração imobiliária dos seguintes países: 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru, entre os anos 2007 e 

2017, compreendendo 1188 observações.  

 
 De uma maneira geral, os resultados sugerem que a teoria de Tradeoff é mais 

consistente do que a teoria de Pecking Order para explicar a estrutura de capital das empresas 

americanas. Neste mercado, as hipóteses 1, 3 e 4 são corroboradas com significância 

estatística a 1%, 5% e 5% respectivamente. 

 

 A variável Rentabilidade apresenta coeficiente negativo e significância estatística a 

1%, de acordo com a Pecking Order, em todos os mercados testados neste estudo.  

 

 As empresas latino-americanas são mais alavancadas que seus pares nos EUA; no 

entanto, apresentam menor dispersão: o endividamento médio das empresas da América 

Latina foi de 44,90% no período de estudo, com mediana de 40,80% e desvio padrão de 

26,30%, enquanto o endividamento médio das empresas americanas foi de 30,39%, com 

mediana de 24,42% e desvio padrão de 26,72%. Além disso, apresentam maior correlação 

entre as suas variáveis.  

 

Com exceção da variável Rentabilidade, quando são analisadas apenas as empresas da 

América Latina, as hipóteses referentes às teorias de estrutura de capital não puderam ser 

corroboradas, pois suas variáveis não apresentaram significância estatística. Isso significa que 

neste estudo, ambas as teorias de Tradeoff e Pecking Order não foram capazes de explicar a 

escolha da estrutura de capital das empresas latino-americanas. Nestes países, o custo da 

dívida é um importante determinante da alavancagem e segue a teoria clássica econômica: as 

baixas taxas de juros irão impulsionar a demanda, enquanto altas taxas deverão diminuir o 

índice de alavancagem das empresas.   
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 As empresas de incorporação e exploração imobiliária são mais alavancadas que as de 

construção civil pesada. Isso deve-se sobretudo à diferença do modelo de negócios entre os 

setores: no ramo de construção pesada, os serviços são executados e pagos por meio de 

medição por etapa concluída, enquanto que no modelo de negócios relacionado à 

incorporação imobiliária, a empresa necessita de financiamento para a execução do 

empreendimento até que ele seja quitado pelo comprador do imóvel.   

 

 Como limitação desta pesquisa, pode-se afirmar que o número de empresas analisadas 

é pequeno, principalmente na amostra latino-americana. Isso deve-se ao fato da amostra ser 

restrita às empresas de capital aberto, podendo não representar a natureza do mercado como 

um todo. A inclusão das empresas de capital fechado enriqueceria a pesquisa, mas dificultaria 

a obtenção dos dados contábeis. 

 

 Variáveis macroeconômicas e comportamentais podem ser agregadas ao modelo em 

futuros trabalhos. 

 
  

 

  

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
 
ALLEN, Marcus T. Capital structure determinants in real estate limited 

partnerships. Financial Review, v. 30, n. 3, p. 399-426, 1995. 

 
 
BALTAGI, Badi H.. Econometrics. Springer Ed, 2011. 
 
 
 
BARCLAY, Michael J.; SMITH, Clifford W. The capital structure puzzle: another look at the 

evidence. Journal of Applied Corporate Finance, v. 12, n. 1, p. 8-20, 1999. 

 
 
_____.; _____.; MORELLEC, Erwan. On the debt capacity of growth options. The Journal 

of Business, v. 79, n. 1, p. 37-60, 2006. 

 
 
BASTOS, Douglas Dias; NAKAMURA, Wilson Toshiro. Determinantes da estrutura de 

capital das companhias abertas no Brasil, México e Chile no período 2001-2006. Revista 

Contabilidade & Finanças, v. 20, n. 50, p. 75-94, 2009. 

 
 
BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. Normas para Licitações e Contratos para 

Administração Pública. Brasília, DF, jun de 1993. 

 
 
BULAN, Laarni; YAN, Zhipeng. Firm maturity and the pecking order theory. 

International Journal of Business and Economics, v. 9, n. 3, p. 179-200, 2010. 

 
 
BUSSAB, Wilton. O; MORETTIN, Pedro. A. Estatística básica, v. 4, 2006. 

 
 



67 
 

CAIXE, Daniel Ferreira; KRAUTER, Elizabeth. A influência da estrutura de propriedade e 

controle sobre o valor de mercado corporativo no Brasil. Revista Contabilidade & Finanças, 

v. 24, n. 62, p. 142-153, 2013. 

 
 
CAMPELLO, Murillo; GIAMBONA, Erasmo. Real assets and capital structure. Journal of 

Financial and Quantitative Analysis, v. 48, n. 5, p. 1333-1370, 2013. 

 
 
COHEN, Jacob et al. Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral 

sciences. Routledge, 2003. 

 
 
CORREA, Carlos Alberto; BASSO, Leonardo Fernando Cruz; NAKAMURA, Wilson 

Toshiro. A Estrutura de Capital das Maiores Empresas Brasileiras: Análise Empírica das 

Teorias de Pecking Order e Trade-Off Usando Panel Data. Revista de Administração 

Mackenzie, v. 14, n. 4, 2013.  

 
 
DAMODARAN, A. Finanças corporativas: teoria e prática. São Paulo: Bookman, 2004.  

 
 
DONALDSON G. Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and the 

determination of corporate debt capacity. Boston, division of Research, Harvard Graduate 

School Of Business Administration, 1961. 

 
 
DURAND, David. Costs of debt and equity funds for business: trends and problems of 

measurement. In: Conference on research in business finance. NBER, 1952. p. 215-262. 

 
 
EASTERBROOK, Frank H. Two agency-cost explanations of dividends. The American 

Economic Review, v. 74, n. 4, p. 650-659, 1984. 

 
 
ENNIS, Huberto M.; MALEK, H. Sam. Bank risk of failure and the too-big-to-fail policy. 

2005. 



68 
 

 
 
FAMA, Eugene F.; FRENCH, Kenneth R. Testing trade-off and pecking order predictions 

about dividends and debt. The review of financial studies, v. 15, n. 1, p. 1-33, 2002. 

FÁVERO, Luiz Paulo et al. Análise de dados. Modelagem multivariada para tomada de 

decisões. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 

 
 
FERREIRA CAIXE, Daniel; KRAUTER, Elizabeth. A influência da estrutura de propriedade 

e controle sobre o valor de mercado corporativo no Brasil. Revista Contabilidade & 

Finanças-USP, v. 24, n. 62, 2013. 

 
 
FRANK, Murray Z.; GOYAL, Vidhan K. Testing the pecking order theory of capital 

structure. Journal of financial economics, v. 67, n. 2, p. 217-248, 2003. 

 
 
_____.;_____. Capital structure decisions: which factors are reliably important?. Financial 

management, v. 38, n. 1, p. 1-37, 2009.  

 
 
GAUD, Philippe; HOESLI, Martin; BENDER, André. Debt-equity choice in 

Europe. International Review of Financial Analysis, v. 16, n. 3, p. 201-222, 2007. 

 
 
GOMES, Gabriel Lourenço; LEAL, Ricardo PC. Determinantes da estrutura de capitais das 

empresas brasileiras com ações negociadas em bolsas de valores. LEAL, Ricardo PC et al, 

1999. 

 
 
GUJARATI, D. N., PORTER D. C. Econometria básica. São Paulo: Ed. Bookman, 2011.  

 
 
HAIR, Joseph et al. Fundamentos de métodos de pesquisa em administração. Bookman 

Companhia Ed, 2005. 

 
 



69 
 

JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Theory of the firm: Managerial behavior, 

agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, v. 3, n. 4, p. 305-360, 

1976. 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 

 
 
MARQUES, L. D. Modelos dinâmicos com dados em painel: revisão da literatura. Série 

Working Papers do Centro de Estudos Macroeconômicos e Previsão (CEMPRE) da 

Faculdade de Economia do Porto, Portugal, n. 100, 2000. Disponível em: < 

http://wps.fep.up.pt/wps/wp100.pdf> Acesso em: 07 nov. 2017. 

 
 
DE MEDEIROS, Otávio Ribeiro; DAHER, Cecílio Elias. Testando Teorias Alternativas sobre 

a Estrutura de Capital nas Empresas Brasileiras/Testing Alternative Theories on the Capital 

Structure of Brazilian Firms. Revista de Administração contemporânea, v. 12, n. 1, p. 177, 

2008. 

 
 
MILLER, Merton H.; MODIGLIANI, Franco. Dividend policy, growth, and the valuation of 

shares. The Journal of Business, v. 34, n. 4, p. 411-433, 1961. 

 
 
MODIGLIANI, Franco; MILLER, Merton H. The cost of capital, corporation finance and the 

theory of investment. The American economic review, v. 48, n. 3, p. 261-297, 1958. 

 
 
_____.;_____. Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. The American 

economic review, p. 433-443, 1963. 

 
 
MONTEIRO FILHA, Dulce Corrêa; COSTA, Ana Cristina Rodrigues; FALEIROS, João 

Paulo Martin; NUNES, Bernardo Furtado. Perspectivas do Investimento 2010-2013. 

Construção civil no Brasil: investimentos e desafios. Publicada pelo BNDES em março de 

2010.  



70 
 

 
 
MORRI, Giacomo; ARTEGIANI, Andrea. The effects of the global financial crisis on the 

capital structure of EPRA/NAREIT Europe index companies. Journal of European Real 

Estate Research, v. 8, n. 1, p. 3-23, 2015. 

 
 
_____.; BERETTA, Christian. The capital structure determinants of REITs. Is it a peculiar 

industry? Journal of European Real Estate Research, v. 1, n. 1, p. 6-57, 2008. 

 
 
_____.; CRISTANZIANI, Fabio. What determines the capital structure of real estate 

companies? An analysis of the EPRA/NAREIT Europe Index. Journal of Property 

Investment & Finance, v. 27, n. 4, p. 318-372, 2009. 

 
 
MYERS, Stewart C. Determinants of corporate borrowing. Journal of financial economics, 

v. 5, n. 2, p. 147-175, 1977. 

 
 
_____. The capital structure puzzle. The journal of finance, v. 39, n. 3, p. 574-592, 1984. 

 
 
_____. Capital structure. Journal of Economic perspectives, 15(2), 81-102, 2001. 

 

 

_____.; MAJLUF, Nicholas S. Corporate financing and investment decisions when firms have 

information that investors do not have. Journal of financial economics, v. 13, n. 2, p. 187-

221, 1984. 

 
 
OGDEN, Joseph P.; JEN, Frank C.; O'CONNOR, Philip F. Advanced corporate finance: 

Policies and strategies. Pearson College Division, 2003. 

 
 
OMET, Ghassan. Dividend policy behaviour in the Jordanian capital market. 2004. 

 



71 
 

 
_____. The capital structure in stable and extremely unstable political and economic 

environments. 2008. 

 
 
PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Crise Financeira Global e Depois: Um Novo 

Capitalismo? Novos Estudos Cebrap, 2010.  

 
 
RAJAN, Raghuram G.; ZINGALES, Luigi. What do we know about capital structure? Some 

evidence from international data. The journal of Finance, v. 50, n. 5, p. 1421-1460, 1995. 

 
 
RODRIGUES, Fernanda da Luz Fortes. O Market Timing na estrutura de capital das 

empresas portuguesas cotadas na Euronext Lisbon. 2014.  

 
 
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J. F. Administração Financeira: Corporate 

Finance. São Paulo: Atlas, 2009.  

 
 
SHIPLEY, Bill. Cause and correlation in biology: a user's guide to path analysis, 

structural equations and causal inference with R. Cambridge University Press, 2002. 

 
 
STIGLITZ, Joseph E. Some aspects of the pure theory of corporate finance: bankruptcies and 

take-overs. The Bell Journal of Economics and Management Science, p. 458-482, 1972. 

 
 
TAVARES, Rosana. A estrutura de financiamento das empresas brasileiras abertas do 

setor de construção civil incorporadoras de empreendimentos imobiliários: um estudo 

comparativo. 2008. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

 
 
 
 
 
 



72 
 

TCU. ACÓRDÃO 1977/2013 ATA 28/2013 - PLENÁRIO. Relator: Valmir Campelo.  

Tribunal de Contas da União, 2013. Disponível em:  

<https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/4431220121.PROC/%25

20/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/fals

e>. Acesso em: 30 mai. 2018. 

 
 
TITMAN, Sheridan. The effect of capital structure on a firm's liquidation decision. Journal 

of financial economics, v. 13, n. 1, p. 137-151, 1984. 

 
 
WESTGAARD, Sjur et al. Investigating the capital structure of UK real estate 

companies. Journal of Property Research, v. 25, n. 1, p. 61-87, 2008. 

 
 
WOOLDRIDGE, J. M. Introductory econometrics: a modern approach. Michigan: Ed. 

South-Wester Cengage Learnig, 2013. 

 


