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RESUMO 
 
Diferentes teorias buscam fundamentar os principais determinantes da estrutura de capital das 

empresas. Para a trade-off theory, pode haver uma estrutura ótima de capital na qual as empresas 

buscam um equilíbrio entre o risco de falência e os benefícios fiscais gerados pela dedução dos 

juros relativos às dívidas. Não obstante a relevância de ambos aspectos, sua análise conjunta 

ainda é pouco explorada nos estudos internacionais e nacionais. Assim, este estudo procura 

compreender se as empresas apresentam comportamento conservador em relação ao seu baixo 

nível de alavancagem. Outrossim, pretende-se verificar se uma eventual não otimização dos 

benefícios fiscais, decorrentes do endividamento, se deve a um maior custo de falência ex ante 

da empresa ou em função da existência de outros benefícios fiscais não relacionados às dívidas. 

As hipóteses decorrentes são verificadas por meio de testes de estatística descritiva, correlação, 

equações simultâneas e modelos de regressão ordered probit e Tobit. A amostra de interesse 

considera 38 empresas brasileiras de capital aberto não financeiras. Os dados analisados 

compreendem o período de 2009 a 2018, sendo obtidos a partir das bases de dados da Standard 

& Poor's (S&P) – Capital IQ – e Bloomberg. Para inferir se as empresas apresentam 

comportamento conservador calcula-se o benefício tributário e o custo de falência ex ante 

associado ao aumento de endividamento, com consequente redução da classificação de rating 

em um nível estimada através de um modelo ordered probit. Caso o benefício tributário seja 

superior ao custo de falência, pode-se inferir que as empresas apresentam comportamento 

conservador. As evidências deste trabalho apontam para um comportamento conservador das 

empresas brasileiras. Com o objetivo de avaliar se as empresas utilizam outros benefícios fiscais 

não associados à dívida desenvolve-se um modelo tobit no qual a variável kink (EBIT/juros 

pagos) é a variável dependente. Os resultados dos modelos apontam que as variáveis prejuízo 

acumulado e impostos diferidos são estatisticamente significantes e apresentam os sinais de 

acordo com o esperado pela teoria, ou seja, as empresas fazem uso destes benefícios para 

reduzirem a base de tributação, confirmando a hipótese da utilização de benefícios não 

relacionados às dívidas. Desta forma, as evidências indicam que as empresas se mostram 

conservadoras quando avaliada a relação entre benefício fiscal da dívida e custo de falência e 

que benefícios fiscais extra dívida são relevantes na definição da relação resultado operacional 

antes de juros (EBIT) e juros pagos. 

 

Palavras-chave: trade-off-theory, benefícios fiscais, risco de falência, equações simultâneas, 

regressões ordered probit e Tobit  
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ABSTRACT 
 
 
Different theories seek to justify the main determinants of the capital structure of companies. 

For the trade-off theory, there may be an optimal capital structure in which firms seek a balance 

between the risk of bankruptcy and the tax benefits generated by the deduction of interest on 

debt. Despite the relevance of both aspects, their joint analysis is still little explored in 

international and local studies. Thus, this study tries to understand why the companies do not 

use all the fiscal benefit associated to the indebtedness, presenting an apparent conservative 

behavior in relation to its low level of leverage. It is also intended to verify if a possible non-

optimization of the tax benefits arising from the indebtedness is due to a higher cost of ex ante 

bankruptcy of the company or due to the existence of other tax benefits not related to the debts. 

The resulting hypotheses are verified using descriptive statistics, correlation, simultaneous, 

ordered probit and tobit regressions. The sample of interest considers 38 Brazilian non-

financial companies. The analyzed data comprise the period from 2009 to 2018, that have been 

obtained from the databases of Standard & Poor's (S&P) - Capital IQ - and Bloomberg. In 

order to infer if companies present a conservative behavior, the tax benefit and the ex-ante 

bankruptcy cost associated to the increase in indebtedness are calculated, considering a one 

level rating downgrade based on as ordered probit model. If the tax benefit is higher than the 

bankruptcy cost, it can be inferred that companies have a conservative behavior. The evidence 

of this work points to a conservative behavior of Brazilian companies. In order to evaluate 

whether companies use other tax benefits not associated with debt, a tobit model is developed 

in which the kink variable (EBIT / interest paid) is the dependent one. The results of the models 

indicate that the variables carryover losses and deferred taxes are statistically significant and 

present the signs according to what was expected by the theory. That is, companies use these 

benefits to reduce the tax base, confirming the hypothesis of using non-debt benefits. Thus, the 

evidence indicates that companies present a conservative behavior when the relationship 

between the tax benefit of the debt and the bankruptcy cost are considered, and that non debt 

tax shields are relevant in the definition of the ratio of EBIT and interest paid. 

 

Keywords: trade-off-theory, tax benefits, bankruptcy risk, simultaneous equations, ordered 

probit and Tobit regressions  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A validade empírica da trade-off theory (TOT) permanece sendo alvo de discussões entre os 

pesquisadores. Estudos, em sua maioria, buscam testá-la por meio da análise do benefício 

tributário da dívida. Entretanto, poucos são aqueles que quantificam o custo de dificuldades 

financeiras ex ante ao aumento da alavancagem, o que pode lançar luz ao comportamento 

conservador das empresas. Assim, pretende-se confirmar se o aumento do nível de alavancagem 

acarreta em custos marginais de dificuldades financeiras que sejam superiores aos benefícios 

tributários marginais obtidos pela empresa. 

 

1.1 Contextualização 

De acordo com Frank e Goyal (2008), a moderna teoria de finanças corporativas tem início com 

a proposição de irrelevância da estrutura de capital de Modigliani e Miller (1958) – doravante 

MM. Eles desenvolvem um modelo teórico ambientado num mercado perfeito que considera 

ausência de impostos, livre acesso a fontes de financiamento, simetria de informações, ausência 

de custos de falência etc. Nesse ambiente, a escolha de uma política de financiamento não afeta 

o valor de mercado da empresa, uma vez que o que determina o valor da empresa é o lado 

esquerdo do balanço (BREALEY et al., 2013). Logo, não existe uma estrutura ótima de capital. 

Entretanto, em 1963 MM revisitam a premissa de ausência de impostos e reconhecem que os 

benefícios fiscais associados ao endividamento podem contribuir para aumentar o valor da 

empresa. Este benefício fiscal consiste na economia gerada em função da redução da base de 

tributação de impostos (CLEMENTE-ALMENDROS; MIRA, 2017).  

Bartholdy e Mateus (2011) destacam que a elevação do endividamento acarreta em aumento 

dos custos de falência e agência, reduzindo assim o valor da empresa. Os custos de falência e 

de dificuldades financeiras envolvem despesas legais e administrativas associadas ao processo 

de falência. Mesmo que a empresa evite este processo, o aumento do risco, em função da alta 

alavancagem, pode resultar em elevação dos custos de agência, risco moral, monitoramento e 

de contratação. Tal fato impacta negativamente o valor da empresa (MYERS, 1984; FRANK; 

GOYAL, 2008).   

Desta forma, as empresas podem buscar maximizar seu valor por meio de uma estrutura ótima 

de capital, na qual os benefícios marginais associados à dívida são iguais aos seus custos 
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marginais. Este conceito é a base da TOT. Segundo a mencionada teoria, as empresas possuem 

uma estrutura de capital alvo e gradualmente buscam atingi-la, considerando tanto benefícios, 

quanto custos marginais associados ao nível de endividamento (MYERS, 1984). 

Há estudos nacionais e internacionais que buscam avaliar quais são os determinantes do nível 

de endividamento de uma empresa (KLAPPER; TZIOUMIS, 2003; BRITO; CORRAR; 

BATISTELLA, 2007; ZHANG; KANAZAKI, 2007; BASTOS; NAKAMURA, 2009; 

FRANK; GOYAL, 2009; HEIDER; LJUNGQVIST, 2015). Para a TOT, benefício tributário, 

lucratividade, tamanho e tangibilidade possuem uma relação positiva, enquanto o risco e custo 

de falência desestimulam o endividamento das empresas. 

Segundo Graham (2000), independentemente do aspecto do benefício tributário proveniente 

das dívidas, empresas adotam uma postura conservadora em relação à sua estrutura de capital, 

deixando de aproveitar o potencial desse benefício. O autor utiliza-se da variável kink, definida 

como a relação entre lucro antes dos juros e tributos (EBIT) / juros pagos, para avaliar o nível 

de conservadorismo de uma empresa em relação à utilização da dívida. Graham (2000) avalia 

se a empresa pode elevar seu nível de endividamento sem que o benefício fiscal marginal 

associado ao endividamento passe a ser decrescente. Sob esta perspectiva, empresas são 

consideradas conservadoras quando apresentam kink maior ou igual a um e agressivas ao 

apresentarem kink menor que um.  

Além disso, é importante destacar que há uma relação de endogeneidade entre o nível de 

alavancagem e o risco de dificuldades financeiras. Esta relação é apresentada por Molina 

(2005). O autor destaca que o risco intrínseco não observado da empresa afeta direta e 

simultaneamente a alavancagem e o rating, estando esta última variável associada ao nível de 

risco e dificuldade financeira. A perspectiva de risco intrínseco está associada àquela parcela 

do risco que não pode ser reduzida em função da obtenção de mais informações sobre a empresa 

(MILLER, 2018), ou seja, está associada à própria atividade da empresa.  O aumento do risco 

intrínseco estimula uma redução na alavancagem e uma pior classificação de rating. Porém, 

uma redução da alavancagem provoca uma melhor classificação de rating, caracterizando a 

relação de endogeneidade.  
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Não obstante a relevância dos temas de benefícios tributários e riscos de dificuldades 

financeiras, na validação empírica da TOT, sua análise conjunta é pouco explorada nos estudos 

internacionais e nacionais (SHYAM-SUNDER; MYERS, 1999; KLAPER; TZIOUMIS, 2012; 

CAMPOS; NAKAMURA, 2015; DEVEREUX; MAFFINI; XING, 2018).  

 

1.2 Problema de pesquisa, objetivos e hipóteses 

 

Diante do exposto, este estudo possui o seguinte problema de pesquisa: Por que as empresas 

não utilizam todo o benefício fiscal associado ao endividamento? Portanto, o objetivo 

principal é compreender o nível de conservadorismo das empresas à luz da TOT. Outrossim, 

busca-se examinar se uma eventual não otimização dos benefícios fiscais, decorrentes do 

endividamento, se deve a um maior custo de falência ex ante da empresa. De forma 

alternativa, pretende-se averiguar se a existência de outros fatores, não relacionados às 

dívidas, impactam o nível de conservadorismo das empresas. Esses objetivos são verificados 

por meio das seguintes hipóteses: 

 

• H1: Aumento da alavancagem resulta em benefícios fiscais associados à dívida superiores 

aos custos de falência ex ante; 

• H2: Empresas não otimizam o benefício fiscal da dívida em função de outros fatores não 

associados ao endividamento. 

 

1.3 Justificativa e contribuições 

 

O estudo do tema estrutura de capital é um dos mais relevantes no campo das finanças, 

representando cerca 55% do total de 4.556 publicações entre 1945 e 2015 (FONSECA, 2017). 

Mesmo considerando este número de estudos, alguns aspectos relacionados ao tema ainda 

podem ser mais amplamente explorados.  

Muitos deles buscam identificar qual é a teoria capaz de explicar a estrutura de capital das 

empresas no mercado brasileiro, bem como quais são os determinantes do seu nível de 

alavancagem. Porém, ainda se observa uma lacuna sobre a verificação da eficiência fiscal dessa 

estrutura de capital, quando considerado os benefícios tributários associados ao endividamento, 

bem como o risco de dificuldades financeiras ex ante (MOLINA, 2005; CLEMENTE-

ALMENDROS; MIRA, 2018). 
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Desta forma, um dos diferenciais deste estudo é analisar a relação de endogeneidade entre o 

nível de alavancagem das empresas e sua classificação risco ou nota de rating, buscando 

identificar se uma eventual não otimização dos benefícios fiscais decorrentes do endividamento 

deriva de um maior custo de falência ex ante. Além da relação de endogeneidade, examina-se 

a relação entre imposto, dificuldade e alavancagem financeira - à luz da TOT - por meio de 3 

proxies tributárias (vide Quadro 2).    

 

1.4 Metodologia 

 

A amostra utilizada para a análise empírica é constituída por empresas brasileiras de capital aberto 

não financeiras. Os dados analisados são anuais, compreendendo o período de 2009 a 2018, sendo 

obtidos a partir das bases de dados da Standard & Poor's (S&P) – Capital IQ – e Bloomberg. Os 

objetivos e hipóteses apresentados são analisados por meio de testes de estatística descritiva, 

correlação, equações simultâneas, regressão probabilística ordered probit e regressão Tobit. 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

Esse estudo está organizado em cinco seções. A primeira seção apresenta a contextualização do 

tema, o problema de pesquisa, objetivos, hipóteses, justificativa e contribuições do trabalho, 

bem como a metodologia aplicada. A segunda seção é destinada à revisão da literatura, 

apresentando a base teórica que fundamenta o trabalho, bem como estudos empíricos 

relacionados às teorias. As principais teorias apresentadas são: pecking order, teoria da agência 

e trade-off theory.  

 

Na terceira parte é detalhada a metodologia da pesquisa, operacionalização e tratamento das 

variáveis, bem como o esclarecimento dos métodos estatísticos aplicados, tais como: estatística 

descritiva, correlação, modelos de equações estruturais e de regressões ordered probit e tobit. 

Na quarta seção são expostos os resultados dos modelos econométricos bem como as análises 

que avaliam o nível de conservadorismo das empresas.  

 

Por fim, a quinta seção apresenta as conclusões do trabalho e recomendações para o 

aprofundamento do presente estudo. Em seguida são elencadas as referências bibliográficas, 

que indicam a base utilizada no desenvolvimento desta pesquisa.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura analisa as principais obras científicas sobre o tema de pesquisa, tendo 

como objetivo dar embasamento teórico e metodológico para o desenvolvimento do estudo.  

Uma vez que a finalidade da pesquisa científica não se configura apenas como uma descrição 

de fatos levantados empiricamente, mas também apresenta um caráter interpretativo dos dados 

obtidos, é imprescindível correlacionar a pesquisa com o universo teórico (PRADOV; 

FREITAS, 2013).  É igualmente importante que a revisão da literatura apresente não só as 

teorias, mas como estas se relacionam com as hipóteses do estudo e resultados empíricos sobre 

o tema (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 

 

2.1 Estrutura de capital 

 

O tema de estrutura de capital é um dos mais debatidos no campo das finanças e refere-se à 

forma como as empresas utilizam capital próprio e de terceiros para financiar seus ativos 

(BRITO; CORRAR; BATISTELA, 2007). Diferentes correntes de pensamento são 

desenvolvidas desde o trabalho seminal de Modigliano e Milller (1958), doravante MM. Nele, 

os autores, sob uma série de pressupostos - mercado perfeito, ausência de impostos, livre acesso 

a fontes de financiamento, simetria de informações, ausência de custos de falência, dentre 

outros – argumentam que a estrutura de capital é irrelevante para o valor da empresa.  

 

Em 1963, MM apresentam a versão revisada de seus trabalhos, contemplando a dedutibilidade 

dos juros no cálculo das obrigações fiscais. Sob esta perspectiva um aumento do nível de 

alavancagem pode contribuir para incrementar o valor da empresa. Entretanto, os autores 

também consideram que a o maior grau de alavancagem financeira eleva o risco de falência. 

Tal fato faz com que acionistas exijam maior retorno de seu capital investido, elevando o custo 

do capital da empresa. Portanto, a partir de um determinado grau de endividamento, o benefício 

fiscal associado ao endividamento financeiro é anulado pela elevação do risco de falência, 

havendo assim uma estrutura ótima de capital na qual o valor da empresa é maximizado.  

 

As diferentes teorias desenvolvidas a partir dos trabalhos de MM buscam identificar os fatores 

que contribuem para determinar a estrutura de capital das empresas, relaxando premissas 
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assumidas pelos autores. Dentre as teorias desenvolvidas destacam-se pecking order, assimetria 

informacional e trade-off theory. 

 

2.2 Pecking order, assimetria informacional e teoria de agência 

 

A pecking order theory (POT) afirma que há uma hierarquia em relação às fontes de 

financiamentos por parte das empresas. Estas preferem utilizar recursos gerados internamente 

em detrimento a recursos externos e, caso necessite de recursos externos, preferem 

primeiramente captar recursos via dívida e posteriormente por meio da emissão de ações 

(MYERS, 1984).   

 

Conforme destacado por Myers (1984), alguns estudiosos consideram que a preferência pela 

utilização de recursos internos é resultado da separação entre propriedade e controle, em 

decorrência de uma assimetria de informação entre gestores e acionistas (controladores). Este 

tema é amplamente explorado por Jensen e Meckling (1976). Os autores definem o conceito de 

teoria de agência a partir da identificação de um conflito de interesses entre agentes (gestores) 

e principais (proprietários ou acionistas). Esse conflito pode não levar a uma maximização do 

valor da empresa.  

 

As the owner-manager’s fraction of the equity falls, his fractional claim on 
the outcomes falls and this will tend to encourage him to appropriate larger 
amounts of the corporate resources in the form of perquisites. This also makes 
it desirable for the minority shareholders to expend more resources in 
monitoring his behavior. Thus, the wealth costs to the owner of obtaining 
additional cash in the equity markets rise as his fractional ownership falls. 
(JENSEN; MECKLING, 1976, p. 317)   

 

Mesmo dispendendo recursos para monitorar as atividades dos gestores, os acionistas não 

possuem seu mesmo nível de informação, havendo uma assimetria informacional entre as 

partes. Nesse contexto, há incentivos para que os gestores tenham uma preferência pela 

utilização de recursos internos em detrimento de recursos externos.  

 

De fato, os investidores percebem que a empresa emite ações somente quando elas estão 

sobrevalorizadas. Assim, eles se recusam a adquiri-las, a não ser que toda a capacidade de 

endividamento da empresa tenha se exaurido (MYERS, 1984). O autor destaca ainda que sob a 

perspectiva de assimetria informacional, os gestores podem deixar de aproveitar oportunidades 
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de investimento que apresentem valor presente líquido (VPL) positivo, em função do novo 

preço da ação e do número de ações emitidas. Portanto, o endividamento é consequência das 

condições de assimetria de informação com o mercado e o surgimento de bons projetos 

(CAMPOS; NAKAMURA, 2015). 

 

É importante destacar que, à luz da POT, empresas que apresentam um maior nível de 

lucratividade e, consequentemente fluxos de caixa operacionais internos, contraem menos 

dívidas. (BARTHOLDY; MATEUS, 2011). Shyam-Sunder e Myers (1999) ainda destacam que 

a atratividade dos benefícios tributários e o risco de dificuldades financeiras associados ao 

endividamento são assumidos como variáveis de segunda-ordem sob a perspectiva da POT.  

 

2.3 Trade-off theory 

 

A trade-off theory (TOT) está baseada na hipótese de que a estrutura de capital ótima das 

empresas deve equilibrar os benefícios fiscais da dívida com custos associados a ela, sendo 

aqueles associados às dificuldades financeiras e à falência. Neste sentido, a firma deve substituir 

dívida por capital próprio, ou capital próprio por dívida, até que seu custo de capital seja 

minimizado. 

 

Segundo a perspectiva da TOT estática, há uma estrutura de capital ótima que as empresas 

buscam atingir de forma a maximizar seu valor. Entretanto, diante do dinamismo dos mercados 

contemporâneos, não se justifica pensar em uma estrutura de capital ótima estática não-variável 

ao longo do tempo. Se os fatores que determinam esta estrutura ótima variam, naturalmente ela 

também tende a mudar ao longo do tempo (FISCHER; HEINKEL; ZECHNER, 1989; 

TITMAN; TSYPLAKOV, 2007). Assim, a abordagem da teoria dinâmica da estrutura do 

capital, ou alavancagem dinâmica, estabelece que as empresas realizem ajustes em sua estrutura 

de capital em busca do ponto ótimo. 

 

A TOT, ao relacionar o nível de alavancagem com os benefícios fiscais e custos de dificuldades 

financeiras e falência, finda por também esclarecer a relação do endividamento com outras 

variáveis. Entre elas, destacam-se o nível de lucratividade (PROF), o tamanho da empresa 

(SIZE), nível de tangibilidade dos ativos (TANG), dentre outros fatores (FRANK; GOYAL, 

2009). 
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A lucratividade das empresas, segundo a TOT, apresenta uma relação positiva com o nível de 

endividamento, ou seja, espera-se que empresas mais rentáveis sejam mais alavancadas 

aproveitando-se do benefício tributário associado ao endividamento. Fama e French (2002, p. 

6) sumarizam a relação apontando que “[...] the expected payoff from interest tax shields is 

higher for more profitable firms and for firms with less volatile earnings. The deductibility of 

corporate interest thus pushes more profitable and less volatile firms toward higher leverage”. 

 

Por sua vez, o tamanho da empresa (SIZE) normalmente está associado a um menor risco de 

falência, bem como maior acesso aos mercados de capitais. Este cenário reduz os custos de 

agência relacionados às dívidas, havendo - sob a ótica da TOT - uma relação positiva entre 

tamanho e nível de alavancagem. De fato, Rajan e Zingales (1995) identificam uma relação 

positiva do tamanho com o nível de endividamento, confirmando a teoria. 

 

Já para Gomes e Leal (2001), empresas com maiores níveis de ativos tangíveis (TANG) 

apresentam menores riscos de dificuldades financeiras e falência, uma vez que tais ativos são 

avaliados mais facilmente por credores e, portanto, dados como garantia. Além disso, há maior 

dificuldade dos acionistas substituírem ativos de alto risco por ativos de baixo risco. O menor 

risco de dificuldades financeiras, associado a menores custos de agência relacionados às 

dívidas, implicam em uma relação positiva entre alavancagem e tangibilidade sob a TOT. 

 

DeAngelo e Masulis (1980) e Frank e Goyal (2009) apontam ainda que os benefícios fiscais 

extra dívidas, tais como despesas de depreciação e amortização (NDTS), são substitutos dos 

benefícios fiscais das despesas com juros associados às dívidas. Dessa forma, espera-se uma 

relação negativa entre alavancagem e tais tipos de despesas.  

 

2.4 Custo de dificuldades financeiras e falência 

 

Os custos de falência ou de dificuldades financeiras envolvem despesas legais e administrativas 

associadas ao processo de falência. Mesmo que a empresa evite este processo, o aumento do 

risco, em função da alta alavancagem, pode resultar em elevação dos custos de agência, risco 

moral, monitoramento e de contratação. Tal fato impacta negativamente o valor da empresa 

(MYERS, 1984).  
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Brealey, Myers e Allen (2013) apontam que tais custos envolvem os aspectos relacionados às 

dificuldades financeiras bem como os custos inerentes à solvência da empresa. Ang, Chua e 

Mcconnell (1982) complementam esta visão, apontando que há três tipos de custos de falência 

relevantes na determinação da relação ótima entre capital próprio e de terceiros: i) despesas 

administrativas diretas pagas a terceiros no processo de falência; ii) valor “deficitário” quando 

os ativos são liquidados ou custos indiretos de reorganização e iii) perda de créditos tributários 

caso a empresa não tivesse entrado em falência.  

 

Entretanto, Miller (1977) aponta que os custos de dificuldades financeiras e de falência 

relevantes são aqueles relativos às expectativas dos agentes durante a definição da estrutura de 

capital da empresa. A abordagem ex ante destacada por Miller (1977) é explorada de forma 

empírica por Branch (2002), em que o autor estima que os credores recuperam 

aproximadamente 56% do valor líquido a ser distribuído. Lidar com o processo de dificuldade 

financeira consome entre 12% e 20% do valor da empresa predistress. Considerando estes 

patamares de recuperação e custos, há uma perda estimada de 21% a 36% do valor da empresa 

predistress (BRANCH, 2002). Em outro estudo sobre o tema, Andrade e Kaplan (1998) 

analisam empresas altamente alavancadas e que apresentam dificuldades financeiras. Eles 

estimam que os custos associados a tais dificuldades representem entre 10% e 20% do valor da 

empresa. 

 

2.5 Proxies tributárias  

 

Quanto à questão das proxies tributárias, a alíquota marginal de imposto de renda é apresentada 

como sendo relevante na comprovação da TOT. Heider e Ljungqvist (2015) evidenciam relação 

positiva entre elevações da alíquota tributária e nível de alavancagem. Entretanto, os autores 

reportam que esta relação não é simétrica, ou seja, a reversão do aumento da alíquota não 

apresenta efeito sobre a alavancagem, promovendo assim um efeito permanente sobre o nível 

de endividamento da empresa. 

 

A implementação de testes referentes à alíquota marginal é de difícil execução, dada a 

complexidade do código tributário (GRAHAM, 1996a). Assim, Graham (1996a) desenvolve 

uma proxy por meio da simulação das possibilidades de compensação de prejuízos (passados e 

futuros), créditos fiscais gerados a partir de investimentos realizados e utilização de uma 
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alíquota mínima alternativa - segundo as regulamentações dos Estados Unidos. Blouin, Core e 

Guay (2010), entretanto, apontam que as estimativas desenvolvidas por Graham são viesadas e 

que a metodologia de cálculo desenvolvida pelo autor superestima os benefícios tributários 

associados ao endividamento. Desta forma os autores afirmam que “[...] additional debt would 

provide firms with much smaller tax benefits than previously thought” (BLOUIN; CORE; 

GUAY, 2010, p. 196). Até o momento, não há tentativas de desenvolvimento deste tipo de 

proxy para o Brasil. 

 

Considerando os estudos desenvolvidos por Graham (1996b), o autor aponta que a alíquota 

marginal simulada não se mostra estatisticamente superior a proxy tricotômica (TRI) - de mais 

fácil implementação. Nela, a alíquota marginal de imposto pode assumir três valores, em 

relação à alíquota máxima dos Estados Unidos, sendo 100% - se a empresa não tiver imposto 

diferido, nem renda tributável negativa, 50% se a empresa tiver imposto diferido ou renda 

tributável negativa, porém não ambas e 0% se a empresa tiver renda tributável negativa e 

imposto diferido. 

 

Uma maneira de fácil implementação de uma variável tributária é a utilização de uma alíquota 

efetiva de tributos (ETR), sendo caracterizada pela divisão do imposto pago pelo lucro 

tributável - idealmente descontado o efeito de itens extraordinários. Essa abordagem é utilizada 

em alguns artigos (BASTOS, NAKAMURA, 2009; MENON; RUS; GHAZALI, 2015; 

MOCKING; STEEGMANS, 2017). 

 

Entretanto, a ETR desconsidera o fator endógeno associado à situação fiscal, uma vez que o 

aumento da alavancagem pode reduzir o lucro tributável e impactar negativamente a base sobre 

a qual incide a alíquota de tributos. Para evitar o fator endógeno dos tributos, outras pesquisas 

utilizam-se da alíquota marginal de impostos antes de despesas financeiras (BFMTR) 

(GRAHAM, 1996b; BASTOS; NAKAMURA, 2015). Sob a abordagem da BFMTR, os 

impostos pagos são somados às despesas financeiras - considerando o benefício fiscal associado 

a ela – e divididos pelo lucro antes de juros e impostos (EBIT). 

 

Ainda considerando a perspectiva do benefício tributário, Mackie-Mason (1990) reportam que 

empresas com prejuízos fiscais acumulados tem menor propensão a se alavancarem uma vez 
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que podem utilizá-los para reduzir sua base de tributação, havendo assim uma relação negativa 

entre as variáveis. 

 

2.6 Proxies de risco de falência e dificuldades financeiras 

 

O rating de crédito é uma proxy relacionada ao risco de falência (default) e de dificuldades 

financeiras. Esta variável é definida como uma “[...] classificação atribuída por analistas de 

empresas especializadas, sobre as condições de uma empresa ou país honrar integralmente seus 

compromissos financeiros, dentro do prazo firmado em contrato.” (SOARES; COUTINHO; 

CAMARGOS, 2012, p.112). 

 

É importante destacar que o rating de crédito está relacionado com a expectativa de que a 

empresa venha a não cumprir suas obrigações, uma vez que as classificações atribuídas pelas 

agências de rating têm como principal fator de avaliação a probabilidade de default. Entretanto, 

outros fatores também são considerados na avaliação de crédito, tais como: i) prioridade de 

pagamento - dívidas subordinadas geralmente apresentam classificação inferior a uma dívida 

sênior; ii) recuperação - projeção de valor recuperado por um investidor em caso de default; iii) 

estabilidade de crédito - fator associado à característica do emissor ou dívida na qual pode haver 

uma deterioração gradual ou repentina antes de entrar em default (STANDARD & POORS, 

2009). 

 

Após realizarem suas análises - as quais levam em consideração dados financeiros da empresa, 

condições econômicas sob as quais estão submetidas e fatores qualitativos - as agências 

atribuem um rating para emissão de dívida das empresas. É importante destacar que os créditos 

avaliados em cada categoria devem ser capazes de suportar condições específicas de estresse 

econômico sem entrar em default. Em outras palavras, alguns cenários são considerados para 

que a classificação de crédito seja atribuída (STANDARD & POORS, 2009). A classificação e 

suas respectivas definições desenvolvidas pela Standard & Poor’s (S&P) estão descritas no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 – Ratings de crédito de emissões de longo prazo 
 

Categoria Definição 
AAA Capacidade do devedor de honrar seus compromissos financeiros relativos à 

obrigação é extremamente forte 
AA Capacidade do devedor de honrar seus compromissos financeiros relativos à 

obrigação é muito forte 
A Capacidade do devedor de honrar seus compromissos financeiros relativos à 

obrigação ainda é forte, porém mais suscetível aos efeitos adversos de mudanças 
nas circunstâncias e nas condições econômicas 

BBB Parâmetros de proteção adequados, no entanto, é mais provável que condições 
econômicas adversas ou mudanças nas circunstâncias enfraqueçam a capacidade 
do devedor de honrar seus compromissos financeiros 

BB Enfrenta grandes incertezas no momento ou exposição a condições adversas de 
negócios, financeiras ou econômicas que poderiam afetar a capacidade do devedor 
de honrar seus compromissos 

B o devedor tem atualmente capacidade de honrar seus compromissos, porém 
condições adversas (negócios, financeiras ou econômicas) provavelmente 
prejudicariam a capacidade/disposição do devedor de honrar seus compromissos 

CCC É atualmente vulnerável ao não pagamento e dependente de condições favoráveis 
de negócios, financeiras e econômicas para o devedor honrar seus compromissos 

CC Altamente vulnerável ao não pagamento. Default ainda não ocorreu, mas a S&P 
Global Ratings espera que seja praticamente certo, independentemente do tempo 
previsto para que se concretize 

C Altamente vulnerável ao não pagamento, e espera-se que a obrigação apresente 
senioridade relativa inferior ou recuperação total inferior àquelas das obrigações 
que possuem rating mais alto 

D Está em default do pagamento ou em descumprimento de uma promessa imputada; 
também é utilizado mediante o registro de uma ação de falência ou tomada de ação 
similar e quando o default de uma obrigação é praticamente certo 

 
Fonte: Standard & Poor’s (2018) 
 

Uma vez que as agências desenvolvem sua própria metodologia de classificação, estudos 

buscam identificar quais variáveis são estatisticamente significativas para a definição da 

classificação de rating atribuída. Murcia et al (2014) constatam que alavancagem, grau de 

internacionalização, performance no mercado financeiro, lucratividade e crescimento são 

variáveis estatisticamente significativas para a determinação do rating. Por sua vez Soares, 

Coutinho e Camargos (2012) identificam que as principais variáveis a explicar o rating 

atribuído pelas agências são governança corporativa, tamanho dos ativos e índice de cobertura 

de juros. Os resultados destes artigos identificam as variáveis relevantes para a atribuição da 

classificação do rating. Entretanto, eles não atribuem qualquer relação entre o rating e teorias 

de estrutura da capital, tal como a TOT.  
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Outros estudos aplicam uma abordagem diferente, buscando identificar a relação entre o risco 

de dificuldades financeiras e falência com o nível de alavancagem. Além disso, eles avaliam 

como estas variáveis são definidas de forma conjunta; ou seja, eles abordam o problema da 

endogeneidade. 

 

The estimation of the effect of leverage on default probabilities requires the 
explicit consideration of the potential endogeneity of leverage. In particular, 
I consider a firm's rating as proxy for its default probability. I then argue that 
the endogeneity of leverage occurs because leverage and ratings are jointly 
determined when affected by exogenous and unobservable shocks to the firm's 
fundamental risk. Ignoring the endogenous nature of leverage can lead to an 
underestimation of its effect on ratings, and consequently to an under-
estimation of the costs of financial distress. (MOLINA, 2005, p. 1428) 

 

O problema de endogeneidade descrito por Molina (2005) é observado uma vez que, supondo-

se que há uma redução do risco intrínseco da empresa, há também uma tendência que seu risco 

de crédito seja menor, resultando em melhoria de seu rating por parte das agências. Entretanto, 

a redução do risco intrínseco possibilita a empresa elevar seu nível de alavancagem, 

possivelmente impactando seu rating, conforme apresentado na Figura 1.    

 

Figura 1 – Relação de endogeneidade entre alavancagem e rating 

 
 

 

Fonte: Molina, 2005 

 

Molina (2005) identifica que as variáveis estatisticamente significativas para a definição do 

nível de rating, quando considerado o problema de endogeneidade, são alavancagem, 

lucratividade, tangibilidade, variabilidade dos lucros, singularidade dos produtos vendidos 
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(mensurados pela proxy despesas de venda/receita) e tamanho. Clemente-Almendros e Mira 

(2018) corroboram os resultados de Molina (2005) ao avaliarem que alavancagem, 

lucratividade e tamanho são estatisticamente significativas para a definição do nível de rating. 

 

2.7 Proxy de conservadorismo de alavancagem financeira – variável kink 

 
De acordo com Graham (2000), a variável kink pode ser utilizada para avaliar o nível de 

conservadorismo das empresas em relação à utilização dos benefícios fiscais associados ao 

endividamento. Esta variável é o resultado da razão entre o EBIT (lucro antes das despesas com 

juros e tributos) e os juros pagos sobre o endividamento. 

 

Segundo o autor, a kink consiste no ponto da função do benefício fiscal em que o benefício 

marginal associado ao endividamento começa a declinar, ou seja, equivale ao montante de juros 

necessários para fazer com que a função apresente inclinação negativa conforme apresentado 

na figura 2.  

 

Figura 2 – Relação entre kink e benefício fiscal marginal da dívida 

 

 

Fonte: Bartholdy e Mateus, 2011; Fonseca, 2017 

 

Para avaliar o nível de conservadorismo das empresas, Graham (2000) compara o nível efetivo 

das despesas com juros com a kink observada na função de benefício fiscal. Caso a relação 
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efetiva do EBIT sobre o pagamento de juros apresente valor superior à kink, a empresa é 

considerada conservadora em relação ao seu nível de alavancagem uma vez que poderia 

aumentar a dedução de juros sem reduzir seu benefício fiscal. Por sua vez, caso a empresa 

apresenta kink inferior a 1, ela é considerada agressiva pois atua na região em que a função do 

benefício fiscal é decrescente.  

 

Bartholdy e Mateus (2011) apontam que empresas conservadoras podem elevar seu nível de 

endividamento e pagamento de juros de forma a atingir um benefício tributário marginal igual 

ao da alíquota de imposto estatutária. Empresas agressivas, entretanto, ao incrementar seu nível 

de endividamento, e consequentemente de juros pagos, obtêm um benefício marginal menor 

que alíquota de imposto estatutária.  

 

Desta forma, a kink tem uma relação positiva com o nível de conservadorismo das empresas 

quanto à utilização de dívidas e, portanto, uma relação negativa com o nível de alavancagem. 

Adicionalmente, a kink apresenta uma correlação positiva com a alíquota marginal de imposto 

(BARTHOLDY; MATEUS, 2011). 

 

2.8 Tributação no Brasil 

 

De acordo com as normas vigentes no Brasil, as formas de tributação dividem-se entre lucro 

real, presumido, arbitrado, simples nacional e microempreendedor nacional. Entretanto, 

somente sob o regime de lucro real as despesas financeiras relativas ao endividamento são 

dedutíveis da base de tributação (Decreto nº 9.580/2018), possibilitando assim o benefício 

tributário que é objeto de estudo deste trabalho. 

 

2.8.1 Lucro Real 

 

A apuração do lucro real é obrigatória para as pessoas jurídicas cuja receita total no ano-

calendário anterior seja superior a R$ 78 milhões, ou proporcional ao número de meses do 

período quando inferior a doze meses (Decreto nº 9.580/2018).  

 

O lucro tributável destas entidades é apurado conforme o Decreto nº 9.580/2018, e tem como 

base o lucro contábil antes de imposto de renda, ajustado por inclusões, exclusões e 
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compensações (FONSECA, 2017). Desta forma, cabe destacar que pode haver diferenças entre 

o lucro tributável para fins de apuração de imposto e o lucro antes de imposto de renda e 

contribuição social (EBT) divulgado pelas empresas em seus demonstrativos financeiros.  

 

Sobre o lucro tributável são aplicadas as alíquotas de imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) 

e contribuição social sobre o lucro líquido (CSSL). Segundo a Instrução Normativa RFB nº 

1.700/2017, a alíquota de IRPJ é de 15%, sendo que a parcela do lucro que exceder o valor 

resultante da multiplicação de R$ 20 mil pelo número de meses do respectivo período de 

apuração sujeita-se à incidência de adicional de 10%. A mesma Instrução Normativa define que 

a alíquota de CSSL é de 9%.  

 

Desta forma, as empresas sob o regime de tributação do lucro real estão expostas a uma alíquota 

máxima de IRPJ e CSSL sobre seus lucros da ordem de 34%, sendo que esta alíquota passa a 

ser decrescente com a redução do montante de lucro tributável. Observa-se através da simulação 

apresentada na figura 3 que a redução da alíquota é mais acentuada quanto mais próxima do 

patamar de lucro de tributável de R$ 240 mil, o qual está associado à incidência da alíquota 

adicional de IRPJ. 

 

Figura 3 –Relação entre montante de lucro tributável e alíquota de IRPJ e CSSL sob 
regime de lucro real 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.9 A variável kink e a tributação no Brasil   

 

Considerando as especificidades tributárias do mercado local, no qual as empresas se defrontam 

com alíquotas marginais decrescentes em função do adicional de IRPJ de 10% para um patamar  

de lucro tributável anual superior a R$ 240 mil, Fonseca (2017) aplica a relação entre EBIT e 

juros pagos, estabelecida por Graham (2000), para o cálculo da variável kink utilizada em seu 

estudo.  

 

O autor busca ilustrar o conceito da variável kink através de um exemplo numérico no qual uma 

empresa com EBIT de R$ 711 milhões e juros pagos de R$ 247 milhões apresenta kink de 2,88 

(711/247). Segundo Fonseca (2017), a empresa poderia incrementar suas despesas financeiras 

em 1,88 vezes de forma a aproveitar todo o benefício tributário potencial associado ao 

endividamento. Ou seja, a empresa utiliza-se de um benefício tributário de R$ 84 milhões (R$ 

247 x 34%), porém deixa de utilizar um benefício de R$ R$ 158 milhões (R$ 464 x 34%). Este 

comportamento é definido, portanto, como conservador. 

 

Figura 4 – Exemplo numérico da relação entre o benefício fiscal marginal da dívida e a 
kink 
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Fonte: Fonseca, 2017 

 

 

2.10 Estudos empíricos 

 

As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados de estudos empíricos que analisam os determinantes 

para a classificação de rating e nível de alavancagem das empresas. 
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Tabela 1 – Estudos empíricos de regressões cuja variável dependente é o rating 

 
Variáveis Teoria SE Adams, Burton, 

Hardwick 
(2003) 

Molina (2005) Damasceno, 
Artes, Mainardi 

(2008) (a) 

Gonis, Paul, 
Wilson (2012) 

Soares, 
Coutinho, 

Camargo (2012) 

Murcia et al 
(2014) 

Clemente-
Almendros e 
Mira (2018) 

Sinal Sinal Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig 
LEV TOT - - N/S - 1% - 10% - 10% - N/S - 1% - 10% 

PROF TOT + + 10% + 1% + N/S - 1% + N/S + 10% + 1% 
TANG TOT + N/A N/A + 10% N/A N/A N/A N/A + N/S N/A N/A + N/S 
SIZE TOT + - 5% + 1% - N/S + 1% + 1% + N/S + 1% 

 
Notas: Os sinais apresentados consideram que melhores ratings são associados a números maiores; N/S: Não significativo; N/A: Não aplicado ao estudo 
(a) Os sinais apresentados em Damasceno, Artes e Mainardi (2008) são inversos ao apresentado em seu estudo, uma vez que os autores associam números menores às melhores 
classificações de rating  
 
 

Tabela 2 – Estudos empíricos de regressões cuja variável dependente é a alavancagem 

 
Variáveis Teoria SE Gaud (2005) Molina (2005) Klapper e 

Tzioumis (2008) 
Devereux, 

Maffini e Xing 
(2008) 

Bastos e 
Nakamura 

(2009) 

Campos e 
Nakamura 

(2015) 

Clemente-
Almendros e 
Mira (2018) 

Sinal Sinal Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig Sinal Sig 
PROF TOT + - 1% - 1% - N/S - 1% - 1% - 5% - N/S 
SIZE TOT + + 1% - 1% + 1% - N/S + N/S + 5% + N/S 

TANG TOT + + 1% + 1% + 1% + N/S - 1% + N/S + N/S 
UBETA TOT - 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% 

MTR TOT + N/A N/A + 5% + 1% + 1% - N/S + 10% + 10% 
 
Notas: N/S: Não significativo; N/A: Não aplicado ao estudo 
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3. METODOLOGIA 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), os métodos de pesquisa podem ser histórico, comparativo, 

monográfico, estatístico, tipológico, funcionalista e estruturalista. O presente estudo aplica 

métodos estatísticos de forma que as hipóteses formuladas, descritas no item 1.2, possam ser 

refutadas, ou não, pelos resultados obtidos.  

Prodanov e Freitas (2013) destacam que no processo de pesquisa de cunho quantitativo, é vital 

formular hipóteses e classificar a relação entre as variáveis das equações, a fim de garantir 

precisão dos resultados e evitar contradições no processo de análise e interpretações. Assim, os 

objetivos e hipóteses apresentados são analisados por meio de testes de estatística descritiva, 

correlação, equações simultâneas, regressão probabilística ordered probit e regressão Tobit. 

Para tanto, utiliza-se uma amostra de 38 companhias brasileiras, não financeiras, e seus 

respectivos dados financeiros para o período entre 2009 e 2018. Os dados são obtidos a partir 

das bases S&P – Capital IQ – e Bloomberg, e as regressões são analisadas por meio do software 

econométrico STATA (versão 15). 

 

A BM&F Bovespa apresentava 685 ativos listados no momento em que o levantamento foi 

realizado, sendo que 38 empresas foram consideradas para a amostra final. A tabela 3 apresenta 

a composição da amostra final. 

 

Tabela 3 – Composição da amostra final 

 

Descrição 
Número de 

ativos/empresas 
BM&FBovespa  685 
(-) Empresas com mais de uma classe de ações 133 
(-) Empresas internacionais (BDR – Brazilian Depositary Receipts) 127 
(-) Empresas financeiras 111 
(-) Fundos de investimento imobiliários (REIT – Real Estate Invetment Trust) 50 
(-) Empresas sem dados financeiros (ativo, receita ou valor de mercado)  129 
(-) Empresas sem rating de crédito para todo o período analisado 97 
(=) Amostra final 38 

 

Fonte: Capital IQ, Bloomberg e elaboração do autor 

 

A amostra final é composta por empresas que atuam em diferentes indústrias e mercados, sendo 

os mais representativos: consumo (34%), infraestrutura (24%) e materiais/insumos primários 
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(16%).  A tabela 4 apresenta a classificação das indústrias e mercados em que as 38 empresas 

atuam com base na Capital IQ.  

 

Tabela 4 – Classificação da amostra por indústria e segmento 

 
Indústria e mercado de atuação Número de empresas 
1 - Consumo 13 
   Homebuilding 5 
   Alimentos 4 
   Varejo 3 
   Cosmético 1 
2 - Infraestrutura 9 
   Energia 8 
   Saneamento 1 
3 - Materiais/insumos primários 6 
   Aço 4 
   Embalagem 1 
   Químico 1 
4 - Indústria 5 
   Aeroespacial e defesa 2 
   Aviação 1 
   Locação 1 
   Transporte 1 
5 - Energia 2 
6 - Real Estate 2 
7 - Farmacêutico 1 

 

Fonte: Capital IQ e elaboração do autor 

 

3.1  Estatística descritiva 

 

A estatística descritiva é aquela que “permite ao pesquisador uma melhor compreensão do 

comportamento dos dados por meio de tabelas, gráficos e medidas-resumo, identificando 

tendências, variabilidade e valores atípicos” (FÁVERO et al., 2009, p.51). As análises são 

desenvolvidas por meio de medidas de tendência central (ex: média) e dispersão (ex: desvio-

padrão, máximo e mínimo). Tais medidas têm como objetivo descrever os valores das variáveis, 

bem como avaliar o nível de dispersão, tanto entre as empresas, quanto ao longo do período 

analisado, além de ser fundamental para avaliar o nível de desbalanceamento das observações.  

 

3.2 Análise de correlação 

 

O coeficiente de correlação de Pearson (r), segundo Stock e Watson (2004), é uma medida de 

associação linear entre duas variáveis “x e y” para uma amostra de “n” observações e pode 
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variar de -1 a +1. Quanto mais próximo de 1 o coeficiente, mais forte a associação entre as 

variáveis. Por sua vez, o sinal do coeficiente indica se há uma relação direta (sinal positivo) ou 

indireta (sinal negativo) das variáveis. O coeficiente de correlação de Pearson é obtido por meio 

da equação 1: 

 

rx,y =
Sx,y

SxSy
,  Sxy =

∑(xi- x)(yi- y)

n-1
, Sx =

(xi-x)2

n-1
, Sy =

yi-y
2

n-1
 (1) 

 
Na qual: 
r x,y: coeficiente de correlação de Pearson da amostra; 
Sx: Desvio-padrão da amostra de x; 
Sy: Desvio-padrão da amostra de y; 
Sx,y: Covariância das amostra entre x e y. 
 

A análise dos coeficientes de correlação indica o nível de influência que as variáveis 

independentes apresentam sobre a variável dependente. Também são fundamentais para avaliar 

o sinal do coeficiente de correlação, de forma que se possa comparar com o sinal esperado 

previamente à análise da regressão. O nível, sinal e significância estatística da correlação entre 

variáveis independentes e de controle também são avaliados de forma a identificar eventuais 

problemas de multicolinearidade. 

 

3.3  Modelo de equações simultâneas 

 

Os modelos de equações simultâneas são “modelos econométricos para dados que são 

conjuntamente determinados por duas ou mais relações econômicas” (HILL, GRIFFITHS, 

JUDGE; 2003, p. 351). Segundo Wooldridge (2003), trata-se de um modelo de duas equações, 

sendo representado pelas Equações 2 e 3.  

 

𝑦
 
= 𝛼 𝑦 + 𝛽 𝑧  + 𝑢 , (2) 

𝑦 = 𝛼 𝑦 + 𝛽 𝑧 +  𝑢 , (3) 
 

Nas quais: 
y1 e y2 = variáveis endógenas 
z1 e z2 = variáveis exógenas  
u1 e u2 = termos de erro  
 

Wooldridge (2003), entretanto, destaca que a simultaneidade pela qual as variáveis são 

determinadas acarreta em um problema de endogeneidade, uma vez que uma ou mais das 

variáveis explicativas são determinadas conjuntamente com a variável dependente. Sob esta 
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perspectiva Hill, Griffiths e Judge (2003) apontam que o método usual de estimação por 

mínimos quadrados ordinários (MQO) torna o estimador tendencioso e inconsistente uma vez 

que E (u1, u2) ≠ 0, ou seja, os termos de erro não são ortogonais. Esta característica resulta em 

falha no estimador MQO, uma vez que uma das premissas deste modelo, exogeneidade estrita 

dos regressores, deixa de ser válida.  

 

Contudo, a inclusão de regressores exógenos, conforme apontado por Wooldridge (2003), pode 

tornar o método MQO consistente, quando aplicado à forma reduzida da equação. Ainda 

segundo o autor, as variáveis exógenas z1 e z2 são instrumentais. Essas variáveis estão 

diretamente correlacionadas com as variáveis explicativas (x) - e indiretamente à dependente 

(y) - porém, não ao termo de erro (u). Segundo Wooldridge (2002), a abordagem de sistemas 

com variáveis instrumentais é baseada nos princípios dos métodos dos momentos generalizados 

(MMG).  

 

Para identificação das equações, faz-se necessário, antes, atender às seguintes condições: a) 

condição de ordem: a segunda equação deve ter pelo menos uma variável exógena excluída da 

primeira equação, b) condição de classificação: pelo menos uma das variáveis exógenas 

excluídas da primeira equação deve ter coeficiente diferente de zero (WOOLDRIDGE, 2003) 

 

O atendimento à condição de ordem se dá via verificação das variáveis instrumentais (VI). Uma 

boa VI deve ser exógena - não correlacionada com o termo de erro da equação estrutural, e 

consequentemente com a variável dependente, e ser parcialmente correlacionada com a variável 

independente endógena. Assim, testa-se sua endogeneidade (H0: a variável e exógena e Ha: a 

variável é endógena) e sobreidentificação (H0: as variáveis instrumentais são válidas e Ha: as 

variáveis instrumentais não são válidas). Por sua vez, para cálculo da equação simultânea, 

aplica-se o modelo de estimador de mínimos quadrados em dois (MQ2E) ou três estágios 

(MQ3E).   

 

O estudo desenvolvido por Molina (2005) faz uso do modelo de equações simultâneas para 

endereçar o problema da endogeneidade na relação entre alavancagem e classificação de rating 

e aplica o MQ2E, utilizando variáveis instrumentais, seguindo as metodologias propostas por 

Smith e Blundell (1986).  
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Sobre o método MQ2E, ele é utilizado para estimar parâmetros em uma equação estrutural 

identificada. O conceito de identificação se refere à capacidade de estimar os parâmetros da 

equação consistentemente. Para tanto, é necessário que seja respeitada a seguinte condição: 

 

Em um sistema de M equações simultâneas, que determinam 
conjuntamente os valores de M variáveis endógenas, ao menos M-1 
variáveis devem estar ausentes de uma equação, para que seja possível 
estimar seus parâmetros. Quando é possível a estimação dos 
parâmetros de uma equação, esta se diz identificada, e seus parâmetros 
podem ser estimados consistentemente (HILL, GRIFFITHS, JUDGE; 
2003, p. 360). 

 

Além da questão referente à identificação, cabe destacar que o método MQ2E é um estimador 

de VIs. Sua aplicação tem como objetivo substituir os regressores endógenos por suas partes 

exógenas. Molina (2005) faz uso de duas VIs, sendo uma delas a alíquota marginal de imposto 

e a segunda o histórico valoração de mercado da empresa. Clemente-Almendros e Mira (2018), 

por sua vez, utilizam alíquota marginal de imposto e o beta desalavancado da empresa. Ambos 

estudos, portanto, utilizam como VIs uma variável fiscal, enquanto a outra pode estar associada 

ao risco intrínseco da empresa (beta desalavancado). De forma alternativa, essa segunda VI 

pode estar relacionada às condições de acesso ao mercado ao qual a empresa tem possibilidade 

de alterar sua estrutura de capital - via capital próprio ou de terceiros. 

 

Quanto às propriedades do estimador MQ2E, Hill, Griffiths e Judge (2003) destacam este é 

tendencioso, mas consistente. Para grandes amostras, ele tem distribuição aproximadamente 

normal. Desta forma, conforme o tamanho da amostra aumente, a estimativa converge para seu 

valor verdadeiro. Assim, há necessidade de se avaliar com cautela resultados de amostras 

pequenas, uma vez que elas podem ser tendenciosas e não apresentar variância mínima 

(GUJARATI, 2006). 

 

Nesse estudo, a aplicação das equações simultâneas é considerada na verificação da hipótese 

H1: Aumento da alavancagem resulta em benefícios fiscais associados à dívida superiores aos 

custos de falência ex ante, sendo verificadas por meio das Equação 4 – modelo de regressão 

ordered Probit e Equação 5 – modelo de regressão com dados em painel ou método dos 

momentos generalizados (MMG), e  posteriormente aplicando a metodologia desenvolvida por 

Molina (2005), a qual é descrita na seção 3.8.  
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A descrição das variáveis utilizadas nas equações 4 e 5 está apresentada no Quadro 2. 

 

Modelo 
ordered probit 

RATi,t = β0 + β1 LEVi,t + β2 PROFi,t-1 + β3 SIZEi,t-1  + β4 TANGi,t-1 + 
i,t  

(4) 

Modelo MMG LEVi,t = β0 + β1 PROFi,t-1 + β2 SIZEi,t-1 + β3 TANGi,t-1  + β4 UBETAi,t 
+ β4 MTRi,t-1 + εi,t  

(5) 

 Na qual: i = empresa; t = tempo; β = coeficientes e ε = termo de erro 

 

3.4 Modelo ordered probit 

 

O modelo ordered probit é um tipo de modelo no qual as variáveis dependentes são limitadas, 

ou seja, elas ficam restritas a um intervalo de valores que não são totalmente observáveis (HILL; 

GRIFFITHS; JUDGE, 2003). Este modelo utiliza-se da distribuição acumulada normal 

padronizada para inferir o efeito de uma variação de uma unidade da variável independente 

sobre a probabilidade de ocorrência da variável dependente. Ele é utilizado para respostas 

qualitativas, em que o objetivo é avaliar a probabilidade de ocorrência de um evento 

(GUJARATI, 2006). 

 

O modelo gera, portanto, a predição da probabilidade que um determinado evento ocorra e 

estabelece os cutpoints, isto é, valores a partir dos quais a variável dependente assume um 

determinado número. Considerando que a quantidade de valores possíveis que a variável 

dependente possa assumir seja “j”, o modelo apresenta “j-1” cutpoints.  

  

A distribuição condicional da variável dependente (y*) pode ser calculada por meio da assunção 

de que os termos de erro (e) apresentem distribuição normal padrão, N (0, 1). Essa premissa é 

a que define o modelo ordered probit (WOOLDRIDGE, 2002), apresentado na Equação 6. 

 
𝑦∗

 
= 𝛽𝑥 + 𝑒, e | x ~ N (0, 1) (6) 

 
 

Wooldridge (2002) destaca que o regressor “β” por si é de pouco interesse, uma vez que na 

maioria dos casos o interesse não está em avaliar E (y* | x) = βx, haja vista que “y*” é um 

constructo abstrato e “x” é o vetor das variáveis independentes.  O maior interesse reside na 

probabilidade de resposta P (y = j | x).  
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3.5  Modelo de regressão com dados em painel  

 

Modelos de regressão com dados em painel combinam dados em corte transversal e séries 

temporais. Estes modelos podem ser estáticos ou dinâmicos, sendo que a principal diferença 

entre ambos é que no modelo dinâmico inclui-se a variável dependente defasada como 

regressora.  

 

Segundo Gujarati e Porter (2011), a regressão com dados em painel possui as seguintes 

vantagens: a) aumenta o tamanho da amostra; b) investiga o efeito do tempo nos dados; c) testa 

as relações entre as variáveis no tempo; d) acomoda a heterogeneidade, permitindo variáveis 

específicas para cada unidade cross section; e) produz mais informações, mais variabilidade, 

menos colinearidade, mais graus de liberdade e mais eficiência; f) estuda-se melhor as 

dinâmicas das mudanças temporais com a utilização das mesmas unidades cross section; g) é 

possível detectar e medir efeitos mais complexos que não seriam observados por uma análise 

puramente cross section ou temporal; e h) com a disponibilidade de dados, para diversas 

unidades cross section, reduzem-se os vieses de agregação de unidades.  

 

Os pressupostos de um modelo de regressão em painel estático são: linearidade dos coeficientes, 

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

de efeitos fixos ou aleatórios (GUJARATI; PORTER, 2011). No caso específico da 

normalidade dos resíduos, o teorema de Gauss-Markov demonstra que, mesmo se os resíduos 

não tiverem distribuição normal, o estimador MQO é o melhor estimador linear não viesado 

(WOOLDRIDGE, 2002). 

 

Segundo Baltagi (2008), o painel estático permite estudar o comportamento individual em um 

ambiente repetitivo, sendo representado pela equação 7:  

 
Yit  = βXit + αi + vit (7) 

 
Na quqa: 
Y = variável dependente; 
β = vetor de parâmetro;  
X = variáveis independentes ou explanatórias; 
α = efeitos individuais específicos não observados e invariantes no tempo; 
i = indivíduos 
t = tempo  
vit = termo de desordem residual não correlacionado ao longo do tempo.  
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Quanto aos tipos de efeitos dos resíduos, os dados em painel com efeito fixo são aqueles que 

“embora o intercepto possa diferir entre indivíduos, cada intercepto individual não se altera ao 

longo do tempo” (GUJARATI, 2006, p. 517). Torres-Reyna (2007) salienta que as 

características individuais podem impactar ou enviesar as variáveis preditivas sob tais 

condições. Por sua vez, nos modelos de efeitos aleatórios, assume-se que o componente 

específico associado à empresa é independente de todas as variáveis explicativas, em todos os 

períodos (GUJARATI, 2006; WOOLDRIDGE, 2003). O teste para identificação de efeitos 

fixos ou aleatórios é o de Hausman. A rejeição da hipótese nula do teste de Hausman aponta 

para existência de efeito fixo. 

 

3.6 Modelo Tobit 

 

O modelo Tobit apresenta variáveis dependentes limitadas, definindo um valor extremo inferior 

e superior. Em função destes limites, a estimação por meio de MQO se torna viesada e 

inconsistente, sendo necessário a utilização de um procedimento alternativo, denominado Tobit. 

O procedimento de estimação Tobit utiliza-se do estimador de máxima verossimilhança, o qual 

reconhece que há dois tipos de dados - as observações no limite (y = 0) e aquelas acima deste 

limite (y > 0), conforme apresentado nas Equações 8 e 9 (HILL; GRIFFITHS; LIM, 2011).  

 
𝑦∗

 
= 𝛽𝑥 + 𝑢, u | x ~ N (0, σ2) (8) 

𝑦∗
 

= max (0, 𝑦∗) , é 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣á𝑣𝑒𝑙 (9) 

 

O modelo trata as observações que encontram-se no limite (y = 0) de forma diferente das demais 

(HILL; GRIFFITHS; JUDGE, 2003). Wooldridge (2002) destaca ainda que o modelo Tobit não 

é apropriado para respostas ordenadas. Já Maddala (1992) considera que o modelo é aplicável 

nos casos em que a variável latente pode, em princípio, ter valores negativos. Além disso, os 

valores zero observados são consequência de censura e não observabilidade. Vale ressaltar que 

uma variável latente é aquela que não é observável diretamente pelo pesquisador - no mundo 

real - sendo uma variável "escondida" que é importante na definição do modelo.  

 

Nesse estudo, aplica-se o modelo Tobit para verificar a H2: Empresas não otimizam o benefício 

fiscal da dívida em função outros fatores não associados ao endividamento, sendo verificada 

por meio da Equação 10. A descrição das variáveis está apresentada no Quadro 3. 
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Modelo 
Tobit 

KINKi,t = β0 + β1 UBETAi,t + β2 NOLi,t-1 + β3 TOBIN’sQi,t-1  + β4 

NODIVi,t-1 + β5 PROFi,t-1 + β6 QUICKi,t-1 + β7 SIZEi,t-1 + β8 TANGi,t-1 + 
β9 LEVi,t + β10 NDT_NOLi,t-1 + β11 MTRi,t-1 + β12 NDTSi,t-1 + i,t  

(10) 

 
 Na qual: i = empresa; t = tempo; β = coeficientes e ε = termo de erro 

 

3.7 Operacionalização das variáveis 

 
O Quadro 2 descreve as variáveis dos modelos apresentados nas Equações 4 e 5. 

 
Quadro 2 – Descrição das variáveis das equações simultâneas  

 
Sigla Descrição Tipo 

(*) 
SE 
(**) 

Fórmula Variáveis Fonte Ref. 

RAT Rating D n/a n/a Classificação ordinal crescente, 
onde 1 = AAA e 9 = C (***) 

CIQ e 
B 

(a) 

LEV Alavancagem D / I R (-) LEV = DT/ 
AT 

DT = dívida financeira de curto 
prazo + longo prazo 
AT = Ativo total 

CIQ (b) 

PROF Rentabilidade  C R (+) 
L (+) 

PROF = 
EBITDA / AT 

EBITDA = lucro antes de 
impostos, depreciação e 
amortização 
AT = ativo total 

CIQ (c) 
(d) 

SIZE Tamanho C R (+) 
L (+) 

SIZE = ln AT ln = logaritmo neperiano 
AT = ativo total 

CIQ (c) 

TANG Tangibilidade C R (+) 
L (+) 

TANG = AIL / 
AT 

AIL = ativo imobilizado líquido 
AT = ativo total 

CIQ (e) 
(f) 
(g) 

UBETA Beta 
desalavan-
cado (proxy 
de distress) 

VI L 
(+/-) 

UBETA = 
LBETA / [1+ 
(DT/E) x (1-t)] 

LBETA = beta alavancado = 
covariância (r

i
, r

m
) / variância 

(r
m

) 

D = dívida total 
E = valor do patrimônio líquido 
a valor de mercado 
t = alíquota de imposto 

CIQ (d) 

ETR 
(MTR 
proxy) 

Alíquota 
efetiva de 
impostos 

VI L (+) MTR = DIMP 
/ EBT 

DIMP = despesa de imposto de 
renda e contribuição social 
EBT = lucro antes de imposto 
de renda e contribuição social 

CIQ (h) 

BFMTR 
(MTR 
proxy) 

Alíquota 
marginal 
antes das 
despesas 
financeiras 

VI L (+) BFMTR = [IR 
+ (DF x 
AMIR)] / 
EBIT 

IR = imposto de renda pago  
DF = despesas financeiras 
AMIR = alíquota máxima 
oficial de imposto de renda 
(34%) 
EBIT = lucro antes de juros e 
imposto 
Obs: Considera-se BFMTR = 0, 
se [IR + (DF x AMIR)] < 0 e 
BFMTR = 1, se [IR + (DF x 
AMIR)] > 0 e EBIT < 0 

CIQ (i) 
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Quadro 2 – Descrição das variáveis das equações simultâneas (continuação) 
 
 

Sigla Descrição Tipo 
(*) 

SE 
(**) 

Fórmula Variáveis Fonte Ref. 

TRI 
(MTR 
proxy) 

Alíquota 
marginal 
tricotômica 

VI L (+) TRI = Proxy 
tricotômica de 
alíquota 
marginal, cujo 
valor atribuído 
pode ser 0%, 
17% e 34% 

i) alíquota máxima oficial do 
imposto (34%), se a empresa 
não tiver imposto diferido, nem 
renda tributável negativa;  
ii) metade da alíquota máxima 
oficial do imposto (17%), se a 
empresa tiver imposto diferido 
ou renda tributável negativa, 
mas não ambas; e 
iii) zero (0%), se a empresa tiver 
renda tributável negativa e 
imposto diferido. 

CIQ (j) 
(k) 

 
Notas:  
n/a: não aplicável 
(*) Tipo de variável: D – Dependente, I – Independente, C – Controle e VI – Variável instrumental 
(**) Sinal esperado (SE): O primeiro sinal refere-se à Equação 4, enquanto que o segundo refere-se à Equação 5.  
Nelas, as variáveis dependentes são RAT (R) e LEV (L), respectivamente. 
(***) AAA = 1; AA = 2; A = 3; BBB = 4; BB = 5; B = 6; CCC = 7; CC = 8; C = 9 
Fontes: CIQ – Capital IQ e B – Bloomberg 
Referências: (a) Molina (2005), (b) Frank e Goyal (2009), (c) Campos e Nakamura (2015); (d) Clemente-
Almendros e Mira (2018); (e) Byoun (2008); (f) Flannery e Rangan (2006); (g) Kayo e Kimura (2011); (h) Bastos 
e Nakamura (2009), (i) Charalambakis, Espenlaud e Garrett (2008), (j) Graham (1996b), (k) Fonseca (2017) 
  
 
Já o Quadro 3 descreve as variáveis do modelo apresentado na Equação 10. 
 

Quadro 3 – Descrição das variáveis do modelo Tobit 

 
Sigla Descrição Tipo 

(*) 
SE Fórmula Variáveis Fontes Ref. 

KINK Variável 
KINK 

D n/a KINK = EBIT / 
DFJ 

EBIT = lucro antes de juros e 
imposto 
DFJ = despesas financeiras 
com juros 
  

CIQ (l) 
(m) 

UBETA Beta 
desalavanca
do 
(proxy de 
distress) 

C + UBETA = 
LBETA / [1+ 
(DT/E) x (1-t)] 

LBETA = beta alavancado = 
covariância (r

i
, r

m
) / variância 

(r
m

) 

D = dívida total 
E = valor do patrimônio 
líquido a valor de mercado 
t = alíquota de imposto 

CIQ 
 

(n) 

NOL Prejuízos 
acumulados 

C + Dummy NOL NOL = 1, se com há 
prejuízos acumulados 
NOL = 0, se não há prejuízos 
acumulados 

CIQ (n) 
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Quadro 3 – Descrição das variáveis do modelo Tobit (continuação) 

 
Sigla Descrição Tipo 

(*) 
SE Fórmula Variáveis Fontes Ref. 

TOBIN’s 
Q 

Nível de 
valorização 
da empresa 

C + TOBIN’s Q = 
(AT – PL + 
VPLM) / AT 

AT = Ativo total 
PL = Patrimônio Líquido a 
valor contábil 
VPLM = Valor do patrimônio 
líquido a valor de mercado 
(quantidade x preço das 
ações)  

CIQ (n) 

NODIV Pagamento 
de 
dividendos 

C + Dummy 
NODIV 

NODIV = 1, se há pagamento 
de dividendos  
NODIV = 0, se não há 
pagamento de dividendos 
 

CIQ (n) 

PROF Rentabilida-
de 

C +/- PROF = 
EBITDA / AT 

EBITDA = lucro antes de 
impostos, depreciação e 
amortização 
AT = ativo total 
 

CIQ (o) 

QUICK Índice de 
liquidez 

C +/- QUICK = 
(ACP – EST) / 
PCP 

ACP = ativo de curto prazo 
EST = estoque 
PCP = passivo de curto prazo 
 

CIQ (o) 

SIZE Tamanho C - SIZE = ln AT ln = logaritmo neperiano 
AT = ativo total 
 

CIQ (n) 
(o) 

TANG Tangibili-
dade 

C - TANG = AIL / 
AT 

AIL = ativo imobilizado 
líquido de depreciação 
AT = ativo total 
 

CIQ (p) 
(q) 
(r) 

LEV Alavan-
cagem 

C - LEV = DT/ AT DT = dívida financeira de 
curto prazo + longo prazo 
AT = Ativo total 
 

CIQ (s) 

NDT_ 
NOL 

Impostos 
diferidos 
acumulados  

I - Dummy NDT = 
(ADIF – PDIF) 
- EBIT 

ADIF = ativo diferido 
PDIF = passivo diferido 
EBIT = lucro antes de juros e 
imposto 
NDT_NOL = 1, se a 
diferença > 0 
NDT_NOL = 0, a diferença < 
0 
 

CIQ (n) 
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Quadro 3 – Descrição das variáveis do modelo Tobit (continuação) 

 
Sigla Descrição Tipo 

(*) 
SE Fórmula Variáveis Fontes Ref. 

ETR 
(MTR 
proxy) 

Alíquota 
efetiva de 
impostos 

VI - MTR = DIMP / 
EBT 

DIMP = despesa de imposto 
de renda e contribuição social 
EBT = lucro antes de imposto 
de renda e contribuição social 
 

CIQ (t) 

BFMTR 
(MTR 
proxy) 

Alíquota 
marginal 
antes das 
despesas 
financeiras 

VI - BFMTR = [IR 
+ (DF x 
AMIR)] / EBIT 

IR = imposto de renda pago  
DF = despesas financeiras 
AMIR = alíquota máxima 
oficial de imposto de renda 
(34%) 
EBIT = lucro antes de juros e 
imposto 
Obs: Considera-se BFMTR = 
0, se [IR + (DF x AMIR)] < 0 
e BFMTR = 1, se [IR + (DF x 
AMIR)] > 0 e EBIT < 0 
 

CIQ (u) 

TRI 
(MTR 
proxy) 

Alíquota 
marginal 
tricotômica 

VI - TRI = Proxy 
tricotômica de 
alíquota 
marginal, cujo 
valor atribuído 
pode ser 0%, 
17% e 34% 

i) alíquota máxima oficial do 
imposto (34%), se a empresa 
não tiver imposto diferido, 
nem renda tributável 
negativa;  
ii) metade da alíquota 
máxima oficial do imposto 
(17%), se a empresa tiver 
imposto diferido ou renda 
tributável negativa, mas não 
ambas; e 
iii) zero (0%), se a empresa 
tiver renda tributável 
negativa e imposto diferido. 

CIQ (v) 
(w) 

NDTS Benefício 
tributário 
não 
associado à 
dívida  

I - NDTS = (DEP 
+ AMO) / AT 

DEP = depreciação 
AMO = amortização 
AT = ativo total 

CIQ (p) 

 
Notas:  
n/a: não aplicável 
(*) Tipo de variável: D – Dependente, I – Independente, C – Controle e VI – Variável instrumental.  
Fonte: CIQ – Capital IQ 
Referências: (l) Graham (2000), (m) Fonseca (2017), (n) Clemente-Almendros e Mira (2018), (o) Campos e 
Nakamura (2015), (p) Byoun (2008); (q) Flannery e Rangan (2006); (r) Kayo e Kimura (2011), (s) Molina (2005), 
(t) Bastos e Nakamura (2009), (u) Charalambakis, Espenlaud e Garrett (2008), (v) Graham (1996b), (w) Fonseca 
(2017) 
 

3.8 Avaliação do nível de conservadorismo das empresas 

 

O nível de conservadorismo das empresas, em relação ao seu grau de alavancagem financeira, 

é analisado mediante metodologia desenvolvida por Molina (2005). Com base nos resultados 

obtidos por meio das equações 4 e 5, o autor simula qual é a variação da alavancagem necessária 
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para que o rating da empresa seja rebaixado em um nível. A partir de relatórios de agências de 

rating, calcula-se o aumento da probabilidade de default, em função do rebaixamento do rating. 

Molina (2005) utiliza a taxa de default acumulada para o período de 10 anos divulgada pela 

Standard & Poor´s (S&P).  

 

O aumento da probabilidade de default é então multiplicado pelo percentual de perda de valor 

da empresa associado às dificuldades financeiras desenvolvido por Andrade e Kaplan (1998), 

o qual varia entre 10% e 23%. Desta forma, obtém-se a estimativa de perda de valor da empresa 

em função do aumento de sua alavancagem. Na sequência, o autor infere o valor do benefício 

fiscal associado ao aumento do endividamento, com base no estudo de Graham (2000) e, por 

fim, o compara com a elevação dos custos de dificuldades financeiras.  

 

A Tabela 5 apresenta uma exemplificação da metodologia aplicada por Molina (2005). Nela, 

supõe-se que uma empresa possui alavancagem de 0,39, rating BBB e kink de 1,20 originais. 

A partir dos resultados da equação 4 pode-se inferir que o aumento da alavancagem para o 

patamar de 0,45 resulta no rebaixamento de rating para BB. Em decorrência desse fato, 

observa-se que há um aumento de 12,55 pontos percentuais da taxa média acumulada de default 

(corporate cumulative average default rates) para o período de 10 anos, a partir do relatório da 

S&P.  

 

Para identificar o custo de falência, associado ao aumento da alavancagem, multiplica-se o 

incremento da taxa média acumulada de default (12,55%) pelo custo de falência identificado 

por Andrade e Kaplan (1998). Assim, obtém-se um intervalo de valores de 1,26% (10% x 

12,55%) a 2,89% (23% x 12,55). Com base no estudo de Graham (2000), infere-se o benefício 

fiscal associado à elevação do endividamento que é de 3,60% do valor da firma, o qual leva em 

consideração a diferença entre o patamar original e do novo do kink. Na sequência, as empresas 

são avaliadas e, caso seu benefício fiscal seja superior ao custo de falência, elas são 

consideradas conservadoras. 
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Tabela 5 – Exemplo da metodologia para avaliação do nível de conservadorismo 

 
Variáveis Fonte Fórmula (a) Cálculo Valor 
Alavancagem original CIQ LEV = DT/ AT n/a  0,39 
Alavancagem nova CIQ LEV = DT/ AT Alavancagem necessária 

para rebaixamento em 1 
nível do rating definido 
pela Equação 4  

0,45 

Rating original CIQ e B n/a n/a BBB 
Rating novo  n/a n/a Rebaixamento em 1 nível 

conforme Quadro 1  
BB 

Kink original CIQ KINK = EBIT / DFJ n/a 1,20 
Taxa de default  S&P (a) De default BBB – 

Para default BB 
(d) 12,55% 

Custo de falência (10%)  (b) CFA = Taxa de 
default x Custo de 
falência 

CFA = 12,55% x 10%  1,26% 

Custo de falência (23%) (b) CFA = Taxa de 
default x Custo de 
falência 

CFA = 12,55% x 23% 2,89% 

Benefício fiscal (c) BF = valor presente 
do benefício fiscal 
capitalizado como 
proporção do valor de 
mercado da empresa 

Benefício fiscal resultante 
do incremento da 
alavancagem (d) 

3,60% 

 
Fonte: Molina (2005) 
Notas:  
n/a: não aplicável 
(a) Molina (2005) utiliza os dados disponíveis na seção “Transition tables and cumulative default rates” do 

relatório da S&P - Default, transition, and recovery: annual corporate default study and rating - que apresenta 
a taxa média de default acumulada por até 10 anos, por nível de rating.  

(b) Andrade e Kaplan (1998) desenvolvem análise da estimativa de perda de valor da firma, sendo associada ao 
seu custo de dificuldade financeira, o qual é estimado entre 10% e 23%. O intervalo de valores refere-se ao 
mínimo e máximo identificados em seu estudo.  

(c) Graham (2000)   
(d) Essa taxa é obtida no relatório base utilizado por Molina (2005), não sendo identificada fonte em seu trabalho 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 
O objetivo principal dos testes é averiguar se as empresas não otimizam o benefício fiscal da 

dívida em função do seu risco de falência (H1), bem como identificar se as empresas não 

otimizam o benefício fiscal em função de outros fatores não associados ao endividamento (H2).  

 

4.1 Estatística descritiva 

 
A tabela 7 apresenta a estatística descritiva desse estudo. A amostra reflete um painel 

balanceado, havendo 9 observações para cada uma das 38 empresas no período de 2010 a 2018, 

totalizando 342 observações. Cabe relembrar que a perda de 1 período de observação se deve 

ao fato de que, exceto as variáveis LEV e UBETA, as variáveis independentes, de controle e 

variáveis instrumentais apresentam defasagem de 1 período em relação às variáveis 

dependentes dos modelos. 

 

Tabela 6 – Estatística descritiva 

 
Variável Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
RAT (*) 342 5,0965 0,7881 2,0000 7,0000 
LEV 342 0,4070 0,1737 0,0209 0,9866 
PROF 342 0,0954 0,0696 -0,1921 0,4737 
SIZE 342 9,6149 1,4148 6,6451 13,7103 
TANG 342 0,2533 0,2327 0,0010 0,9157 
UBETA (**) 342 0,4966 0,2662 0,0321 1,3511 
ETR (**) 342 0,1881 0,4964 -4,3513 1,8894 
BFMTR (**) 342 0,2912 0,6231 -4,5731 4,4257 
TRI  342 0,1660 0,1016 0,0000 0,3400 
KINK 342 4,2799 7,8122 0,0000 70,7289 
TOBIN’s Q  342 1,0696 0,6797 0,2675 6,5733 
QUICK  342 0,2887 0,1363 0,0388 0,7068 
NDTS  342 0,0198 0,0169 0,0001 0,1013 

 
Notas:  
(*) AAA = 9; AA = 8; A = 7; BBB = 6; BB = 5; B = 4; CCC = 3; CC = 2; C = 1 
(**) variáveis “winsorizadas” considerando o intervalo entre 5º ao 95° percentil   
 

A média da classificação de rating (RAT) das empresas é de 5,1, o que corresponde a uma 

classificação BB segundo os parâmetros da S&P, enquanto o desvio-padrão é de 0,79. O gráfico 

1 apresenta a distribuição do rating de crédito da amostra de 38 empresas para o período de 

2010 a 2018. Pode-se verificar que há uma concentração da classificação em três faixas de 

rating, sendo elas: BB (52%), BBB (29%) e B (15%). 
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Gráfico 1 – Distribuição anual do rating de crédito 

 

 
Fonte: Bloomberg e elaboração do autor 
 
 
A variável alavancagem (LEV) apresenta média de 0,41, desvio-padrão de 0,17 e mínimo e 

máximo de 0,02 a 0,99, respectivamente. Estes dados refletem uma amostra que contempla 

empresas com diferentes perfis de endividamento.  

 

Pode-se observar também, conforme a tabela 7, que a média da alavancagem apresenta uma 

relação inversa com a classificação de rating atribuído às empresas. Tomando como referência 

empresas com classificação de rating BB, verifica-se que empresas com classificação BBB 

apresentam alavancagem média 15% inferior, enquanto empresas com classificação B 

apresentam alavancagem média 27% superior.   

 

Tabela 7 – Estatística descritiva detalhada das variáveis RAT e LEV 

 

Rating RAT Observações Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana Mínimo Máximo 

A 7 3 0.2405 0.0392 0.2439 0.1997 0.2778 
BBB 6 100 0.3366 0.1519 0.3057 0.0667 0.6984 
BB 5 178 0.3974 0.1477 0.3725 0.0349 0.8431 
B 4 52 0.5064 0.1692 0.4927 0.2262 0.9525 
CCC 3 6 0.6382 0.1992 0.6711 0.3178 0.9111 
CC 2 3 0.5792 0.0733 0.5511 0.5241 0.6624 
Total  342 0.4007 0.1654 0.3717 0.0349 0.9525 

 
Fonte: elaboração do autor 
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Por sua vez, a variável rentabilidade (PROF) apresenta média de 0,09, desvio-padrão de 0,07 e 

mínimo e máximo -0,19 a 0,47, respectivamente, o que indica que há também um perfil diverso 

entre as empresas em relação ao nível de rentabilidade. A diversidade de perfil das empresas da 

pode também ser observada com base nas demais variáveis obtidas através dos demonstrativos 

financeiros, tais como: tamanho (SIZE) e composição de ativos (TANG), relação entre 

resultado operacional e juros pagos (KINK) e composição do balanço patrimonial de curto-

prazo (QUICK). 

 

Com relação às variáveis tributárias, observa-se que a alíquota marginal antes de despesas 

financeiras (BFMTR) apresenta média (0,29) e desvio-padrão (0,62) superiores aos observados 

para a alíquota efetiva de imposto (ETR), a qual apresenta média e desvio-padrão de 0,19 e 

0,50, respectivamente. Por sua vez a alíquota tricotômica (TRI) é a que apresenta menor 

dispersão, o que está diretamente relacionado à definição desta variável, a qual pode assumir 

somente três valores: 0%, 17% e 34%. 

 

Com base nos dados de mínimos e máximos apresentados na tabela 6 para as variáveis ETR e 

BFMTR pode-se verificar que aparentemente há dados inconsistentes uma vez que se observam 

alíquotas negativas ou muito superiores à alíquota estatutária máxima de 34% estabelecida para 

empresas sob o regime de lucro real. Entretanto, como já mencionado na seção 2.8.1, há 

diferenciação entre a contabilidade fiscal e societária, fazendo com que a base de tributação 

utilizada para fins fiscais seja distinta daquela divulgada nos demonstrativos financeiros 

societários, sendo este último a base para o cálculo das variáveis. 

 

Por fim, pode-se verificar que a variável KINK apresenta média de 4,28, patamar este que 

caracteriza as empresas como conservadoras em relação ao seu nível de endividamento. 

Observa-se também uma amplitude dos dados através do mínimo e máximo da amostra. Tal 

resultado é esperado em função da construção desta variável.  

 

4.2 Análise de correlação 

 
As tabelas 8 e 9 apresentam a correlação entre as variáveis objeto deste estudo, sendo a tabela 

8 referente às equações 4 e 5, enquanto a tabela 9 apresenta a correlação entre as variáveis da 

equação 10. 
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Tabela 8 – Análise de correlação (Equações 4 e 5) 

 
  RAT LEV PROF SIZE TANG UBETA ETR BFMTR TRI 

RAT 1,000         

          

LEV -0,390 1,000        

 (0,000)         

PROF 0,367 -0,038 1,000       

 (0,000) (0,486)        

SIZE 0,371 -0,179 0,079 1,000      

 (0,000) (0,001) (0,148)       

TANG 0,034 0,049 -0,028 0,347 1,000     

 (0,527) (0,372) (0,608) (0,000)      

UBETA 0,182 -0,266 0,093 0,301 0,037 1,000    

 (0,001) (0,000) (0,087) (0,000) (0,497)     

ETR 0,031 -0,064 0,070 0,023 -0,050 -0,094 1,000   
 (0,563) (0,236) (0,197) (0,676) (0,353) (0,084)    
BFMTR -0,062 0,034 0,076 -0,142 0,046 -0,046 0,085 1,000  
 (0,251) (0,529) (0,161) (0,009) (0,398) (0,393) (0,116)   
TRI -0,014 -0,230 0,139 -0,184 -0,148 0,001 0,144 0,187 1,000 

 (0,798) (0,000) (0,010) (0,001) (0,006) (0,985) (0,008) (0,001)  

  
 

Em relação às variáveis utilizadas nas equações 4 e 5, verifica-se que a variável dependente 

rating (RAT) apresenta maior grau de correlação e significância estatística com as variáveis 

LEV (-0,3899), PROF (0,3671) e SIZE (0,3710), além de apresentarem os sinais esperados, 

vide quadro 2. 

 

Por sua vez, a variável dependente e independente alavancagem (LEV), apresenta correlação 

negativa e significativa estatisticamente com as variáveis SIZE (-0,1792), UBETA (-0,2657) e 

TRI (-0,2295). Cabe destacar, entretanto, que a correlação de LEV com as variáveis SIZE e 

TRI não apresentam os sinais esperados. As demais variáveis tributárias avaliados no modelo, 

ETR e BFMTR, apresentam baixa correlação com LEV além de não serem significativas.  

 

Em relação às variáveis de controle e instrumentais, não são observados altos níveis de 

correlação. Dentre as variáveis que apresentam significância estatística, destacam-se a 

correlação entre SIZE e TANG (0,3474), SIZE e UBETA (0,3012). 

 

Quanto às variáveis utilizadas na equação 10, observa-se que a variável dependente KINK 

apresenta um baixo grau de correlação com a demais variáveis. Cabe destacar, entretanto, que 



50 
 

 

o sinal obtido da correlação é diferente do esperado para as variáveis NOL, SIZE, TANG e 

NDTS.  

 

Por fim, a análise de correlação entre as variáveis independentes, instrumentais e de controle 

aponta uma correlação alta, positiva e significativa entre PROF e TOBIN’s Q (0,6155), NOL e 

LEV (0,5099) e NDTS e TANG (0,4920). Por sua vez, há outras variáveis que apresentam 

correlação alta, negativa e significativa entre SIZE e QUICK (-0,4310), TANG e QUICK (-

0,4780), PROF e NDT_NOL (-0,4782), TRI e NOL (-0,4637) e TRI e NDT_NOL (-0,4706). 

As relações acima apresentadas são esperadas em função da construção das variáveis, vide 

quadro 3.  
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Tabela 9 – Análise de correlação (Equação 10)  

 

  KINK 
U 

BETA 
NOL 

TOBIN's 
Q 

NODIV PROF QUICK SIZE TANG LEV 
NDT_ 
NOL 

ETR BFMTR TRI NDTS 

KINK 1,000                             
                               
UBETA 0,144 1,000                           
 (0,008)                             
NOL -0,188 -0,177 1,000                         
 (0,001) (0,001)                           
TOBIN 0,126 0,082 -0,090 1,000                       
 (0,020) (0,131) (0,096)                         
NODIV 0,154 0,083 -0,509 0,099 1,000                     
 (0,004) (0,128) (0,000) (0,068)                       
PROF 0,356 0,093 -0,271 0,616 0,268 1,000                   
 (0,000) (0,087) (0,000) (0,000) (0,000)                     
QUICK -0,112 -0,070 0,141 0,148 -0,065 -0,088 1,000                 
 (0,039) (0,196) (0,009) (0,006) (0,230) (0,105)                   
SIZE 0,139 0,301 -0,207 -0,201 0,167 0,079 -0,431 1,000               
 (0,010) (0,000) (0,000) (0,000) (0,002) (0,148) (0,000)                 
TANG 0,006 0,037 0,063 -0,143 -0,140 -0,028 -0,478 0,347 1,000             
 (0,906) (0,497) (0,248) (0,008) (0,010) (0,608) (0,000) (0,000)               
LEV -0,321 -0,266 0,510 0,158 -0,317 -0,038 0,254 -0,179 0,049 1,000           
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,004) (0,000) (0,486) (0,000) (0,001) (0,372)             
NDT_NOL -0,188 -0,023 0,362 -0,195 -0,260 -0,478 -0,057 -0,058 -0,002 0,042 1,000         
 (0,001) (0,668) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,295) (0,284) (0,977) (0,441)           
ETR 0,048 -0,094 -0,108 0,055 0,083 0,070 -0,018 0,023 -0,050 -0,064 -0,124 1,000       
 (0,373) (0,084) (0,046) (0,314) (0,125) (0,197) (0,739) (0,676) (0,353) (0,236) (0,022)         
BFMTR -0,021 -0,046 -0,074 0,044 -0,006 0,076 0,074 -0,142 0,046 0,034 -0,255 0,085 1,000     
 (0,697) (0,393) (0,175) (0,419) (0,917) (0,161) (0,174) (0,009) (0,398) (0,529) (0,000) (0,116)       
TRI 0,133 0,001 -0,464 0,018 0,249 0,139 0,113 -0,184 -0,148 -0,230 -0,471 0,144 0,187 1,000   
 (0,014) (0,985) (0,000) (0,741) (0,000) (0,010) (0,037) (0,001) (0,006) (0,000) (0,000) (0,008) (0,001)     
NDTS -0,070 0,182 0,078 0,102 0,007 0,152 -0,274 0,296 0,492 0,227 0,062 -0,046 -0,053 -0,149 1,000 

 (0,196) (0,001) (0,151) (0,059) (0,899) (0,005) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,252) (0,399) (0,325) (0,006)   
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4.3 Regressões das equações das variáveis dependentes alavancagem e rating 

 

Para avaliar o grau de conservadorismo das empresas e identificar quais variáveis influenciam 

seu nível de alavancagem, conforme a metodologia desenvolvida por Molina (2005) e 

Clemente-Almendros e Mira (2018), se faz necessário estimar as regressões 4 e 5.  

 

Cabe destacar que os resultados destas equações não respondem de forma direta às hipóteses 

deste trabalho. Os resultados obtidos através da equação 4 são posteriormente utilizados para 

inferir o incremento necessário na alavancagem para que o rating da empresa seja rebaixado em 

um nível conforme metodologia descrita no tem 3.8. Por sua vez os resultados da equação 5 

tem como objetivo avaliar os fatores associados ao nível de alavancagem das empresas e 

embasar de forma mais consistente algumas das conclusões deste trabalho. 

 

A tabela 10 apresenta os resultados da regressão 5 na qual a variável dependente é a 

alavancagem, sendo ela determinada conjuntamente com rating através de um modelo de 

equações simultâneas de MQ2E.  

 

Observa-se que a variável de controle PROF apresenta relação positiva com o nível de 

alavancagem, estando em linha a TOT, entretanto não apresenta significância estatística. Este 

resultado difere da conclusão dos trabalhos apresentados na seção 2.10, os quais apresentam 

relação negativa entre lucratividade e alavancagem, e coeficientes estatisticamente 

significativos (GAUD, 2005; MOLINA, 2005; KLAPPER; TZIOUMIS, 2008; DEVEREUX; 

MAFFINI; XING, 2008; BASTOS; NAKAMURA, 2009; CAMPOS; NAKAMURA, 2015). 

Entretanto, tais trabalhos não consideram a relação endógena entre alavancagem e rating.  

 

Como forma de avaliar o impacto da diferença entre o modelo de equações simultâneas e de 

dados em painel, sendo este último o mais utilizado nos trabalhos acima citados, a equação 5 é 

estimada através de um painel estático, com efeitos fixos e corrigidos para heterocedasticidade 

e autocorrelação serial dos erros. O resulto obtido, apresentado no Apêndice A, aponta para 

uma relação negativa entre alavancagem e rentabilidade, e com significância estatística entre 

5% e 10%, estando este resultado alinhado aos trabalhos citados. 
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Tabela 10 – Análise da regressão para a variável dependente alavancagem (Equação 5) 
 
   Variável Dependente: LEV 
Variáveis Sinal esperado (1) (2) (3) 
Constante  0,6547 *** 0,6489 *** 0,7755 ***  

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  
PROF + 0,0586  0,0423  0,1427   

 (0,652)  (0,746)  (0,259)  
SIZE + -0,0210 *** -0,0211 *** -0,0274 ***  

 (0,003)  (0,004)  (0,000)  
TANG + 0,1091 *** 0,1107 *** 0,0961 **  

 (0,008)  (0,008)  (0,016)  
UBETA (*) +/- -0,1512 *** -0,1462 *** -0,1385 ***  

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  
ETR (*) + -0,0223       

 (0,221)      
BFMTR (*) +   0,0056     

   (0,704)    
TRI +     -0,4484 *** 
          (0,000)   

Observações  342  342  342  
Prob > F  0,0000  0,0000  0,0000  
R²  0,1095  0,1060  0,1699  

 
Notas:  
Resultados apresentados consideram a equação 5 estimada simultaneamente com a equação 4 
Variáveis de controle e instrumentais do modelo estão defasadas em um período  
Os asteriscos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** (significante a 5%) e *** 
(significante a 1%) 
(*) Variáveis “winsorizadas” considerando o intervalo entre 5º ao 95° 
 

A variável SIZE apresenta coeficientes com sinal negativo e estatisticamente significativos. 

Entretanto, o sinal apresentado é oposto ao esperado pelo arcabouço teórico. Desta forma, cabe 

considerar o impacto da diferença entre os modelos de regressão. Ao avaliar o resultado do 

modelo utilizando-se painel estático para sua estimação, observam-se resultados alinhados com 

a teoria e estatisticamente significativos.  

 

Por sua vez, a variável TANG apresenta relação positiva com o nível de alavancagem, seus 

coeficientes são estatisticamente significativos e similares para cada um dos modelos.  

 

Com relação à variável instrumental UBETA, ela apresenta coeficiente negativo e 

estatisticamente significativo, indicando que empresas com maior risco apresentam um menor 

nível de endividamento.  
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Quanto às variáveis tributárias, TRI apresenta coeficiente negativo e estatisticamente 

significativos. Tal resultado não está alinhado à TOT, a qual aponta para uma relação positiva 

entre endividamento e alíquotas tributárias. Cabe destacar que a utilização da variável TRI 

adiciona valor explicativo ao modelo uma vez que seu R² é superior aos demais. Quanto às 

variáveis ETR e BFMTR, estas apresentam sinal positivo, porém sem significância estatística. 

 

A tabela 11 apresenta os resultados do modelo ordered probit no qual a variável dependente é 

o rating.  

 
Tabela 11 – Análise da regressão para a variável dependente rating (Equação 4) 

 
 
   Variável Dependente: RAT 
Variáveis Sinal esperado (1) 
LEV - -2,1356 ***  

 (-5,700)  
PROF + 6,6738 ***  

 (6,910)  
SIZE + 0,2989 ***  

 (5,750)  
TANG + -0,0157  
  (-0,050)   

N  342  
Cut (A)  5,5660  
Cut (BBB)  3,3173   
Cut (BB)  1,4537  
Cut (B)  0,1053  
Cut (CCC)  -0,3930  

 
Notas:  
Variáveis de controle e instrumentais do modelo estão defasadas em um período  
Os asteriscos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** (significante a 5%) e *** 
(significante a 1%) 
 
As variáveis LEV, PROF e SIZE apresentam sinais de seus respectivos coeficientes de acordo 

com o esperado pela teoria, além de serem estatisticamente significativos a 1%. Por sua vez a 

variável TANG apresenta sinal oposto ao esperado pela teoria, porém não é estatisticamente 

significativa. Este resultado vai ao encontro de trabalhos desenvolvidos por Soares, Coutinho e 

Camargo (2012), Molina (2005) e Clemente-Almendros; Mira (2018). 

 

Comparando os resultados aqui obtidos com os dos trabalhos que aplicaram a estimação através 

do modelo ordered probit pode-se verificar algumas diferenças relevantes que necessitam ser 

destacadas uma vez que influenciam diretamente a análise do nível de conservadorismo das 
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empresas. Com base nos coeficientes obtidos por Molina (2005) há indicações que a variável 

LEV e SIZE tem uma influência mais significativa sobre o rating das empresas do que os 

resultados aqui apresentados. Por sua vez, os resultados apresentados por Clemente-Almendros 

e Mira (2018) apontam uma influência mais significativa da variável PROF.  

 

Além dos pontos acima destacados referentes aos coeficientes, para este modelo é de especial 

interesse os cutpoints identificados na parte inferior da tabela 11, os quais são utilizados para 

definir o aumento de alavancagem necessário para que uma empresa tenha seu rating rebaixado 

em um nível.  

 

Os resultados dos cutpoints estimados através da equação 4 apresentam uma diferença média 

entre si da ordem 1,49, enquanto os resultados dos trabalhos de Molina (2005) e Clemente-

Almendros e Mira (2018) apresentam diferença média de 1,35 e 0,71, respectivamente. Tal 

diferença faz com que a alavancagem necessária para que uma empresa da amostra aqui 

avaliada tenha seu rating rebaixado em um nível seja superior quando comparada aos resultados 

dos trabalhos supracitados. A tabela 12 busca resumir as diferenças entre os resultados aqui 

estimados e dos apresentados por Molina (2005) e Clemente-Almendros e Mira (2018) 
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Tabela 12 – Comparação dos resultados de modelos ordered probit para a variável 
dependente rating 

 

Variáveis 
Sinal 

Esperado 

Equação 4 Molina (2005) 
Clemente-Almendros e 

Mira (2018) 

Coeficiente Coeficiente Delta Eq 4 Coeficiente Delta Eq 4 

LEV - - 2,1356 *** - 10,780 *** - 8,6444 - 2,656 * - 0,5204 

PROF + 6,6738 *** 4,960 *** - 1,7138 20,699 *** 14,0252 

SIZE + 0,2989 *** 0,550 *** 0,2511 0,236 *** - 0,0629 

TANG + - 0,0157 (N/S)    0,280 * - 0,0189 0,1005 (N/S) - 0,1939 

       

Cut (AAA) N/A 4,790 N/A 

Cut (AA) N/A 3,320 7,524 

Cut (A) 5,566 1,630 6.466 

Cut (BBB) 3,311 0,270 5,525 

Cut (BB) 1,447 -0,410 5,063 

Cut (B) 0,100 -1,980 4,040 

Cut (CCC) -0,397 N/A 3,395 

Cut (CC) N/A N/A 2,958 

Delta médio total (1) 1,489 1,353 0,714 

Delta BBB para BB 1,864 0,680 0,462 

Delta BB para B 1,348 1,570 1,023 

 
Notas:  
Variáveis de controle e instrumentais do modelo estão defasadas em um período  
Os asteriscos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** (significante a 5%) e *** 
(significante a 1%) 
N/S: Não significativo; N/A: Não aplicado ao estudo 
(1) Delta refere-se à diferença entre uma classificação de rating e a classificação imediatamente inferior 
 
 

4.4 Análise do nível de conservadorismo das empresas 

 
A avaliação do nível de conservadorismo das empresas toma como referência a metodologia 

desenvolvida por Molina (2005), no qual é auferido se o benefício tributário é superior ao custo 

de falência associado ao aumento da alavancagem que resulte em rebaixamento da classificação 

de rating em um nível. Desta forma, caso o benefício tributário seja superior ao custo de 

falência, pode-se inferir que as empresas apresentam comportamento conservador em relação 

ao seu nível de alavancagem. 
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Ao aplicar os coeficientes estimados da equação 4 às variáveis LEV, PROF e SIZE, obtém-se 

o valor de 2,6308, referente ao rating BB. Desta forma, com base nos cutpoints apresentados 

na tabela 11, pode-se incrementar o nível de alavancagem até que o resultado da equação seja 

minimamente inferior a 1,4473 para a empresa apresente classificação de rating B. Para que a 

equação atinja tal resultado é necessário incrementar o nível de alavancagem 2,36 vezes, 

fazendo com que o nível de alavancagem passe de 0,4070 para 0,9604. 

 

Considerando que a dívida seja perpétua e o benefício tributário pode ser utilizado por 

completo, o benefício fiscal da dívida é estimado multiplicando-se a alíquota marginal de 

impostos pelo montante de dívidas (GRAHAM, 2000). Portanto, para avaliar o benefício fiscal 

associado ao aumento da alavancagem, aplica-se a alíquota de 34% sobre o incremento do 

endividamento. O benefício fiscal estimado através desta metodologia atinge 23,5% como 

proporção do valor da firma. 

 

Por sua vez, a probabilidade de default para o período de 10 anos de uma empresa com 

classificação de rating B é 12 pontos percentuais superior a uma empresa com classificação de 

rating BB (STANDARD & POORS, 2018). Considerando que os custos diretos e indiretos 

relativos a dificuldades financeiras são da ordem de 10% a 23% do valor da firma (ANDRADE; 

KAPLAN, 1998), o rebaixamento do rating resultaria em um aumento do custo de falência da 

ordem de 2,0% como proporção do valor da firma. 

 

Observa-se, portanto, que o benefício fiscal associado ao endividamento (23,5%) supera os 

custos de dificuldades financeiras e falência (2,0%), podendo-se inferir que as empresas 

apresentam um comportamento conservador em relação ao seu nível de endividamento.  

 

A conclusão em relação ao nível de conservadorismo é a mesma ao se utilizar outras variáveis 

tributárias para inferir o benefício tributário associado ao aumento do endividamento. Ao 

aplicar a alíquota média das variáveis ETR (18,81%), BFMTR (28,49%) e TRI (16,60%) ao 

incremento do endividamento, obtém-se o benefício tributário de 11,04%, 17,73% e 9,51, 

respectivamente. A tabela 13 apresenta os cálculos aplicados para avaliar o nível de 

conservadorismo das empresas considerando a alíquota de 34% para estimar o benefício 

tributário.  
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Tabela 13 – Avaliação do nível de conservadorismo das empresas 
 

Alavancagem efetiva das empresas  

Variável Coeficiente Eq. 4 (1) Média 2010 - 2018 Resultado 

LEV - 2,1387 0,4070 - 0,8705 

PROF 6,6763 0,0954 0,6368 

SIZE 0,2979 9,6149 2,8645 

Total (rating BB) 2,6308 

Dívida (R$ milhões) 18.945 

KINK 4,38 

    

Cenário com incremento da alavancagem 

Variável Coeficiente Eq. 4 (1) Média 2010-2018 Média x Coeficiente 

New LEV - 2,1387 0,9604 - 2,0540 

PROF 6,6763 0,0954 0,6368 

SIZE 0,2979 9,6149 2,8645 

Total (novo rating B) (1) 1,4473 

Nova Dívida (R$ milhões)  44.705 

New KINK 1,85 

Benefício tributário (% valor da firma)  

Benefício tributário = 34% x ∆ Dívida (R$ milhões) 8.758 

Benefício tributário (% Valor da firma) 23,52% 

Custo de falência e dificuldade financeira (% valor da firma) 

Aumento da Probabilidade de falência (2) 11,99% 

Custo de falência a dificuldade financeira (3) 10% a 23% 

Aumento médio do custo de falência e dificuldade financeira (4) 1,98% 

Benefício tributário – Custo de falência e dificuldade financeira (% valor da firma) 

Benefício Líquido 21,54% 

 

Notas:  
(1) Equação 4 estimada somente com as variáveis com as variáveis estatisticamente significantes (LEV, PROF e 
SIZE), divergindo ligeiramente dos resultados apresentados na tabela 11.  
(2) Standard & Poors: Default, Transition, and Recovery: 2018 Annual Global Corporate Default and Rating 
Transition Study 
(3) Andrade e Kaplan (1998) 
(4) Aumento da probabilidade de falência multiplicado pelo custo de falência e dificuldade financeira: média 
(11,99% x 10%) e (11,99% x 23%) 
 
Ao tomar como referência diferentes patamares da variável KINK e aplicar o mesmo racional 

desenvolvido na tabela 13, verifica-se uma variação do benefício tributário de acordo com o 

KINK, sendo que o menor benefício associado ao aumento da alavancagem encontra-se no 

menor patamar de KINK. Esta análise é apresentada na tabela 14, a qual contempla a avaliação 
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tomando como referência o KINK observado independentemente da empresa, bem como a 

média do KINK observado de cada uma das 38 empresas da amostra. 

 

Tabela 14 – Benefício tributário versus custo de falência utilizando como referência a 
variável KINK 

 

Referência do kink utilizado: independente da empresa (342 observações) 

KINK LEV RAT (1) 
New 

KINK 

New 

LEV (2)  

New 

RAT 

(2) 

Benefício 

tributário (3) 

Custo de 

falência 

(4) 

Benefício 

líquido 

0,0 a 1,2 0,514 BB 0,347 0,794 B 23,5% 2,0% 21,5% 

1,2 a 1,6 0,438 BB 0,676 0,904 B 61,7% 2,0% 59,7% 

1,6 a 2,0 0,416 BB 0,762 0,997 B 50,1% 2,0% 48,1% 

2,0 a 3,0 0,421 BB 1,038 1,004 B 55,1% 2,0% 53,1% 

> 3,0 0,300 BB 2,746 1,084 B 52,0% 2,0% 50,1% 

         

Referência do kink utilizado: média da empresa (38 observações) 

KINK LEV RAT (1) 
New 

KINK 

New 

LEV (2)  

New 

RAT 
(2) 

Benefício 

tributário (3) 

Custo de 

falência 
(4) 

Benefício 

líquido 

0,0 a 1,2 0,631 BB 0,697 0,705 B 3,0% 2,0% 1,0% 

1,2 a 1,6 0,460 BB 0,615 1,044 B 27,2% 2,0% 25,3% 

1,6 a 2,0 0,334 BB 0,671 0,794 B 16,8% 2,0% 14,8% 

2,0 a 3,0 0,446 BB 1,110 0,973 B 19,1% 2,0% 17,1% 

> 3,0 0,290 BB 2,365 1,056 B 43,5% 2,0% 41,5% 

 

Notas:  
(1) Rating médio das empresas com base no intervalo da variável KINK  
(2) Calculado utilizando-se da estimação da equação 4 
(3) Calculado utilizando-se a alíquota de 34% sobre a variação do endividamento 
(4) Aumento da probabilidade de falência multiplicado pelo custo de falência e dificuldade financeira: média 
(11,99% x 10%) e (11,99% x 23%) 
 

Pode-se observar na tabela 14 que, independentemente do nível de alavancagem, o rating 

estimado através da equação 4 encontra-se no patamar BB. Isto acaba influenciando 

diretamente os resultados observados do benefício líquido associado ao incremento do nível de 

alavancagem para que haja o rebaixamento em um patamar da classificação de rating. 

Comparando os resultados acima apresentados com os de Molina (2005) e Clemente-

Almendros e Mira (2018) verifica-se que o benefício líquido aqui apresentado é 

significativamente superior. Cabe mencionar que, mesmo ao estimar a equação 4 utilizando os 



60 
 

 

sinais das classificações de rating e aplicar a metodologia apresentada na tabela 13 também é 

obtido um valor superior aos observados nos demais estudos (11,73%).  

 

Considerando que as amostras utilizadas nos trabalhos de Molina (2005) – 3.048 empresas – e 

Clemente-Almendros e Mira (2018) – 88 empresas – são significativamente superiores àquela 

utilizada para estimar a equação 4, cabe avaliar os resultados do benefício líquido quando 

aplicado os modelos ordered probit destes trabalhos aos dados da amostra das 38 empresas 

brasileiras. As tabelas 15 e 16 apresentam estes resultados.  

 

Pode-se verificar que, ao aplicar os coeficientes e cutpoints apresentados por Molina (2005) e 

Clemente-Almendros e Mira (2018) aos dados da amostra de 38 empresas brasileiras, o 

benefício líquido associado ao aumento do nível do endividamento é significativamente 

inferior, e até mesmo negativo, ao observado quando aplicados coeficientes e cutpoints 

estimados da equação 4. 

 

Desta forma, o resultado apresentado na tabela 13 precisa ser interpretado com parcimônia uma 

vez que estudos similares, desenvolvidos com uma maior amostragem, apresentam resultados 

distintos com relação ao benefício líquido associado ao aumento do endividamento. 
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Tabela 15 – Avaliação do nível de conservadorismo das empresas baseado nos resultados do modelo ordered probit apresentados em 
Molina (2005) 

 

Alavancagem efetiva das empresas  Nova alavancagem  

Variável Coeficiente  Média 2010-2018 Resultado New LEV Resultado 

LEV - 10,780 0,4070 - 4,387 0,5160 - 5,562 

PROF 4,960 0,0954 0,473 0,0954 0,473 

SIZE 0,550 9,6149 5,288 9,6149 5,288 

TANG 0,280 0,2533 0,071 0,2533 0,071 

Total (rating BBB) 1,445 Total (rating BB) 0,2699 

Dívida (R$ milhões) 18.945 Nova Dívida (R$ milhões) 24.019 

Benefício tributário (% valor da firma) (1)   4,633% 

Custo de falência e dificuldade financeira (% valor da firma) (2)  1,449% 

Benefício Líquido = Benefício tributário – Custo de falência e dificuldade financeira (% valor da firma) 3,184% 

 
Notas:  
(1) Variação do endividamento multiplicado pela alíquota de 34% 
(2) Aumento da probabilidade de falência multiplicado pelo custo de falência e dificuldade financeira: média (8,78% x 10%) e (8,78% x 23%). Aumento da probabilidade de 
falência baseado em Standard & Poors (2018) e custo de falência e dificuldade financeira em Andrade e Kaplan (1998) 
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Tabela 16 – Avaliação do nível de conservadorismo das empresas baseado nos resultados do modelo ordered probit apresentados em 
Clemente-Almendros e Mira (2018) 

 

Alavancagem efetiva das empresas  Nova Alavancagem  

Variável Coeficiente Média 2010-2018 Resultado New LEV Resultado 

LEV - 2,656 0,4070 - 1,081 0,4839 - 1,285 

PROF 20,699 0,0954 1,974 0,0954 1,974 

SIZE 0,236 9,6149 2,269 9,6149 2,269 

Total (rating CC) 3,162 Total (rating C)  2,958 

Dívida (R$ milhões) 18.945 Nova Dívida (R$ milhões) 23.579 

Benefício tributário (% valor da firma) (1)   3,271% 

Custo de falência e dificuldade financeira (% valor da firma) (2)  4,328% 

Benefício Líquido = Benefício tributário – Custo de falência e dificuldade financeira (% valor da firma) - 1,057% 

 
Notas:  
(1) Variação do endividamento multiplicado pela alíquota de 34% 
(2) Aumento da probabilidade de falência multiplicado pelo custo de falência e dificuldade financeira: média (18,66% x 10%) e (18,66% x 23%). Aumento da probabilidade de 
falência baseado em Standard & Poors (2018) e custo de falência e dificuldade financeira em Andrade e Kaplan (1998) 
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4.5 Regressão com dados em painel para a variável dependente kink 

 
Através da estimação da equação 10 busca-se avaliar se as empresas não otimizam o benefício 

fiscal da dívida em função outros fatores não associados ao endividamento (H2) sob a ótica da 

variável KINK. A tabela 17 apresenta os resultados da equação 10 considerando cada uma das 

variáveis tributárias avaliadas. 

 

Tabela 17 – Análise da regressão para a variável dependente KINK (Equação 10) 
 

 
   Variável Dependente: KINK 
Variáveis Sinal esperado (1) (2) (3) 
Constante  4,3211  4,9440  -0,2878  
  (0,96)  (1,07)  (-0,06)  
UBETA + 1,8643  1,8678  1,6209  
  (1,55)  (1,6)  (1,42)  
NOL + 2,5382 *** 2,4637 *** 3,5949 *** 
  (2,72)  (2,61)  (3,15)  
TOBIN'sQ + 0,8257  0,8197  0,9276  
  (1,01)  (1,01)  (1,12)  
NODIV + -0,0621  -0,1011  -0,0872  
  (-0,09)  (-0,15)  (-0,13)  
PROF +/- 18,4286 ** 18,3091 ** 19,9212 ** 
  (2,17)  (2,17)  (2,31)  
QUICK +/- -4,7447  -4,7335  -4,4241  
  (-1,17)  (-1,17)  (-1,11)  
SIZE - 0,5396  0,4965  0,7760 ** 
  (1,59)  (1,45)  (2,15)  
TANG - 0,7283  0,9216  0,9926  
  (0,43)  (0,55)  (0,61)  
LEV - -17,3158 *** -17,2438 *** -16,8941 *** 
  (-5,71)  (-5,72)  (-5,62)  
NDT_NOL - -4,5979 *** -4,8580 *** -3,6830 *** 
  (-3,23)  (-3,3)  (-2,67)  

NDTS - -36,7868  -37,8351  -39,6833 * 

  (-1,57)  (-1,59)  (-1,66)  
ERT (*) - 0,0305      
  (0,08)      
BFMTR (*) -   -0,5750    
    (-0,84)    
TRI -     10,2772 *** 
      (2,92)  

Observações  342  342  342  
Prob > F  0,0000  0,0000  0,0000  
R²  0,0286  0,0288  0,0301  
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Notas:  
Variáveis de controle e instrumentais do modelo estão defasadas em um período. 
Os asteriscos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** (significante a 5%) e *** 
(significante a 1%) 
(*) Variáveis “winsorizadas” considerando o intervalo entre 5º ao 95° 
 
 
Verifica-se que dentre as 12 variáveis de controle e instrumentais avaliadas na equação 10, 

somente 4 são estatisticamente significativas em cada um dos modelos, sendo elas NOL, PROF 

LEV e NDT_NOL.  

 

A variável NOL é estatisticamente significante a 1% e apresenta sinal positivo, estando, 

portanto, em linha com o conceito teórico de que empresas que possuem prejuízos acumulados 

são mais conservadoras em relação aos seus patamares de KINK uma vez que podem utilizar 

tais saldos para reduzir a base de tributação sobre a qual incide IRPJ e CSSL. Conclusão similar 

à descrita em relação à NOL pode ser inferida para a variável NDT_NOL, uma vez que impostos 

diferidos podem ser utilizados para reduzir a base de tributação. Os resultados observados estão 

alinhados ao apresentado no trabalho de Clemente-Almendros e Mira (2018), entretanto os 

autores identificam um menor nível de significância destas variáveis, sendo estas 

estatisticamente significantes a 10%. 

 

Em relação à variável PROF, esta é estatisticamente significante a 5% e apresenta sinal positivo, 

apontando que empresas mais rentáveis são mais conservadoras em relação aos patamares de 

KINK. Desta forma, pode-se inferir que as empresas não assumem um patamar mais agressivo 

de endividamento mesmo que sejam capazes de gerar resultados para cobrir os juros relativos 

ao endividamento. Este resultado vai ao encontro de estudos que apontam uma relação negativa 

entre alavancagem e lucratividade (GAUD, 2005; MOLINA, 2005; KLAPPER; TZIOUMIS, 

2008; DEVEREUX; MAFFINI; XING, 2008; BASTOS; NAKAMURA, 2009; CAMPOS; 

NAKAMURA, 2015). Entretanto, Clemente-Almendros e Mira (2018) observam em sua 

análise que a variável PROF apresenta relação inversa com a KINK, sendo esta variável 

estatisticamente significante a 1%. Ou seja, os resultados obtidos pelos autores apontam que 

empresas com maior nível de rentabilidade são mais agressivas em relação ao patamar de 

endividamento. 

 

Por sua vez a variável LEV é estaticamente significante a 1% e apresenta sinal negativo. Este 

resultado está alinhado ao esperado uma vez que empresas com menores níveis de alavancagem 

tendem a apresentar menores montantes de juros e, portanto, maior KINK.  
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No modelo 3, o qual utiliza a variável tributária TRI, observa-se que tanto esta variável como 

as variáveis SIZE e NDTS também são estatisticamente significantes a 1%, 5% e 10%, 

respectivamente. Entretanto, dentre estas variáveis, somente NDTS apresenta sinal alinhado ao 

esperado – negativo – reforçando o ponto de que as empresas tendem a serem mais 

conservadoras quando possuem substitutos ao endividamento para reduzir a base de tributação. 

 

Desta forma, pode-se concluir que as empresas não otimizam o benefício fiscal da dívida em 

função de outros fatores não associados ao endividamento, em especial aqueles que podem ser 

substitutos tributários aos juros para a redução da base de incidência de impostos. Dentre tais 

fatores estão prejuízos acumulados, impostos diferidos e depreciação e amortização. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A estrutura de capital é um dos temas mais estudados no campo de finanças (FONSECA, 2017) 

sendo que muitos estudos têm como objetivo identificar a validade das diferentes teorias que 

sustentam a decisão das empresas em relação à utilização de fontes de capital próprio ou de 

terceiros para financiar seus ativos. O presente trabalho buscou avaliar à luz de uma destas 

teorias – trade-off theory (TOT) – se as empresas brasileiras apresentam um comportamento 

conservador em relação à utilização de endividamento. 

 

Para tanto, empregou-se uma metodologia desenvolvida em estudos internacionais (MOLINA, 

2005; CLEMENTE-ALMENDROS; MIRA, 2018) mas que ainda não se tem registro em 

estudos locais. Através desta metodologia busca-se avaliar se o aumento da alavancagem resulta 

em benefícios fiscais associados à dívida superiores aos custos de falência ex ante (H1) e se as 

empresas não otimizam o benefício fiscal da dívida em função outros fatores não associados ao 

endividamento (H2). Para a verificação destas hipóteses foram utilizadas informações de 38 

empresas brasileiras, não financeiras, com dados que compreendem o período de 2009 a 2018. 

 

Em relação à H1, verifica-se que as empresas locais consideradas na amostra poderiam obter 

um benefício fiscal superior ao custo de falência ex ante caso elevassem seu nível de 

endividamento a um patamar suficiente para que sua classificação de rating seja rebaixada em 

um nível. Tal benefício varia de 9,5% a 21,5% do valor da firma conforme a alíquota tributária 

associada ao benefício fiscal da dívida.  

 

Esta conclusão é obtida através da inferência de um modelo ordered probit, o qual tem a 

classificação de rating como variável dependente. Através desta equação verifica-se que as 

variáveis alavancagem (LEV), rentabilidade (PROF) e tamanho (SIZE) são estatisticamente 

significantes e apresentam os sinais de acordo com o previsto pela teoria. O modelo também 

apresenta os cutpoints associados à transição da classificação de rating, os quais são utilizados 

para inferir o aumento da alavancagem necessário para o rebaixamento em um nível da 

classificação de rating. Comparando os resultados obtidos com os trabalhos de Molina (2005) 

e Clemente-Almendros e Mira (2018), verifica-se que há um maior intervalo entre os cutpoints 

estimados com dados do mercado local, fazendo com que o aumento da alavancagem necessária 

para o rebaixamento da classificação de rating seja superior aos dos estudos internacionais. Ao 

aplicar os resultados da equação estimada por Molina (2005) aos dados das empresas locais 
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infere-se que há um benefício líquido positivo entre 0,3% e 3,2% do valor da firma, levando a 

concluir que as empresas apresentam um comportamento conservador. Por sua vez ao aplicar a 

equação estimada por Clemente-Almendros e Mira (2018) aos dados das empresas locais infere-

se que um benefício inferior às demais estimativas, variando de -1,1% a 0,8% do valor da firma.  

 

Desta forma, há evidências de que as empresas locais adotam um comportamento conservador, 

entretanto, deve-se ressaltar que alguns dos parâmetros utilizados podem de alguma forma não 

estar alinhados à realidade local. Exemplo disso é o custo de falência estimado por Andrade e 

Kaplan (1998) o qual toma como base o mercado norte-americano que se mostra 

comparativamente mais maduro que o mercado local. Isto indica que os custos de falência 

podem estar subestimados.  

 

Quando se compara o patamar necessário de incremento de alavancagem para redução do 

patamar de rating obtido nesta pesquisa com os resultados encontrados por Molina (2005) e 

Clemente-Almendros e Mira (2018), identifica-se uma diferença significativa. A principal 

limitação encontrada para desenvolver esta pesquisa foi o tamanho da amostra, o que de alguma 

forma pode ter resultado em valores superestimados do aumento da alavancagem necessária 

para redução do rating, fazendo com que o benefício não seja tão expressivo quanto o 

apresentado. 

 

Com o objetivo de avaliar a H2, estimou-se um modelo tobit o qual tem a variável kink como 

dependente. Através dos resultados obtidos pode-se inferir que o nível de conservadorismo das 

empresas, avaliado sob a perspectiva da relação entre EBIT e despesas de juros (KINK), está 

diretamente associado a benefícios fiscais não associados ao endividamento. Verifica-se que as 

variáveis de prejuízos acumulados (NOL) e impostos diferidos (NDT_NOL) são 

estatisticamente significantes e apresentam os sinais esperados conforme o embasamento 

teórico.  

 

Ambas variáveis reduzem a base de incidência tributária, havendo, portanto, uma menor 

necessidade de endividamento para aproveitamento de benefícios fiscais. Desta forma pode-se 

concluir que as empresas fazem uso de outros benefícios tributários não associados ao 

endividamento. 
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Além da verificação das hipóteses este trabalho também apresentou uma abordagem a qual 

considera simultaneidade na definição do nível de alavancagem e da classificação de rating 

através da aplicação de um modelo de equações simultâneas. Pode-se verificar que quando a 

simultaneidade é considerada a variável lucratividade deixa de ser estatisticamente significante 

quando comparado ao modelo de dados em painel. Entretanto, as variáveis tamanho (SIZE), 

tangibilidade (TANG) e risco (UBETA) continuam sendo estatisticamente significativas. 

 

De forma geral, este trabalho buscou aprofundar a discussão sobre o tema estrutura de capital 

sob uma abordagem que possa ser direcionada a decisões práticas das empresas em relação à 

utilização de capital próprio e de terceiros para financiar suas atividades. Entretanto, durante o 

desenvolvimento deste trabalho encontrou-se algumas limitações que poderiam dar maior 

respaldo às análises aqui desenvolvidas e que podem ser objeto de estudos futuros. Dentre os 

temas destacam-se: a) cálculo da alíquota marginal de impostos conforme metodologia proposta 

por Graham (1996a, 1996b); b) avaliação do custo de falência ex ante aplicado ao mercado 

local; c) identificação do aumento da probabilidade de falência por classificação de rating 

aplicada ao mercado local; d) inclusão de juros sobre capital próprio (JSCP) como variável de 

controle no modelo em que a alavancagem é a variável independente; e) desenvolvimento de 

metodologia de aplicação da variável KINK ao mercado local similar ao mercado norte-

americano. 

  



69 
 

 

APÊNDICE A 

 
Tabela 18 – Análise da regressão em painel estático para a variável dependente LEV   

 

   Variável Dependente: LEV 
Variáveis Sinal esperado (1) (2) (3) 
Constante  -0,1178 * -0,1561 *** -0,1763 ***  

 (0,042)  (0,000)  (0,000)  
PROF + -0,1288 * -0,1188 ** -0,0290   

 (0,018)  (0,017)  (0,535)  
SIZE + 0,0563 *** 0,0599 *** 0,0631 ***  

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  
TANG + 0,1515 * 0,1450 ** 0,1658 **  

 (0,017)  (0,029)  (0,013)  
UBETA (*) +/- -0,081 *** -0,0744 *** -0,0681 ***  

 (0,000)  (0,000)  (0,001)  
ERT (*) + -0,0144 **      

 (0,043)      
BFMTR (*) +   -0,0035     

   (0,472)    
TRI +     -0,1730 *** 
          (0,004)   

Observações  342  342  342  
Prob > F  0,0000  0,0000  0,0000  
R²  0,1233  0,1176  0,1349  

 

Notas:  
Os testes dos pressupostos dos modelos de regressão apontam para existência de um painel estático com efeitos 
fixos, heterocedasticidade e autocorrelação serial dos erros. As correções são realizadas por meio modelo de erro 
robusto ou erro-padrão de Driscroll e Kray (1998) 
Variáveis de controle e instrumentais do modelo estão defasadas em um período  
Os asteriscos referem-se ao nível de significância do p-valor: * (significante a 10%), ** (significante a 5%) e *** 
(significante a 1%) 
(*) Variáveis “winsorizadas” considerando o intervalo entre 5º ao 95° 
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