
 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

 

 

RENATO HIDEKI NAKASATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROBABILIDADE DE FALÊNCIA É CONSISTENTE COM A TEORIA DE TRADE-

OFF? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

 2019  

 



 

 

RENATO HIDEKI NAKASATO 

 

 

 

 

 

 

 

A PROBABILIDADE DE FALÊNCIA É CONSISTENTE COM A TEORIA DE TRADE-

OFF? 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração de Empresas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, como 

requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Administração de Empresas.  

 

 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Eli Hadad Junior 

 

 

                                                      

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N163p    Nakasato, Renato Hideki. 

                     A probabilidade de falência é consistente com a teoria de trade-off? / 

               Renato Hideki Nakasato. 

                    

                      55 f. : il. ; 30 cm  

 

                      Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) –   

                Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019. 

                     

                      Orientador: Eli Hadad Junior. 

                      Bibliografia: f. 50-55. 

 

                      1. Probabilidade de falência. 2. Trade-off estático. 3. Endividamento.  

                4. Rating de crédito. 5. Regressão logística e regressão com dados em 

                painel I. Junior, Eli Hadad, orientador. II. Título. 
 
 

CDD  658.152 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha esposa, pelo incansável incentivo e 

apoio; aos meus pais, e a todas as pessoas que 

acreditaram e que direta ou indiretamente 

contribuíram para este trabalho. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradecer à Deus por tudo que Ele tem me dado, pelas alegrias vividas, 

pelas oportunidades de crescimento, pela força e graça obtida. 

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Eli Hadad Junior pela ajuda na realização deste 

trabalho. 

Agradeço à Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá pela sua dedicação e por ter 

despertado minha curiosidade e me guiado no mergulho em um novo mundo de conhecimento. 

Agradeço aos professores Edison de Simoni e Wilson Toshiro Nakamura, profundos 

conhecedores de finanças, pelas excelentes contribuições.  

Aproveito também para agradecer aos colegas do Programa de Pós-gradução em 

Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e aos professores que 

fizeram com que o curso se tornasse mais agradável e repleto de boas recordações e 

aprendizados. 

Agradeço à equipe da agência 3132 – Large Corporate do Banco do Brasil S.A. pelo 

companheirismo, compreensão e auxílio em todos os momentos de dificuldades. 

Agradeço aos meus pais pela criação e educação, meus amigos, meus irmãos e sogros 

pelo incentivo e por sempre acreditarem no meu potencial. 

E em especial quero deixar meu “Obrigado” à minha esposa, Lígia Mayumi pelo amor, 

carinho, amizade, compreensão e companheirismo de sempre, sem a qual, toda esta jornada 

seria muito mais complicada e sem sentido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais 

sábio; Ensine o homem justo, e ele aumentará 

seu saber. (Provérbios 9:9) 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Diante do dinamismo do mundo hodierno, a academia procura identificar uma estrutura de 

capital ótima das empresas para mitigar a probabilidade de falência e maximizar sua 

lucratividade. Contudo, a realidade do mercado prescinde de teorias que expliquem a definição 

das fontes e proporções ideais dessa estrutura ótima de capital, via combinação de capitais 

próprios e de terceiros. Entre essas teorias, destaca-se a de trade-off estático que afirma que 

existe uma estrutura de capital ótima a ser perseguida pela empresa. O modelo procura obter 

equilíbrio entre alavancagem financeira e performance econômica. Empresas almejam uma 

combinação harmônica entre riscos e custos de falência e benefícios fiscais provenientes do 

endividamento. Assim, esse estudo tem por objetivo verificar se a teoria de trade-off estático é 

consistente para as companhias brasileiras que possuem rating de crédito. As hipóteses testadas 

são: H1: Quanto maior o benefício tributário, maior o nível de endividamento e probabilidade 

de falência e H2: Quanto menor o custo de falência, maior o nível de endividamento e 

probabilidade de falência. A verificação dessas hipóteses se dá por meio de estatística 

descritiva, análise de correlação, regressões logísticas (rating de crédito) e com dados em painel 

(alavancagem). A amostra final da pesquisa considera 60 companhias brasileiras não 

financeiras que possuem rating de crédito entre 2010 e 2017. A fonte de dados para 

identificação dos ratings é a Bloomberg, enquanto as demais variáveis são obtidas a partir da 

Capital IQ. Como resultado, as variáveis: tamanho, alavancagem e riscos operacionais 

comprovam a hipótese dessa pesquisa, que sugere que empresas com maior potencial de ganhos 

decorrentes de benefícios fiscais e menor custo de falência optem por uma estrutura de capital 

com maior probabilidade de falência. Este estudo contribui com a evolução dos testes da TOT 

estática no Brasil, comparando os coeficientes dos determinantes da probabilidade de falência 

com os do nível de endividamento das empresas. Outro diferencial encontrado é o fato de que 

o nível de endividamento é considerado um parâmetro endógeno, que permite a empresa atingir 

uma determinada probabilidade de falência ou estabelecer sua nota de rating. 

 

 

 

Palavras-chave: Probabilidade de falência, trade-off estático, endividamento, rating de 

crédito, regressão logística e com dados em painel 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Faced with the dynamism of the modern world, the academy seeks to identify an optimal capital 

structure to mitigate the probability of bankruptcy and maximize its profitability. However, the 

reality of the market dispenses with theories that explain the definition of the sources and ideal 

proportions of this optimal capital structure, through a combination of equity and third parties. 

Among these theories, we highlight the one of static trade-off that affirms that there is an 

optimal capital structure to be pursued by the company. The model seeks to achieve a balance 

between financial leverage and economic performance. Companies seek a harmonious 

combination of risk and bankruptcy costs and tax benefits arising from indebtedness. Thus, this 

study aims to verify if the theory of static trade-off is consistent for Brazilian companies that 

have credit rating. The hypotheses tested are: H1: The higher the tax benefit, the higher the 

level of indebtedness and probability of bankruptcy and H2: The lower the cost of bankruptcy, 

the higher the level of indebtedness and probability of bankruptcy. The verification of these 

hypotheses occurs through descriptive statistics, correlation analysis and logistic regressions 

(credit rating) and panel data (leverage). The survey sample considers 60 Brazilian non-

financial companies that have credit ratings between 2010 and 2017. The data source for 

identifying the ratings is Bloomberg, while the other variables are obtained from Capital IQ. As 

a result, the variables: size, leverage and operational risks confirm the hypothesis of this 

research, which suggests that companies with greater earnings potential due to tax benefits and 

lower cost of bankruptcy opt for a capital structure with a higher probability of bankruptcy. 

This study contributes to the evolution of the static TOT tests in Brazil, comparing the 

coefficients of the determinants of probability of bankruptcy with those of the companies' level 

of indebtedness. Another difference found is the fact that the level of indebtedness is considered 

an endogenous parameter, which allows the company to reach a certain probability of 

bankruptcy or establish its rating. 
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1. INTRODUÇÃO 

Frente ao dinamismo e à complexidade do mundo contemporâneo, estudos buscam 

verificar a existência de uma estrutura de capital ótima para reduzir a probabilidade de falência 

e maximizar a lucratividade da empresa. Entretanto, a realidade do mercado prescinde de teorias 

que expliquem a definição das fontes e proporções ideais dessa estrutura ótima de capital, via 

combinação entre capital próprio, dívida e instrumentos híbridos. 

Um dos principais temas em finanças corporativas é a decisão sobre qual é a melhor 

distribuição entre suas fontes de financiamento internas e externas, própria e de terceiros. É de 

responsabilidade dos administradores financeiros definir qual é o nível adequado de captação 

via endividamento ou capital próprio, bem como de retenção de lucros gerados, entre outras 

atividades. Dessa forma, estudar a existência de uma estrutura ótima de capital que maximiza 

o valor de uma empresa, equilibrando benefícios fiscais e custos de falência é imprescindível 

(PEROBELLI; FAMÁ, 2002; JURIOLLI, 2009; SHEIKH; WANG, 2011). 

Há duas grandes linhas de pensamento sobre o tema de estrutura de capital estudadas na 

história da economia financeira, a teoria convencional e a de Modigliani e Miller (1958 e 1963) 

– doravante MM. A teoria convencional de Durand (1952) propõe a existência de uma estrutura 

de capital ótima que minimiza o custo de capital da empresa e maximiza o seu valor 

(RUBINSTEIN, 2006). Por outro lado, a teoria de MM, sob algumas condições, considera que 

a estrutura de capital é irrelevante para o valor da empresa.  

Os atritos existentes no mercado que se antagonizam às premissas das proposições de 

MM (1958) são analisados por meio de teorias, tais como pecking order, trade off (TOT), custo 

das dificuldades financeiras e de falência, conflitos de agência, bem como a existência de 

impostos, trazida por MM em 1963, diferença de porte, existência de ativos imobilizados e 

depreciação, entres outros fatores (BRADLEY, JARRELL, KIM, 1984; WRUCK, 1990; 

CHAHYADI, 2008; JURIOLLI, 2009; SHEIKH, WANG, 2011). 

A TOT estática afirma que existe uma estrutura de capital ótima a ser perseguida pela 

empresa. Sempre que as empresas se afastam deste nível, elas substituem dívida por capital 

próprio, ou vice-versa, até a maximização do seu valor. O modelo procura a estrutura de capital 

de equilíbrio, sendo esta a que maximiza o valor, considerando os benefícios e os custos do uso 
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de capital de terceiros.  Empresas almejam uma combinação harmônica entre risco e custos de 

falência e benefícios fiscais provenientes do endividamento. Já a TOT dinâmica afirma que a 

busca de uma estrutura ótima de capital varia ao longo do tempo em função de características 

específicas das empresas (MYERS, 1984; MYERS e MAJLUF, 1984; FLANNERY; RAGAN, 

2006). 

1.1. Contextualização 

Brealey, Myers e Allen (2013) indicam que a falência é um mecanismo legal que permite 

os credores assumirem o controle da empresa quando seus ativos são inferiores ao cumprimento 

de suas obrigações. Por sua vez, os custos de falência são o resultado da utilização deste 

mecanismo.  

Assim como a estrutura de capital, a probabilidade de falência também é um tema 

relevante na academia. Ela desempenha um papel central na estrutura de capital, à luz da teoria 

de trade-off (TOT). Esta teoria afirma que empresas definem sua relação entre dívida e capital 

próprio, mediante balanceamento entre os benefícios tributários do financiamento versus os 

custos associados à probabilidade de falência financeira (MYERS, 1984; MYERS e MAJLUF, 

1984).  

Ocorre que, ao contrário do que a TOT estática preconiza, existem estudos empíricos que 

afirmam que empresas com maiores custos de falência  –  ou seja, empresas menores e com 

menos tangibilidade de ativos, por exemplo – optam por estruturas de capital com maior risco 

de falência (MYERS, 1984; FISHER; HEINKEL; ZECHNER, 1989; BAKER; WURGLER, 

2002; HOVAKIMIAN; KAYHAN; TITMAN, 2012). Tal fato ratifica a necessidade de 

investigação sobre a aplicação empírica da TOT estática nos mercados. 

Neste estudo, assume-se que as empresas definem sua estrutura de capital como resultado 

de um trade-off entre ganhos fiscais e custos de falência, sendo que ambos estão associados a 

maiores níveis de dívida. Neste contexto, empresas com maior potencial de ganhos decorrentes 

de benefícios fiscais e menor custo de falência optam por uma estrutura de capital com maior 

probabilidade de falência.  
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1.2. Objetivo e hipóteses 

Diante do exposto, esse estudo tem por objetivo verificar se a TOT estática é consistente 

para as companhias brasileiras. Assim, pretende-se testar as seguintes hipóteses:  

H1: Quanto maior o benefício tributário, maior o nível de endividamento e probabilidade de 

falência. 

H2: Quanto menor o custo de falência, maior o nível de endividamento e probabilidade de 

falência. 

1.3  Metodologia 

A verificação dessas hipóteses se dá por meio de estatística descritiva, análise de 

correlação, regressão logística (rating de crédito) e dados em painel (alavancagem). A amostra 

da pesquisa considera todas as companhias brasileiras não financeiras que possuem rating de 

crédito entre 2010 e 2017. A fonte de dados para identificação dos ratings é a Bloomberg, 

enquanto as demais variáveis são obtidas a partir da Capital IQ, sendo analisados por meio do 

software econométrico Stata – versão 13. 

1.4 Motivação do trabalho 

Esse estudo se difere dos demais ao evoluir nos testes da TOT estática no Brasil, 

comparando os coeficientes dos determinantes da probabilidade de falência com os do nível de 

endividamento das empresas.  A probabilidade é analisada por meio de uma proxy definida de 

forma exógena à empresa, sendo atribuída pelo mercado - rating de crédito.  

Outro diferencial refere-se ao fato de que o nível de endividamento não é considerado no 

modelo de regressão para definição da nota de rating. O exame de equações distintas para 

definição do nível de alavancagem e de rating, de forma não endógena, distingue-se dos 

modelos tradicionais existentes na literatura que verificam como as agências de classificação 

atribuem os ratings de crédito corporativo. (POGUE; SOLDOFSKY, 1969; PINCHES; 

MINGO, 1973; KAPLAN; URWITZ, 1979; EDERINGTON, 1985; BHOJRAJ; SENGUPTA, 

2003; MOLINA, 2005; HOVAKIMIAN; KAYHAN; TITMAN, 2012). 
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Além disso, considera-se que ao definirem seu nível de alavancagem, as empresas estão 

efetivamente definindo sua probabilidade de falência, mensurada por sua nota de rating. Em 

outras palavras, pressupõe-se que ao escolherem uma estrutura de capital específica, as 

empresas estão assumindo um determinado risco de inadimplência. Assim, o nível de 

endividamento é um parâmetro endógeno que permite a empresa atingir uma determinada 

probabilidade de falência ou estabelecer sua nota de rating. 

1.5 Estrutura do trabalho 

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

a) O capítulo um introduz a contextualização, problema de pesquisa, objetivo, hipóteses, 

motivações e metodologia adotada.  

b) O capítulo dois refere-se à revisão teórica e empírica que suporta as hipóteses do estudo.  

c) O capítulo três descreve a metodologia adotada para a realização do trabalho, apresentando 

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

d) O capítulo quatro discorre sobre os resultados dos testes, bem como sobre a confirmação 

ou não das hipóteses do trabalho.  

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

outras pesquisas na área.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

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

bem como resultados de testes empíricos sobre o tema. 

2.1 Revisão teórica 

A revisão teórica apresenta o conceito e implicações práticas da TOT sobre a 

probabilidade de falência das organizações. Além disso, a revisão  pretende esclarecer as 

proxies das variáveis dependentes dos modelos das equações 10 e 11 (páginas 38 e 39) aplicada 

neste estudo. 

2.1.1 Estrutura de capital 

De acordo com Saito e Procianoy (2008) a estrutura de capital das empresas está 

diretamente relacionada à participação de cada fonte de financiamento nas decisões de 

investimento das empresas, sendo composta por dois grandes grupos, capitais próprios, 

representados pelos recursos que os acionistas aplicam na empresa e o capital de terceiros, que 

é constituído por diferentes formas de endividamento a longo prazo. Na abordagem tradicional 

resultante do estudo de Durand (1952 e 1959), existe o pressuposto da existência de uma 

estrutura de capital ideal, na qual é possível maximizar o valor da empresa e minimizar o custo 

de capital por meio de uma combinação de capital próprio e de terceiros. 

Este é um tema relevante desde os artigos de Modigliani e Miller (1958, 1963).  

Entretanto, o princípio da irrelevância da estrutura de capital parte da existência de um mercado 

ideal onde inexistem impostos sobre os rendimentos das empresas, não existem custos de 

transação, os indivíduos e as empresas conseguem contrair empréstimos às mesmas taxas de 

juros e de forma ilimitada, não existe a possibilidade de oportunidade de arbitragem;, não existe 

o custo de falência, e também não existe a assimetria de informações. 

Entretanto, considerando a realidade da existência de mercados ineficientes ou com 

atritos, os próprios MM iniciaram o relaxamento das premissas no trabalho de 1963, e outros 

estudos se contrapõem às proposições de MM. tais como a TOT (MILLER, 1977; MYERS, 

1984, BASTOS; NAKAMURA, 2009, PÓVOA; NAKAMURA, 2015, SILVA et al, 2016, 

CAMFIELD et al, 2018, ADMATI et al, 2018) e custo de falência (BAXTER, 1967; MILLER, 

1977; WARNER, 1977; DEANGELO; MASULIS, 1980).  
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Titman e Wessels (1988), indicam que as teorias sugerem que as empresas selecionam o 

seu grau de endividamento de acordo com atributos próprios que determinam vários custos/ 

benefícios associados à decisão de financiamento, mas a comprovação destas teorias é 

dificultada pelo fato de serem atributos expressos em termos de conceitos abstratos e não 

diretamente observados. 

2.1.2 Teoria de trade-off estático 

A teoria de trade-off estático (TOT) sugere a existência de uma estrutura de capital ótima 

fixa a ser perseguida. Sempre que as empresas se afastam deste nível, elas substituem dívida 

por capital próprio, ou vice-versa, até a maximização do seu valor. Este modelo busca a 

estrutura de capital de equilíbrio, sendo aquela que maximiza o desempenho econômico, mais 

precisamente, o seu valor. As empresas almejam uma combinação harmônica entre custos de 

falência e benefícios fiscais provenientes do endividamento (MYERS, 1984; MYERS e 

MAJLUF, 1984). Este ideal teórico é atingido quando o valor presente da economia fiscal 

resultante do endividamento adicional é exatamente compensado pelo aumento do valor 

presente dos custos das tensões (BREALEY, MYERS e ALLEN, 2013). 

Figura 1 - Teoria do Trade-Off 

 

Fonte: Brealey, Myers e Allen (2013) 
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Dessa forma, um dos principais benefícios do uso de capital de terceiros, em relação ao 

capital próprio, é o tributário. Uma vez que as despesas com juros são dedutíveis da base de 

cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Tal benefício é reconhecido por MM (1963), 

eles demonstram que quanto maior a alavancagem da empresa, menor o montante de imposto 

de renda pago. 

Baxter (1967) afirma que apesar dos benefícios fiscais direcionarem para redução do 

custo de capital, os riscos de falência contrabalanceiam o endividamento excessivo, 

aumentando o custo de capital de terceiros. O risco de falência é maior quando as empresas 

possuem uma porcentagem alta de alavancagem. 

Shyam-Sunder e Myers (1999) indicam que empresas perseguem uma estrutura de capital 

que maximize o valor de suas ações. Por sua vez, os investidores tomam como sinal de 

qualidade o alto custo de falência de modo diretamente proporcional ao nível de endividamento 

das empresas. Assim, Ross (1977) relaciona o tema da TOT com assimetria de informações, o 

autor recorda que uma das premissas de MM (1958 e 1963), é que o mercado atribui o preço à 

companhia, pois conhece quais serão os seus retornos, mas o mercado não possui o mesmo 

nível de informação que seus gestores. Brown (1989), Wruck (1990) e Ross et al. (1995), 

estudam o conflito de interesses entre acionistas e credores quando a empresa enfrenta 

dificuldades financeiras e estes grupos possuem informações incompletas a respeito das 

circunstâncias destas dificuldades. Segundo Bernstein (2005), os investidores ouvem o bom 

desempenho e ajustam suas participações para se adequarem.  

Ainda existe a questão dos juros sobre o capital introduzida no Brasil como forma 

alternativa para distribuição de lucros. De acordo com Futema, Basso e Kayo (2009), os juros 

sobre capital próprio podem ser interpretados como sendo dividendos com a vantagem de serem 

dedutíveis do imposto de renda e da contribuição social, o que pode ocasionar mudança na 

preferência do investidor em relação ao recebimento de dividendos, situação também 

relacionada com os conflitos de agência. 

2.1.3 Determinantes da estrutura de capital e probabilidade de falência 

À luz da TOT, estudos empíricos buscam identificar e verificar a relação entre os 

principais determinantes e a estrutura de capital (RAJAN; ZINGALES, 1995; HOVAKIMIAN; 

OPLER; TITMAN, 2001; BASTOS; NAKAMURA; BASSO, 2009; BHOJRAJ; SENGUPTA, 
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2003; HOVAKIMIAN; KAYHAN; TITMAN, 2012; SOARES; COUTINHO; CAMARGO, 

2012; BAGHAI; SERVAES; TAMAYO, 2014). Entre eles, destacam-se os seguintes 

determinantes clássicos da estrutura de capital: 

a) Tamanho: A favor da TOT, empresas maiores tendem a contrair mais dívidas, uma vez 

que possuem mais colaterais em potencial como imobilizado, estoque e contas a receber. 

As empresas maiores também tendem a ser mais diversificadas e conseguem financiar 

suas atividades com um custo menor.   

b) Tangibilidade: Empresas que detêm mais ativos tangíveis tendem a ser mais endividadas, 

uma vez que os imobilizados podem servir como garantia de pagamento de dívida, 

mitigando sua probabilidade e custo de falência. 

Algumas empresas com grandes oportunidades de crescimento e ativos intangíveis 

significativos podem preferir evitar os mercados de dívida, pois estas empresas enfrentam 

custos mais elevados de dificuldades financeiras, as proxies para estes fatores são: Q de Tobin 

ajustado, pesquisa e desenvolvimento, idade da empresa e despesa operacional. 

c) Q de Tobin ajustado: Empresas com maior Q de Tobin ajustado tendem a ser menos 

endividadas. Isso ocorre devido aos seus altos custos financeiros para manutenção da 

flexibilidade financeira. Além disso, a valorização de suas ações as estimulam a se 

financiarem via capital próprio. 

d) Gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D): Empresas com baixos níveis de gastos 

com pesquisa e desenvolvimento podem optar por serem mais alavancadas porque têm 

baixos custos de dificuldades financeiras. Por outro lado, empresas que possuem altos 

gastos com P&D tendem a serem menos endividadas. 

e) Idade da empresa: A relação entre endividamento e idade da empresa varia ao longo do 

seu ciclo de vida. À medida que a empresa amadurece, seus lucros e fluxo de caixa 

crescem, em consequência dos investimentos passados. Elas acumulam ativos tangíveis 

e possuem alíquotas tributárias mais altas. Ao atingir sua maturidade, a necessidade de 

investir em novos projetos diminui. O efeito desse processo de amadurecimento é uma 

mudança no tipo de financiamento, reduzindo sua necessidade de contrair dívidas. 
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f) Despesa operacional: Empresas com maiores níveis de despesas administrativas e 

despesas com vendas tendem a contrair menos dívida. Esta informação é consistente com 

a hipótese de que as empresas com produtos mais exclusivos (que possuem altas despesas) 

têm como meta manter melhores classificações de rating para enfrentar menores custos 

financeiros. Logo, elas possuem menor probabilidade de falência.  

g) Rentabilidade: Lucros elevados aumentam a capacidade de pagamento de juros, 

ampliando o potencial de benefício tributário decorrente da alavancagem financeira, A 

TOT preconiza que as empresas mais lucrativas tendem a possuir mais dívidas, em 

direção oposta à pecking order, que indica que as empresas mais lucrativas possuem 

menos dívidas. 

h) Risco operacional: Empresas com maiores riscos operacionais são menos alavancadas. A 

TOT sugere que na presença de custos de falência, empresas com fluxos de caixa mais 

voláteis, que estão expostas a maior probabilidade de falência, devem optar por um menor 

nível de endividamento. 

i) Alíquota efetiva do imposto de renda: Para Myers (1984), a TOT estática está baseada na 

hipótese de que a estrutura de capital ótima das empresas deve equilibrar os benefícios 

fiscais da dívida com os custos associados a ela, sendo aqueles associados às dificuldades 

financeiras e à falência. Assim, há uma relação positiva entre elevações da alíquota 

tributária e nível de alavancagem. 

O Quadro 1 apresenta os determinantes da estrutura de capital e probabilidade de falência 

descritos acima em a relação à TOT. 
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Quadro 1 - Determinantes da estrutura de capital e probabilidade de falência 

 

Independentes (Z = caraterísticas das empresas) Benefício 

tributário 

Custo de 

falência 

(+) Tamanho (+) (-) 

(+) Tangibilidade (+) (-) 

(-) Q de Tobin ajustado - Valor de mercado / 

contábil(*) 

(+) (-) 

(-) Pesquisa e desenvolvimento (*) (+) (-) 

(-) Idade da empresa (*) (+) (-) 

(-) Despesa operacional (*) (+) (-) 

(+) Rentabilidade (+) (-) 

(-) Risco operacional (+) (-) 

(+) Alíquota efetiva do imposto de renda (+) (-) 

(*) Proxies para oportunidade de crescimento 

Fonte: Autor (2018) 
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2.1.4 Risco e custo de falência 

De acordo com Brealey, Myers e Allen (2013), o trade-off da estrutura de capital é o 

ideal teórico antigo quando o valor presente da economia fiscal resultante do endividamento 

adicional é exatamente compensado pelo aumento do valor presente dos custos de tensões. Os 

custos das dificuldades financeiras abrangem vários elementos, como custos (diretos e 

indiretos) das falências, riscos, dívidas, incentivos, custos de agência, entre outros. 

No trabalho de MM (1963), eles exploraram a questão do benefício fiscal gerado pela 

utilização de dívidas e avaliaram o efeito dos impostos na estrutura de capital das empresas, 

uma vez que os juros podem ser deduzidos na apuração destes impostos. A consequência é que 

existe uma relação do aumento do valor das empresas devido ao aumento do seu endividamento. 

Entretanto, os fluxos de caixa das empresas são pressionados pelo crescimento das 

dívidas, devido às obrigações com os pagamentos dos juros e amortizações do principal, 

levando a uma maior probabilidade de falência. Algumas pesquisas como a de Baxter (1967), 

Scott (1976), Miller (1977) e DeAngelo e Masulis (1980) indicam que o benefício fiscal 

decorrente da utilização das dívidas é anulado pelo aumento do risco de falência a partir de um 

certo nível de endividamento.  

A situação de dificuldade financeira das empresas, que ocorre quando o fluxo de caixa 

é insuficiente para cobrir suas obrigações correntes (WRUCK, 1990), e de insolvência que pode 

ser classificada baseada em fluxos (insolvência técnica) ou baseada em saldos (estoques). 

Wruck (1990) e Ross et al. (1995), salientam que as dificuldades financeiras além de afetarem 

a estrutura financeira das empresas ainda podem iniciar um processo de criação de valor para 

seus investidores, uma vez que as empresas são forçadas a reavaliarem sua estratégia, estrutura 

e modelo de governança. 

Brealey, Myers e Allen (2013) indicam que a redução do valor dos ativos das empresas 

resulta em sua falência. Logo, seu default não está necessariamente relacionado à sua forma de 

financiamento, e nem todas as empresas em dificuldades vão à falência. A falência é um 

mecanismo legal que permite os credores assumirem o controle da empresa quando seus ativos 

são menores que o cumprimento de suas obrigações. 

Os custos das falências são resultantes da utilização desse mecanismo. Os credores 

preveem a existência desses custos e assumem que são eles que devem pagá-los se ocorrer um 
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não cumprimento. Para isso, exigem uma compensação antecipada sob a forma de uma 

remuneração mais elevada, quando a empresa ainda está cumprindo suas obrigações. Ou seja, 

eles exigem uma taxa de juros mais elevada e isso reduz os possíveis pagamentos aos acionistas 

e o valor presente das suas ações (BREALEY, MYERS e ALLEN, 2013). 

No Brasil, a falência refere-se a previsão da insolvência empresarial (IUDÍCUBUS e 

LOPES, 2004), ou seja, a falência ocorre quando a obrigação fixada ao credor não pode ser 

cumprida. Quanto ao rito processual, a falência é um processo jurídico pelo qual são liquidados 

os ativos da empresa, e sob uma forma estabelecida legalmente o resultado é distribuído entre 

os credores de forma proporcional (JUPETIPE et al, 2017). 

Neste caso, há uma transferência de propriedade e uma reorganização formal da estrutura 

de capital da entidade.  Os custos associados a essa transferência podem ser classificados como 

custos diretos ou indiretos. Os custos diretos incluem honorários legais, contábeis e fiduciários, 

bem como a possível negociação de prejuízos fiscais e reembolsos de imposto de renda. Os 

custos indiretos referem-se aos custos de oportunidade resultantes de interrupções nas relações 

entre fornecedor e a empresa, ou da empresa com o cliente, que estão relacionados à 

transferência de propriedade ou controle da empresa (HAUGEN e SENBET, 1978).  

2.1.5 Rating de crédito 

A função de transferir recursos dos agentes poupadores para os agentes devedores é do 

mercado financeiro. Ao longo do tempo, os bancos têm cumprido este papel de intermediador 

financeiro, captando e emprestando esses recursos. Este processo faz com que ocorra a 

movimentação do fluxo de recursos, permitindo o consumo de bens e serviços maiores do que 

ocorreria sem esta movimentação, sendo necessário para o desenvolvimento econômico dos 

países. 

Diante desse cenário, empresas buscam instrumentos de captação com custos menores. 

Porém, a assimetria de informação existente entre empresas e investidores faz com que o custo 

aumente. Visando a diminuição desta assimetria, empresas divulgam suas demonstrações 

financeiras. Entretanto, esta ação não mitiga totalmente o risco do negócio que está relacionado 

às incertezas sobre o futuro da empresa. Sendo assim, o investidor necessita de uma avaliação 

precisa sobre os riscos envolvidos. Os ratings de créditos são indicadores que podem ser 

utilizados para facilitar essa análise. 
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Analistas de empresas especializadas atribuem classificações sobre a capacidade de um 

país ou de uma empresa honrar integralmente seus compromissos financeiros em um prazo 

determinado. Essa classificação é denominada rating de crédito. Desta forma, é possível 

identificar uma medida associada ao tomador dos recursos, um risco de default escalado por 

letras e/ou números estabelecidas para cada país ou empresa (SOARES, COUTINHO e 

CAMARGO, 2012). 

Schuermann e Jafry (2004) avaliam que os ratings são amplamente utilizados na gestão 

de riscos, e a nota de crédito dado pelas agências de ratings representam uma avaliação global 

de credibilidade. Segundo Soares, Coutinho e Camargo (2012), esta classificação também 

cumpre a função de formar a opinião dos investidores sobre a qualidade dos títulos emitidos 

por determinada empresa ou país. Ela serve de parâmetro para determinação das taxas de juros 

que estes países aplicam. Ocorre que a classificação do risco deve ser consistente ao longo do 

tempo e baseada em princípios econômicos sólidos como salientam Crouhy, Galai e Mark 

(2004). 

Os ratings de crédito são indicadores utilizados por agentes financeiros desde o século 

XIX. Entre os anos 1841 e 1909 surgiram as primeiras agências de classificação de crédito nos 

Estados Unidos da América. Em 1841 a Moody’s foi fundada, depois foram  fundadas a 

Standard & Poor’s em 1916 e a Fitch Investors Service em 1922. Elas têm como objetivo a 

classificação de títulos, a partir de fatores que asseguram a qualidade da adimplência, o retorno 

e a segurança dos investimentos (CANTOR; PACKER, 1994). 

A Standard & Poor’s (S&P) divulga sua opinião sobre a qualidade de crédito de um 

devedor ou sobre sua capacidade geral de honrar obrigações financeiras específicas. Os ratings 

se referem a opiniões sobre o risco de crédito de entidades ou grupos residentes no país, bem 

como de entidades não domésticas que emitem dívida em um dado mercado de escala nacional, 

sendo estas escalas nacionais comparáveis às escalas globais.  

Ela emite seus ratings em escalas globais e/ou regionais (nacionais). Os ratings de crédito 

na escala nacional são ajustados de acordo com o risco de crédito relativo ao país. Esta 

calibragem tem como princípio fornecer distinções mais refinadas da qualidade do crédito do 

emissor e da emissão, verificando, por exemplo, o risco soberano e o risco-país. O quadro 2 

apresenta a harmonização dos ratings de longo prazo das escalas global e nacional da S&P, e a 

classificação utilizada para melhores resultados nos testes econométricos.  
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Quadro 2 - Harmonização dos ratings das escalas global e nacional da S&P 

 

Escala global  Escala nacional Significado das escalas 
Categorias ou 

Graus 
Classificação 

BBB & Mais 

alto 
brAAA 

Entidades com alta capacidade 

de honrar suas obrigações 

financeiras 

Investimento 

 

1 

BBB- brAAA, brAA+ 

Entidades com capacidade 

adequada para honrar suas 

obrigações financeiras. Porém, 

elas estão mais sucetíveis às 

condições econômicas 

adversas 

BB+ brAA+, brAA Entidades pouco vulneráveis 

no curto prazo. Porém, elas 

estão mais sucetíveis às 

incertezas contínuas de 

condições adversas de 

negócios, financeiras e 

econômicas 

Especulativo 

 

BB 
brAA, br AA-, 

brA+ 

BB- brA+, brA, brA- 

B+ brA-, brBBB+ 
Entidades mais vulneráveis às 

condições adversas de 

negócios, financeiras e 

econômicas. Porém, elas 

possuem capacidade de 

cumprir compromissos 

financeiros 2 

B brBBB+, brBBB 

B- brBBB, brBBB- 

CCC+ 
brBB+, brBB, 

brBB- 

Entidades vulneráveis e 

dependentes de situações 

favoráveis de negócios, 

financeiras e econômicas para 

honrar seus compromissos 

financeiros 

CCC brB+, brB, brB- 

CCC- 
brCCC+, 

brCCC, brCCC- 

CC brCC 

Entidades altamente 

vulneráveis. A inadimplência 

pode não ter ocorrido; porém, 

há uma expectativa de se tornar 

uma realidade 

3 
C brC 

Entidades sucetíveis ao não 

pagamento de suas obrigações. 

Há possibilidade de 

recuperação judicial 

D D 

Entidades em situação de 

descumprimento de suas 

obrigações. Há possibilidade 

de falência 

Default 

 

Fonte: S&P e Autores (2018) 
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2.2 Revisão empírica 

As Tabelas 1 e 2 apresentam os principais resultados de estudos relacionados ao tema de 

verificação empírica da TOT estática, analisados sob o mesmo viés metodológico deste 

trabalho. Enquanto a Tabela 1 considera como variável dependente o rating de crédito, a Tabela 

2 analisa a TOT por meio da variável dependente de alavancagem a valor contábil. 

A Tabela 1 demonstra que todos os estudos confirmam a relação negativa e significativa 

da variável tamanho com a probabilidade ou risco de falência das empresas. Sobre a 

tangibilidade, sua relação negativa é confirmada para apenas a metade deles. Já o Q de Tobin 

ajustado também é observado em dois estudos; porém, com resultados opostos. A variável 

pesquisa e desenvolvimento é considerada em apenas um estudo, obtendo resultado 

insignificante. Por sua vez, as variáveis idade da empresa, despesa operacional e alíquota do 

imposto de renda são igualmente analisadas em um único estudo. No caso da idade da empresa 

e da despesa operacional, a relação negativa obtida é oposta à esperada. Entretanto, no caso da 

alíquota do imposto de renda, o rating apresenta relação negativa conforme previsto pela TOT. 

Já a rentabilidade é considera nos quatro estudos, havendo confirmação da significância de sua 

relação negativa em três deles. Por fim, o risco operacional é analisado em dois estudos, 

apresentando resultado positivo com o rating de crédito, conforme esperado.  

Por sua vez, a Tabela 2 indica que a maioria dos estudos possuem resultados estatísticos 

significantes, e de acordo com a teoria, para as variáveis mais analisadas: tamanho, 

tangibilidade e Q de Tobin ajustado. Pesquisa e desenvolvimento, apesar de menos estudada, 

apresenta resultados conforme o esperado. Já a maioria dos resultados negativos e significativos 

de rentabilidade aponta para a teoria de pecking order (POT) e não para a TOT. Idade da 

empresa, despesa e risco operacional não são significantes, enquanto que alíquota do imposto 

de renda apresenta resultados inconclusivos. 
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Tabela 1 – Estudos empíricos com variável dependente rating de crédito 

 

Sigla Nome Sinal 

esperado 

Bhojraj e Sengupta 

(2003) 

Hovakimian, Kayhan e 

Titman (2012) 

Soares, Coutinho e 

Camargo 

(2012) 

Baghai, Servaes e Tamayo 

(2014) 

Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig 

TAM Tamanho - - 1% - 1% - 1% - 1% 

TANG Tangibilidade -   - 5%  N/S - 1% 

VMC Q de Tobin ajustado  + + 1% - 1%     

P&D 
Pesquisa e 

desenvolvimento 
+    N/S     

IDA Idade da empresa +   - 1%     

DOP Despesa operacional +   - 1%     

REN Rentabilidade - - 1% - 1%  N/S - 1% 

ROP Risco operacional +   + 1%   + 1% 

IR 
Alíquota do imposto de 

renda 
-   - 1%     

 

Nota: O rating de crédito é uma proxy da probabilidade de falência das empresas, sendo uma variável ordinal. Para esses estudos, considera-se que o melhor nível (ex: AAA) 

de rating possui a menor nota. Já o pior nível (ex: D) de rating possui a maior nota. Assim, quanto maior o tamanho da empresa, menor o seu risco de falência ou melhor seu 

nível (ex: AAA) e menor sua nota de rating.  

N/S: Não significativo estatisticamente 
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Tabela 2 – Estudos empíricos com variável dependente alavancagem 

 

Sigla Nome Sinal 

esperado 

Rajan e Zingales 

(1995) 

Hovakimian, 

Opler e Titman 

(2001) 

Bastos, 

Nakamura e 

Basso (2009) 

Hovakimian, 

Kayhan e 

Titman (2012) 

Fan, Titman e 

Twite (2012) 

Saretto e Tookes 

(2013) 

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

TAM Tamanho + + 1% + 1%  N/S + 5% + 1% - 5% 

TANG Tangibilidade + + 1% + 1% - 1%  N/S + 1% + 5% 

VMC Q de Tobin ajustado  - - 1% - 1% + 1% - 1% - 1%  N/S 

P&D 
Pesquisa e 

desenvolvimento  
-   - 1%   - 1%     

IDA Idade da empresa -        N/S     

DOP Despesa operacional -   - 1%    N/S     

REN Rentabilidade + - 1% - 1% - 1% - 1% - 1% + 10% 

ROP Risco operacional -      N/S + 1%    N/S 

IR 
Alíquota do imposto 

de renda  
+      N/S - 1% + 1%  N/S 

 

 

N/S: Não significativo estatisticamente 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo e método de pesquisa 

A pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso onde se recorre 

a procedimentos científicos e sua realização tem como objetivo resolver um problema, o 

objetivo de descobrir e interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada realidade 

(LEHFELD e BARROS, 1991).  De acordo com Gil (2009), para a pesquisa é preciso ter um 

modelo conceitual e possível de operar. 

Na definição de Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa deve estar baseada em uma ou mais 

teorias que servem como ponto de partida para a investigação de um problema. A metodologia 

é a disciplina que busca estudar, compreender e avaliar os diversos métodos disponíveis para 

realização do trabalho acadêmico (PRODANOV; DE FREITAS, 2013). Portanto, com base na 

revisão teórica e empírica apresentadas, as técnicas estatísticas descritas a seguir viabilizam a 

comprovação ou não das hipóteses alternativas descritas nesse trabalho. 

Os objetivos e as hipóteses apresentadas são analisados por meio de testes de estatística 

descritiva, correlação, modelos de regressão logística e regressão com dados em painel estático. 

3.2     Estatística descritiva 

O objetivo da estatística descritiva é possibilitar um melhor entendimento sobre o 

comportamento das variáveis, por meio de medidas de tendência central e dispersão. Na sua 

função de descrição dos dados, ela os obtém, organiza, reduz e representa, facilitando a 

descrição dos fenômenos observados (SILVA et al, 1999). 

Segundo Freund (2006), em sua maioria, os dados obtidos nas amostras e populações não 

são iguais entre si, sendo de fundamental importância a extensão de sua diferença ou 

variabilidade. As medidas que fornecem estas informações são denominadas medidas de 

dispersão, tais como a amplitude, desvio-padrão e variância. Já as medidas de posição central 

são a média, a moda e a mediana. 
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3.3     Correlação 

A correlação e a regressão fazem parte das técnicas estatísticas que visam identificar a 

natureza da associação entre as variáveis analisadas. O estudo de alguns conceitos como 

presença, natureza, direção e força da associação permitem estimar o comportamento da relação 

destas variáveis, que ocorre quando existe uma significância estatística entre elas. 

O coeficiente de correlação é uma medida da intensidade da relação linear entre duas 

variáveis. A correlação pode ser positiva, quando a reta de mínimos quadrados tem a inclinação 

para cima. De modo análogo, ela é negativa quando se tem a inclinação dos mínimos quadrados 

para baixo (FREUND, 2006). 

Segundo Hair et al (2009) e Wooldridge (2014) a análise de correlação pode ser 

considerada uma extensão da regressão múltipla, com o objetivo de correlacionar as variáveis 

dependentes e independentes simultaneamente, assim, pode ser utilizada para verificar as 

hipóteses e a existência de multicolinearidade entre as variáveis do estudo. 

3.4 Regressão logística 

Segundo Fávero et al (2009), Hair et al. (2009) e Gujarati e Porter (2011), a regressão 

logística é uma técnica estatística utilizada para descrever o comportamento entre uma variável 

categórica binária (nominal ou não métrica) e variáveis independentes (não) métricas. Destina-

se a investigar o efeito das variáveis pelas quais indivíduos estão expostos sobre a probabilidade 

de ocorrência de determinado evento de interesse. Sua função matemática corresponde a 

equação 1, assumindo valores entre 0 e 1, para qualquer Z entre - ∞ e + ∞, sendo Z representado 

pela equação 2 

F(z)=
1

1+e-(Z)
 (1) 

Z=ln ( 
p

1-p
 ) = α + β

1
X1 + β

2
X2 +…+ β

k
Xk (2) 

Em que p indica a probabilidade de ocorrência de determinado evento de interesse, X 

representa o vetor de variáveis explicativas e α e β os parâmetros do modelo. O termo ln (p/1-

p) é chamado de logit e o termo (p/1-p) representa a chance de ocorrência do evento de interesse.  
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Os testes de pressupostos desse modelo são: a) relação linear entre o vetor das variáveis 

explicativas e a variável dependente, b) valor esperado dos resíduos igual a zero; c) ausência de 

heterocedasticidade e de multicolinearidade (FÁVERO et al, 2009). 

Segundo Fávero et al. (2009), Corrar et al. (2009) e Hair et al. (2009), as medidas ou 

estatísticas gerais de ajuste do modelo de regressão logística são: 

a) Likelihoood value (valor de verossimilhança):  É uma das principais medidas de avaliação 

geral da regressão logística. É um indicador que busca verificar a capacidade de o modelo 

estimar a probabilidade associada à ocorrência de determinado evento (vide equação 3). Ele 

é o logaritmo natural do likelihood value multiplicado por -2, seguindo-se de uma 

distribuição Qui-quadrado. Nela, quanto mais próximo de zero, maior o poder preditivo do 

modelo como um todo. Trata-se de uma medida usada em regressão logística para 

representar a falta de ajuste preditivo (CORRAR et al, 2009; HAIR et al, 2009).  

Likelihood value = -2LL (3) 

  

 Pseudo R²: Pode ser interpretado de forma semelhante ao coeficiente de determinação da 

regressão múltipla; porém, ambos se diferem na forma de estimação dos parâmetros. A 

regressão múltipla é baseada no método de mínimos quadrados ordinários para minimizar os 

desvios quadráticos, enquanto que a regressão logística consiste no método de máxima 

verossimilhança que busca maximizar a probabilidade de ocorrência de um evento. A medida 

de ajuste do modelo é definida pela equação 4. 

 

R²logit= 
-2LL0-(-2LLβ)

-2LL0

 (4) 

 

b) Cox & Snell R²: Medida também semelhante ao R² da regressão linear múltipla. Este 

indicador baseia-se no likelihood value, situando-se em uma escala que tem início em 0 

(vide equação 5), mas seu limite superior não chega a 1 (vide equação 6). 

R²CS=1- (
L0

Lβ

)

2
n

 (5) 

R²MÁX=1-(L0)
2
n (6) 
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c) Nagelkerke R²: Este teste ajusta o índice para que se chegue ao limite máximo de 1 (vide 

equação 7). Assim, torna-se mais compreensível para o likelihood value que o Cox-Snell 

R². 

R̃²N=
RCS

2

RCSMÁX

2
 (7) 

 

d) Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit Test: Verifica se as classificações previstas de cada 

grupo são iguais às observadas, por meio da estratificação das observações em faixas 

(decis) e da aplicação do teste de Qui-quadrado (χ2) para avaliar se há diferenças 

significativas entre as frequências observadas e esperadas em cada faixa.  

 

e) Teste Qui-quadrado (χ2): Consiste em dividir o número de observações em cerca de dez 

classes e comparar as frequências preditas com as observadas. É realizado para verificar se 

existem diferenças significativas entre as classificações realizadas pelo modelo e a 

realidade observada, a certo nível de significância. Ele busca aceitar a hipótese de que não 

existem diferenças entre os valores observados e os preditos 

 

Por sua vez, a estatística específica de cada variável pode ser analisada por meio do: 

 

f) Teste de Wald: Segundo Corrar et al (2009), a finalidade deste teste é verificar se 

determinado coeficiente é nulo, incluindo o da constante (vide equação 8). A estatística de 

Wald segue uma distribuição Qui-quadrado e quando a variável dependente tem um único 

grau de liberdade, ela pode ser calculada elevando-se ao quadrado a razão entre o 

coeficiente que está sendo testado e o respectivo erro-padrão. Sua interpretação é 

semelhante aos valores F ou t usados para o teste de significância de regressão (HAIR et 

al, 2009) 

 

Wald = (b/S.E)² (8) 

 

Em que:  

b = coeficiente de uma variável independente incluída no modelo; 

S.E = o erro padrão. 
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3.5 Regressão com dados em painel estático 

A regressão com dados em painel serve para a comprovação ou não das hipóteses, sendo 

uma combinação entre corte transversal e séries de tempo. O modelo proporciona menos 

colinearidade entre as variáveis, mais graus de liberdade e eficiência, sendo mais adequado ao 

estudo da dinâmica da mudança, o que permite a análise de modelos mais complexos 

(GUJARATI; PORTER, 2011; WOOLDRIDGE, 2014). O painel estático é utilizado para 

estudar o comportamento individual em um ambiente repetitivo, seu modelo é descrito pela 

equação 9 (WOOLDRIDGE, 2014): 

Yi,t = β1Xi,t1 + β2Xi,t2 + … + βkXi,tk + ai + ui,t  (9) 

Em que: 

Y = variável dependente ou explicada 

β1, β2, ..., βk = coeficiente angular 

Xi, X2, ... Xk = variáveis independentes ou explicativas 

ai = coeficiente angular 

u = termo de erro 

i = empresas 

t = anos  

  

Para fins de validação dos seus resultados é necessário testar seus pressupostos, sendo: 

normalidade e homocedasticidade dos seus resíduos, ausência de autocorrelação serial e 

identificação de efeitos fixos ou variáveis (GUJARATI; PORTER, 2011). Segundo Wooldridge 

(2014), o teorema de Gauss-Markov demonstra que no caso específico da normalidade dos 

resíduos, mesmo que eles não tenham distribuição normal, o estimador Mínimo Quadrado 

Ordinário (MQO) é o melhor estimador linear não viesado. 

Quanto aos resíduos, o teste de Hausman identifica se há efeitos fixos ou aleatórios. No 

caso de efeitos fixos, considera-se que a heterogeneidade característica dos indivíduos é 

constante e influencia apenas no intercepto em um determinado instante ou ao longo do tempo. 

Já no caso do efeito aleatório, assume-se que existe independência entre o termo de erro e as 

variáveis independentes. Nesse caso, a heterogeneidade é uma variável que influencia os 

resíduos da regressão (GUJARATI; PORTER, 2011). 
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3.6 População e amostra 

A amostra da pesquisa é composta por 60 companhias brasileiras não financeiras de 

diversos segmentos de capital aberto que possuem rating de crédito entre 2010 e 2017. A fonte 

de dados para identificação dos ratings é a Bloomberg, enquanto as demais variáveis são 

obtidas a partir da Capital IQ – pertencente à Standard & Poor’s (S&P). A escolha da base de 

dados é devido a sua evolução na pesquisa detalhada e na qualidade das informações para 

análise do mercado. Eles são analisados por meio do software econométrico Stata – versão 13. 

3.7 Equações econométricas e operacionalização das variáveis 

A equação 10 é testada por meio de uma regressão logística, em que a proxy de 

probabilidade de falência ou variável dependente é a variável categórica nota de rating. Entre 

as variáveis explicativas que representam as características da empresa não se considera seu 

nível de endividamento, de forma contrária aos estudos tradicionais que buscam identificar 

como as agências de rating definem suas notas de crédito (KISGEN, 2006; KEMPER; RAO, 

2013). Estes estudos assumem que quando a empresa opta por uma determinada estrutura de 

capital, ela escolhe um nível de risco de falência, sendo expresso por seu rating de crédito. 

Assim, a alavancagem é um parâmetro endógeno que permite a empresa atingir um nível 

desejado de probabilidade de falência. 

prFit = βZit + εit (10) 

Em que:  

prF = proxies de probabilidade de falência 

Z = características das empresas 

i = empresa 

t = tempo  

ε = termo de erro 

Por sua vez, a equação 11 complementa o objetivo principal desse estudo que é testar 

empiricamente a TOT estática. As mesmas características das empresas são analisadas 

considerando uma regressão com os dados em painel, cuja variável dependente métrica é o nível 

de alavancagem financeira da empresa. A análise de ambas as equações permite verificar como 

os coeficientes de regressão das variáveis explicativas diferem entre si, ao considerar uma proxy 

de probabilidade de falência e de nível de endividamento como variáveis dependentes. 
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ALAVit = βZit + εit (11) 

Em que:  

ALAV = alavancagem financeira 

Z = características das empresas 

i = empresa 

t = tempo  

ε = termo de erro 

 

O quadro 3 apresenta a descrição das variáveis dos modelos das equações 10 e 11. 
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Quadro 3 - Descrição das variáveis 

 

 
Referências:  

a) Hovakimian, Kayhan e Titman (2012), b) Bhojraj e Sengupta (2003), c) Soares, Coutinho e Camargo, 2012,  

d) Baghai, Servaes e Tamayo (2014), e) Rajan e Zingales (1995), f) Hovakimian, Opler e Titman (2001), g) 

Bastos, Nakamura e Basso (2009), h) Fan, Titman e Twite (2012) 

 

Sigla Nome Tipo Fórmula Variáveis Referências 

RAT Rating de crédito Dep N/A Varia de 1 a 3, sendo 1 (AAA) 

e 3 (D). 

a 

ALAV Alavancagem Dep ALAV = 

DT / (DT + 

PLC)                                                      

DT = Dívida total (curto + 

longo prazo) 

PL = Patrimônio líquido a 

valor contábil 

a 

TAM Tamanho Ind TAM = Ln 

(RV) 

Ln (RV) = Logaritmo 

neperiano da receita líquida de 

vendas 

a, c, e 

TANG Tangibilidade Ind TANG = 

IMOB / 

AT 

IMOB = Imobilizado líquido 

de depreciação (propriedades, 

instalações e equipamentos) 

AT = Ativo total 

a, c, d, e, f, 

g, h 

VMC Q de Tobin 

ajustado -  Valor 

de mercado / 

contábil 

Ind VMC = 

(AT – PLC 

+ PLM) / 

AT 

AT = Ativo total 

PLC = Patrimônio líquido a 

valor contábil 

PLM = Patrimônio líquido a 

valor de mercado (número x 

preço das ações em 

circulação) 

a, b, e, f, g, h 

P&D Pesquisa & 

desenvolvimento 

Ind P&D = 

DPD / Ln 

(RV) 

DPD = Despesas com 

pesquisa e desenvolvimento 

Ln (RV) = Logaritmo 

neperiano da receita líquida de 

vendas 

a 

DOP Despesa 

operacional 

Ind DOP = 

DVGA / 

RV 

DVGA = Despesas com 

vendas, gerais e 

administrativas 

RV = Receita líquida de 

vendas 

a, f 

REN Rentabilidade Ind REN = 

Ebit / AT 

Ebit = Resultado operacional 

ou lucro antes de juros e 

impostos. 

AT = Ativo total 

a, b, g 

ROP Risco 

operacional 

Ind ROP =  

LUC / AT 

 LUC = Desvio padrão do 

resultado operacional dos 

últimos 5 anos 

a 

IR Alíquota do 

imposto de renda 

Ind IR = 

IRCS/EBT 

IRCS = Valor pago de 

imposto de renda e 

contribuição social 

EBT = Earnings before taxes 

ou lucro antes de impostos 

(LAIR) 

g 

IDA Idade da empresa Ind IDA = Ln 

(IDA) 

Ln (IDA) = Logartimo 

neperiano da idade da 

empresa  

a 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O objetivo dos testes é verificar as hipóteses apresentadas neste estudo, se a TOT estática 

é consistente para as companhias brasileiras que possuem rating de crédito. Quanto maior o 

benefício tributário, maior o nível de endividamento e a probabilidade de falência (H1), e 

quanto menor o custo de falência, maior o nível de endividamento e a probabilidade de falência 

(H2). Para tanto, considera-se uma amostra final de 60 companhias brasileiras não financeiras, 

entre os anos de 2010 e 2017. Os dados são obtidos a partir das bases Bloomberg para 

identificação dos ratings e da Capital IQ para as demais variáveis.  

 

Tabela 3 – Composição da Amostra final 

 

Descrição Quantidade de Empresas 

Companhias brasileiras que possuem rating de crédito emitido entre 2010 e 

2017 (S&P) 
219 

(-) Companhias financeiras 66 

(-) Empresas sem variação do rating neste período, ou com dados 

indisponíveis 
93 

(=) Amostra Final 60 

 

 

4.1 Estatística Descritiva 

O objetivo dos testes de estatística descritiva é possibilitar um melhor entendimento 

sobre o comportamento das variáveis, por meio de medidas de tendência central e dispersão. A 

Tabela 4 descreve as principais caraterísticas das variáveis.  

A Tabela 4 apresenta o número de observações de cada variável, identifica-se um 

conjunto de 480 observações (60 empresas em 8 anos), a média da variável dependente rating 

(RAT) é de 0,71, o que significa que as empresas estão categorizadas como graus de 

investimento e a variação máxima é 2, na amostra observada não há empresas classificadas com 

rating brCC, brC, ou em situação de default.  A outra variável dependente alavancagem 

(ALAV) apresenta média 0,61, e valor máximo 11,16, estes valores indicam que existem 

empresas com endividamento superior ao seu ativo total. 

Com relação às variáveis independentes, destaca-se o tamanho (TAM) com a média de 

8,44, a tangibilidade (TANG) com 0,26 e a rentabilidade (REN) com 0,08. Além da alíquota 
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efetiva do imposto de renda (IR) com média de 0,2138, que indica que as empresas estão abaixo 

do teto da tributação de imposto de renda no Brasil (34%). 

Os valores observados para as variáveis independentes Q de Tobin ajustado (VMC), 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), idade da empresa (IDA), e despesa operacional (DOP), 

que também são proxies para oportunidades de crescimento, indicam que as empresas da 

amostra ainda não atingiram a maturidade. 

 

Tabela 4 – Estatística Descritiva 

Variáveis Observações Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

RAT (clas.) 480 0,7145833 0,6460057 1 2 

ALAV 420 0,6136978 0,886235 0,0815017 11,1674 

TAM 480 8,44614 1,645738 0,4054651 12,72861 

TANG 480 0,267395 0,2587039 0,0002820 0,9165453 

VMC 415 1,286753 0,6452215 0,1404224 9,434973 

P&D 480 4,136708 25,07814 0,1259573 229,7187 

DOP 480 0,1417501 0,7791269 0,0025689 10,06667 

REN 480 0,0808315 0,0593733 0,0004899 0,8638572 

ROP 480 0,03393 0,694055 0,0017554 0,6839172 

IR 480 0,2138388 0,830692 0,0024028 15,47643 

IDA 480 3,71818113 0,7698584 0,6931472 4,976734 

Obs: As variáveis VMC (Q de Tobin ajustado) e, ALAV (alavancagem) não possuem 480 

observações devido à algumas informações faltantes) 

 

4.2 Análise de Correlação 

A correlação resume a força da associação entre duas variáveis, sendo calculada por 

meio da divisão da covariância pelo produto dos desvios padrão das variáveis. Ela apresenta 

um coeficiente padronizado que varia entre -1,0 e +1,0, sendo positivo quando as variáveis 

estão diretamente relacionadas e negativo quando a relação é inversa (HAIR et al, 2009; 

GUJARATI; PORTER, 2011). Na Tabela 5, os valores referem-se aos coeficientes de 

correlação, enquanto os valores entre colchetes representam os p-values ou níveis de 

significância dos coeficientes, cuja hipótese nula é que a correlação é igual a zero. 

A análise de correlação tem por objetivo avaliar: a) o grau e o sentido da relação entre 

as variáveis independentes e de controle com a variável dependente, o que ajuda na averiguação 
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das hipóteses do trabalho; b) a existência de uma eventual multicolinearidade entre as variáveis 

independentes, a ser comprovada pelos testes dos pressupostos dos modelos de regressão 

estática.  

Na Tabela 5 – Análise de correlação – verifica-se que em relação ao primeiro objetivo, 

destacam-se as variáveis com alto nível de correlação para a variável dependente alavancagem 

(ALAV), e as variáveis independentes índice Q de Tobin ajustado (VMC) com 64% e o risco 

operacional (ROP) com 84%, que apresentam resultados significativos e contrários a teoria.   

Sobre o segundo objetivo, destaca-se um grau de correlação negativa (acima de 42%) e 

com significância estatística entre tamanho (TAM), despesas operacionais (DOP) e riscos 

operacionais (ROP), o que pode apresentar um eventual problema de multicolinearidade entre 

elas.  
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Tabela 5 – Análise Correlação 

 

 RAT ALAV TAM TANG VMC P&D DOP REN ROP IR IDA 

RAT 
1.000 

 
          

ALAV 
0.2266 

[0.0000] 

1.000 

 
         

TAM 
-0.2984 

[0.0000] 

-0.3245 

[0.0000] 

1.000 

 
        

TANG 
-0.1411 

[0.0019] 

-0.0943 

[0.0535] 

0.0710 

[0.1207] 

1.000 

 
       

VMC 
-0.0532 

[0.2797] 

0.6422 

[0.0000] 

-0.1770 

[0.0003] 

-0.0981 

[0.0459] 

1.000 

 
      

P&D 
-0.1470 

[0.0013] 

-0.0240 

[0.6249] 

0.3477 

[0.0000] 

0.2100 

[0.0000] 

-0.0836 

[0.0893] 

1.000 

 
     

DOP 
-0.0271 

[0.5542] 

0.1734 

[0.0004] 

-0.4896 

[0.0000] 

-0.1074 

[0.0187] 

-0.0458 

[0.3527] 

-0.0224 

[0.6242] 

1.000 

 
    

REN 
0.0569 

[0.2137] 

-0.0271 

[0.5796] 

-0.0503 

[0.2718] 

-0.0674 

[0.1406] 

0.2763 

[0.0000] 

-0.0587 

[0.1994] 

-0.0560 

[0.2214] 

1.000 

 
   

ROP 
0.3608 

[0.0000] 

0.8400 

[0.0000] 

-0.4209 

[0.0000] 

-0.0649 

[0.1561] 

0.1472 

[0.0026] 

-0.0369 

[0.4208] 

0.1652 

[0.0003] 

0.1626 

[0.0004] 

1.000 

 
  

IR 
0.0610 

[0.1827] 

-0.0179 

[0.7148] 

0.0400 

[0.3834] 

-0.0088 

[0.8485] 

-0.0867 

[0.0782] 

-0.0064 

[0.8891] 

-0.0253 

[0.5809] 

-0.1101 

[0.0161] 

0.0300 

[0.5127] 

1.000 

 
 

IDA 
-0.3495 

[0.0000] 

0.0233 

[0.6340] 

0.1449 

[0.0015] 

-0.0731 

[0.1096] 

0.0003 

[0.9959] 

0.0646 

[0.1584] 

0.0381 

[0.4052] 

-0.1681 

[0.0002] 

-0.0843 

[0.0654] 

-0.0431 

[0.3474] 

1.000 

 

       

      Nota: Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística da relação. 
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4.3 Regressão com dados em painel estático 

Para inferência dos dados da amostra analisada aplicam-se testes sobre os pressupostos 

do modelo, sendo de normalidade e homocedasticidade dos resíduos, ausência de 

multicolinearidade entre as variáveis, ausência de autocorrelação serial e teste de Hausman para 

identificar a existência de efeitos fixos ou aleatórios nos resíduos. 

Para a variável dependente alavancagem, o teste de Breusch Pagan (BP) é utilizado para 

verificar se o painel é de efeitos aleatórios ou OLS, indica OLS Pooled, logo será utilizada uma 

regressão linear. Na situação em que os resíduos não são normais, o teorema de Gauss-Markov 

mostra que, ainda assim, os estimadores do OLS são os melhores estimadores lineares 

imparciais (WOOLDRIDGE, 2014). O teste VIF (variance inflation factor) demonstra que não 

existem problemas de multicolinearidade com os dados. 

O teste de Wooldridge, aponta que existe autocorrelação de primeira ordem nos dados. 

Desta forma, foi utilizada uma regressão linear com a correção de White, a estimação do painel 

com erros robustos – variance covariance of the estimator (VCE) - para corrigir o efeito.  

A Tabela 6 apresenta os resultados do teste de regressão estática com efeitos fixos, e os 

valores entre colchetes representam os p-values, ou níveis de significância dos coeficientes. O 

teste F indica que o modelo em questão é estatisticamente significativo. 

Os resultados obtidos apontam que as variáveis em conjunto são diferentes de zero, e as 

variáveis com significância estatística no Modelo 1, que têm como variável dependente a 

alavancagem são: tamanho (TAM), pesquisa e desenvolvimento (P&D) e risco operacional 

(ROP). O tamanho (TAM) com sinal positivo e a pesquisa e desenvolvimento (P&D) com sinal 

negativo conforme esperados, corroboram com os estudos de Hovakimian, Opler e Titman 

(2001), Hovakimian, Kayhan e Titman (2012), os gastos com pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) corroboram com a teoria que indica que empresas com menores gastos com P&D podem 

optar por serem mais endividadas. Assim sendo, tem-se que as variáveis tamanho (TAM) e 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) comprovam as hipóteses H1 e H2. A variável risco 

operacional (ROP) com sinal negativo contraria a teoria bem como o estudo de Saretto e Tookes 

(2013).  
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Tabela 6 – Regressão com dados em painel estático – variável dependente Alavancagem 

 

Variáveis Sinal Esperado Modelo 1 

TAM +   0.0356841 [0.003] 

TANG + - 0.0286014 [0.528] 

VMC -   0.0184314 [0.702] 

P&D - - 0.0007566 [0.038] 

DOP -   0.0107823 [0.325] 

REN +   0.7430264 [0.328] 

ROP -   2.746825 [0.003] 

IR + - 0.0041875 [0.528] 

IDA - - 0.0208273 [0.286] 

Constante    0.1718859 [0.112] 

F   (9,348) = 20,07 

Prob>F   0.0000 

R²   0,2296 

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

 

 

4.4 Regressão logística 

Para o modelo 2 foi testado a regressão logística de efeitos aleatórios, em que a proxy de 

probabilidade de falência ou variável dependente é a variável categórica rating. O modelo 

logístico apresentou melhor acurácia na análise do rating, e para o processamento da regressão 

logística utilizou-se a mesma amostra das variáveis independentes do modelo 1.  

A Tabela 7 apresenta os resultados do teste de regressão logística, os valores entre 

colchetes representam os p-values. O teste de Wald indica que todas as variáveis em conjunto 

são diferentes de zero, ou seja, as variáveis podem ser aproveitadas pelo modelo em questão 

que se pretende estudar, foi utilizado VCE para corrigir os efeitos dos erros (multicolinearidade 

e heterocedasticidade). 

O modelo demonstra-se bem especificado,  a máxima verossimilhança apresentada foi 

de – 143.84324, e o Qui-quadrado = 0.3892. Com relação às variáveis independentes, verifica-

se que apenas 3 delas mostram-se significativas a 10%, o Q de Tobin ajustado (VMC) com sinal 
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contrário esperado , a pesquisa e desenvolvimento (P&D) com sinais contrários ao esperado. O 

sinal contrário da variável Q de Tobin ajustado (VMC) também foi identificado no estudo de 

Hovakimian, Kayhan e Titman (2012). 

O risco operacional (ROP) com sinal positivo conforme esperado, corrobora com os 

trabalhos de Hovakimian, Kayhan e Titman (2012) e Baghai, Servaes e Tamayo (2014). Tal 

resultado constata uma relação positiva entre o benefício fiscal da dívida e o endividamento das 

empresas, a TOT sugere que na presença de custos de falências, empresas com fluxo de caixa 

mais voláteis e com maiores exposições a probabilidade de falência, escolhem menores níveis 

de endividamento, em resposta ao problema de pesquisa deste estudo. 

 

Tabela 7 – Regressão logística – variável dependente Rating 

 

Variáveis Sinal Esperado Modelo 2 

TAM -   1.899848 [0.202] 

TANG - - 7.531278 [0.214] 

VMC + - 2.334193 [0.023] 

P&D + - 0.0861729 [0.073] 

DOP + - 0.3821267 [0.965] 

REN - - 6.240336 [0.442] 

ROP +  63.10621 [0.093] 

IR -  1.237426 [0.210] 

IDA +  1.847595 [0.446] 

Constante  - 18.13401 [0.348] 

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

A análise de ambas as equações permite comparar como os coeficientes de regressão das 

variáveis explicativas diferem entre si, ao considerar uma proxy de probabilidade de falência 

(rating) e de nível de endividamento como variáveis dependentes, os resultados mostram que 

os valores das duas medidas diferentes rating e alavancagem possuem algumas consistências 

entre si (tamanho, tangibilidade e resultado operacional) porém também demonstram padrões 

discerníveis de variação nas características das classificações de crédito (Q de Tobin e pesquisa 

e desenvolvimento). 
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5. CONCLUSÃO 

A probabilidade de falência desempenha um papel central na teoria de trade-off estática. 

Esta teoria que postula que as empresas escolhem suas estruturas de capital ponderando os 

benefícios fiscais contra os custos de falência. Os testes realizados neste estudo permitem 

verificar se as empresas que estão sujeitas aos maiores benefícios fiscais escolhem estruturas 

de capital que resultam maiores probabilidades de falência. 

Assim, o objetivo deste estudo é compreender se a TOT estática é consistente para as 

companhias brasileiras não financeiras que possuem rating de crédito. As hipóteses decorrentes 

desse objetivo são: H1: Quanto maior o benefício tributário, maior o nível de endividamento e 

probabilidade de falência; H2: Quanto menor o custo de falência, maior o nível de 

endividamento e probabilidade de falência. 

Para verificação dessas hipóteses, são analisadas 60 companhias não financeiras de 

capital aberto que possuem rating de crédito no período de 2010 a 2017. A fonte de dados para 

identificação dos ratings é a Bloomberg, enquanto as demais variáveis são obtidas a partir da 

Capital IQ, sendo analisados por meio de estatística descritiva, análise de correlação e 

regressões com dados em painel estático e regressão logística. 

Este estudo contribui comparando os coeficientes dos determinantes da probabilidade de 

falência com os do nível de endividamento das empresas, e pelo fato do nível de endividamento 

não ser considerado no modelo de regressão para o rating. O resultado que confirma a H1 e H2 

sugere que a alavancagem é um parâmetro endógeno que permite a empresa atingir um nível 

desejado de probabilidade de falência, expresso por seu rating de crédito. Empresas maiores e 

com mais ativos tangíveis, e com menores riscos operacionais têm a menor probabilidade de 

falência, alinhada com a TOT, e esse resultado pode estar relacionado ao fato de que empresas 

menores e com menos tangíveis estão mais sujeitas a fluxos de caixa mais voláteis. 

Porém a TOT falha em algumas dimensões importantes para explicar os resultados de 

algumas variáveis como o caso do índice valor mercado/contábil, despesas operacionais, 

pesquisa e desenvolvimento e idade da empresa, uma possível explicação para o resultado 

contrário em relação da idade e o endividamento da empresa, pode ser dada a variação deste 

nível no seu processo de amadurecimento. Os altos custos financeiros para manutenção da 

flexibilidade financeira, e altos níveis de despesas administrativas e despesas com vendas, e os 

valores desembolsados em pesquisa e desenvolvimento também contrariam as hipóteses.  
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As conclusões apresentadas neste estudo estão sujeitas a algumas limitações. A primeira 

refere-se ao tamanho reduzido de empresas na amostra, no mercado brasileiro não foi 

identificado grandes números de emissões de rating. Outra limitação é o estudo sobre o impacto 

sobre juros de capital próprio, tendo em vista a possível vantagem sob o ponto de vista fiscal.  

Considerando o fato de que, a pesquisa científica tem o objetivo de contribuir para levar 

o patamar da discussão do problema a um estágio mais elevado, recomenda-se para trabalhos 

futuros a ampliação da amostra em quantidade e períodos, a inclusão de outras agências 

classificadoras de rating, bem como a inclusão de empresas de capital fechado, e de outros 

países. Além disso, outra questão que pode ser considerada é a inclusão do impacto dos juros 

sobre capital próprio no estudo. 
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