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Resumo 
 

A estrutura de capital, entendida enquanto composição do mix de financiamento 

que a empresa utiliza para realizar seus projetos, tem sido amplamente estudada nos 

últimos anos, pois é através dela que a empresa definirá seu sucesso ou fracasso no 

futuro. O propósito desta dissertação foi investigar os fatores que determinam a 

estrutura de capital no ambiente brasileiro no período de 1995-2002. 

Os estudos sobre estrutura de capital ganharam força no início da década de 

1950 com o trabalho desenvolvido por Modigliani e Miller. Neste, os autores afirmaram 

que não existe uma composição ótima do mix de financiamento e que a forma como a 

empresa se financia é irrelevante. Após a divulgação desta teoria, muitas outras foram 

desenvolvidas por diferentes pesquisadores almejando encontrar fatores e aspectos 

que pudessem afetar a estrutura de capital. E como não podia deixar de ser, diversos 

trabalhos empíricos foram realizados sobre o tema.  

Nesta dissertação, tendo conhecimento do referencial teórico e dos diversos 

trabalhos empíricos desenvolvidos, buscou-se identificar os elementos que afetam a 

estrutura de capital, bem como as variáveis que possam representá-los; e para 

tratamento dos dados foi utilizada análise fatorial e a regressão.     

Por fim, foi feita uma análise na qual se buscou definir os fatores tidos como 

relevantes e, em seguida, verificou-se a relação destes fatores com os níveis de 

endividamento. Desta forma, foi possível averiguar se determinados fatores são 

importantes para explicar a estrutura de capital das empresas de capital aberto no 

Brasil. 
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Abstract 
 
The capital structure, comprehended as the financing mix that the firm uses to 

realize his project, have been largely studied in the last years, because is through the 

capital structure that the firm will define your success or failure in the future. The 

purpose of this study was to investigate the determinants factors of capital structure in 

the Brazilian environment over the period of 1995-2002. 

The seminal paper of Modigliani and Miller from the beginning of fifties is the 

turning point of this subject. In this work, the authors affirm that it does not exist an 

optimal financing mix and the form as the firm is financed is irrelevant. After this point, 

many different theories were developed with the aim of seeking factors and aspects that 

affect the capital structure. And consequently, many empirical works were produced on 

this theme. 

This study revisits some important theories and empirical works developed on 

the subject of capital structure. The main purpose of the investigation was to identify 

some elements that affect the capital structure and to find out how these variables might 

represent it. The empirical work used factor analysis and regression. 

An analysis is conducted with the purpose to define the relevant factors to verify 

the relation between these factors and the level of the debt. Therefore, it was possible to 

verify some factors that are important to explain the capital structure of open’s capital 

firms in Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
 

Entende-se por estrutura de capital a composição do mix de financiamento que 

a empresa utiliza para realizar seus projetos, ou seja, a combinação de recursos de 

terceiros e dos recursos dos proprietários. A busca pelo melhor entendimento da 

formação da estrutura de capital (grau de endividamento) levou, nos últimos anos, 

muitos pesquisadores de Economia e Finanças a se debruçarem sobre tal assunto para 

aprofundar o conhecimento sobre a composição de um mix de financiamento ótimo. Tal 

empenho culminou em um maior entendimento das duas formas, e de qual a melhor 

para a empresa obter recursos, levando em consideração algumas diferenças entre 

elas. 

 As diferenças existentes entre ambas consistem em: a dívida tem direito fixo 

sobre o fluxo de caixa, enquanto que o portador de ações tem direito sobre quaisquer 

fluxos de caixa residuais, após terem sido cumpridos todos os demais compromissos. 

Outra diferença que cabe destacar encontra-se no fato de a dívida conferir ao credor 

alta prioridade sobre os ativos da empresa, no caso de dificuldades financeiras, 

enquanto os acionistas têm menor prioridade. Além do que, as leis têm tratado as 

despesas com juros de forma muito diferente, e muitas vezes com mais vantagens em 

relação aos dividendos, uma vez que esses não são dedutíveis do imposto de renda.  

No tocante à vantagem que a lei proporciona através do uso de dividas, ou seja, 

da dedução dos juros no cálculo dos lucros tributáveis, ressalta-se que esta ajuda a 

reduzir os custos relacionados. Além disso, o uso de dívidas impõe uma certa disciplina 

sobre os administradores ao atribuir a estes a responsabilidade de efetuar os 

pagamentos sobre as dívidas. Um outro aspecto relacionado às dividas é que a 

remuneração dos credores será feita sobre uma quantidade determinada, não 

relacionada ao desempenho da empresa, o que significa que altos lucros não serão 

repartidos com os credores.  

As desvantagens do uso de dívidas estão relacionadas aos custos impostos às 

empresas. Quanto maior a proporção de dívidas utilizadas, maior a probabilidade de 

risco e, maior a taxa de juros que será cobrada na obtenção de novos empréstimos. Até 

que se chega ao ponto em que a taxa passa a ser tão alta que anula o benefício fiscal 

decorrente de dívidas. 
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Evidentemente, o uso de capital de terceiros aumenta o retorno esperado pelos 

acionistas, maximizando sua riqueza e aumentando o valor da empresa, entretanto, 

aumenta também o grau de risco. Sendo assim, a escolha da estrutura de capital tem 

que ser ponderada entre as vantagens e desvantagens do uso de capital de terceiros 

em relação ao capital próprio.  Nesse sentido, uma série de teorias começou a ser 

desenvolvida e estudada, levando não só em conta o uso de dívidas, mas também 

outros fatores que possam interferir na estrutura de capital e nas escolhas das formas 

de financiamento, uma vez que é através dessas escolhas que será definido o futuro da 

empresa. 

O debate sobre estrutura de capital ganhou impulso graças ao artigo seminal de 

Modigliani e Miller (1958). Os referidos autores, assumindo pressupostos bastante 

restritivos, formularam algebricamente essa questão,  abstraindo todas as vantagens e 

desvantagens do uso de capital de terceiros. Os resultados auferidos indicaram que a 

forma com que a empresa financia sua estrutura de capital é irrelevante e nem tão 

pouco afeta seu valor. Todavia, dizer que a forma com que as empresas se financiam é 

irrelevante gerou grandes indagações, tanto no meio acadêmico quanto no empresarial, 

pois a idéia da irrelevância trazia implícito que o investimento era o responsável por 

agregar valor para a empresa. 

Uma linha de pensamento dita Tradicional contestou as idéias de Modigliani e 

Miller, seus argumentos foram construídos tendo como base o mundo real. Aludida 

linha de pensamento enfatizou que a maximização do valor da empresa e a estrutura de 

capital ótima podem ser alcançadas minimizando o custo médio ponderado de capital 

calculado por meio do custo de cada forma de financiamento ponderado pela sua 

participação.    

O debate em torno da irrelevância da escolha da forma de financiamento 

ganhou “fôlego” com o trabalho de Modigliani e Miller em 1963, quando estes 

reavaliaram os efeitos dos impostos. Suas conclusões foram de que o valor da empresa 

aumenta com a economia no pagamento de impostos propiciada pela despesa com 

juros. A partir disso, vários estudos teóricos e empíricos começaram a buscar os fatores 

que possam afetar a forma de financiamento das empresas e, que uma composição 

ótima da estrutura de capital possa existir. 
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Em 1976, Jensen e Meckling desenvolveram uma nova forma de determinar a 

estrutura de capital, através da teoria do custo de agência. Segundo essa teoria, os 

conflitos existentes entre administradores, acionistas e credores irão afetar o valor da 

empresa. Tais conflitos existem porque cada parte procura sempre maximizar a sua 

utilidade em detrimento das outras partes.  

Além das teorias acima referidas, Harris e Raviv (1991), enfatizaram que a 

informação assimétrica é um importante determinante da estrutura de capital. Ross 

(1977), foi um dos pioneiros nos estudos nessa área. O aludido autor abdica do 

teorema de Modigliani e Miller (1958), e ressalta que as informações da estrutura 

financeira das empresas são passadas ao mercado pelos gerentes através da emissão 

de dívidas. Estudos nessa área também foram desenvolvidos por Myers e Majluf 

(1984).  

Através da fundamentação criada pela informação assimétrica, Myers (1984), 

propõe uma hierarquia das fontes de financiamento denominada pecking order. 

Segundo essa teoria, as empresas preferem primeiro se financiar através de recursos 

próprios, depois por dívidas e por último por meio de emissão de ações.  

Duas outras teorias ainda cabem ser mencionadas: a do ciclo de vida do 

produto, que aborda os diferentes estágios de vida deste, tais como: nascimento, 

crescimento, maturidade e declínio, sendo que em cada um desses estágios o uso de 

capital de terceiros é utilizado de uma forma diferente; e a teoria do trade-off, que 

aborda a relação custo de falência e beneficio fiscal do uso da dívida. De acordo com 

essa teoria o valor da empresa será maximizado no ponto onde os custos de falência se 

igualam aos benefícios fiscais.  

Com o intuito de testar as diversas teorias existentes, vários trabalhos 

empíricos foram realizados com o objetivo de verificar quais os fatores que afetam a 

estrutura de capital. Toma-se como exemplo os trabalhos de Ferri e Jones (1979), 

Bradley, Jarrel Kim (1984), McConell e Servaes (1995) e Titman e Wessels (1988). 

Chama a atenção o trabalho desenvolvido por Titman e Wessels (1988), que 

oferece uma nova alternativa para analisar os dados. Os trabalhos empíricos 

geralmente são realizados utilizando a regressão linear para verificar os fatores que 

afetam a estrutura de capital, e Titman e Wessels (1988), fazem uso de um modelo de 
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medida derivado da análise fatorial e outro denominado de estrutural, em que a variável 

dependente é função dos atributos definidos pelo modelo de medida.  

E como é de praxe em trabalhos desse tipo realizados no Brasil, considerou-se 

aqui também o material dos referidos autores para realizar a presente dissertação; 

sendo que a pergunta norteadora desta foi: quais fatores determinam a estrutura de 

capital das empresas de capital aberto no Brasil? 

O estudo teve como objetivo geral identificar os fatores determinantes da 

estrutura de capital para as empresas de capital aberto, investigando as relações de 

cada variável com os diferentes níveis de endividamento das empresas. Para auxiliar na 

elaboração da pesquisa buscou-se formular alguns objetivos específicos, tais como: 

examinar as teorias sobre estrutura de capital, identificando os fatores determinantes da 

mesma, verificar através dos trabalhos empíricos os principais indicadores dos fatores 

teóricos que afetam a estrutura de capital, verificar as relações entre os fatores e a 

estrutura de capital.  

Quanto ao método de análise de dados foi utilizada a proposta de Titman e 

Wessels (1988), usando uma metodologia similar ao desses autores e os mesmos 

atributos teóricos definidos como determinantes da estrutura de capital. Na 

impossibilidade de usar o modelo de medida e o estrutural, usou-se a análise de fatores 

e a regressão linear, almejando verificar a relação da variável dependente com os 

atributos teóricos.  

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro é resgatado 

o referencial teórico da estrutura de capital, abordando o “motor de arranque” que deu 

grande impulso à discussão desse tema, as famosas proposições de Modigliani e Miller 

(1958), bem como as principais teorias sobre o assunto.  

No segundo capítulo, a ênfase é dada às evidências empíricas e teóricas 

necessárias para amparar a pesquisa. No capítulo três, descrevem-se os atributos 

teóricos que afetam a estrutura de capital, bem como as variáveis que irão representá-

los. Nesse capítulo também são apresentadas a metodologia e a técnica estatística de 

tratamento de dados (análise de fatores) para as 148 empresas da amostra.  

E no quarto capítulo, além da apresentação dos resultados da pesquisa, foi 

discutida a relação dos atributos teóricos com os níveis de endividamento, verificando 
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se os resultados encontrados são similares ao de outras pesquisas. O capítulo é 

encerrado com as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA ESTRUTURA DE CAPITAL 
 
1.1 – As Proposições de Modigliani e Miller  

 

Modigliani e Miller (1958), doravante denominados M&M, preocupados em 

explicar as questões problemáticas de investimentos das empresas, desenvolveram 

proposições que mudaram o modo de pensar sobre a estrutura de capital.  

Na análise, demonstram algebricamente que, admitindo condições de mercado 

perfeito, a estrutura de capital escolhida não afeta o valor da empresa. O ambiente 

característico em que realizaram suas proposições é destacado a seguir: 
 

∙ As firmas são agrupadas numa mesma classe de risco, em que o retorno é 

similar para todas;  
 

∙ As firmas podem ter diferentes proporções de dívidas em sua estrutura de 

capital, podendo estar sujeitas a diferentes graus de risco ou alavancagem, e 

mesmo assim, não existiria custo de falência; 

 

∙ As empresas emitem somente dois tipos de ativos financeiros, ações e 

dividas sem riscos; 

 

∙ O mercado de capital perfeito pressupõe simetria de informação, ou seja, os 

indivíduos têm acesso às mesmas informações; 

 

∙ O mercado de capital não impõe resistência aos negócios, ou seja, não 

existe custo de transações; e  
 

∙ A incidência de impostos não existe.  

 

Através do ambiente citado acima, todas as vantagens e desvantagens 

relacionados ao uso de dívidas desaparecem e, deste modo, M&M levantam duas 

proposições que contribuem para as avaliações das empresas com diferentes 

estruturas de capital. 
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Na primeira proposição, consideram uma firma , na qualj X é o retorno 

esperado de algum ativo da empresa antes do pagamento dos juros. tD  o valor de 

mercado de dívidas de uma companhia, o valor de mercado de suas ações, tS κρ é a 

taxa de desconto e jV  é o valor de mercado da firma. Dessa forma, o valor de mercado 

da firma em equilíbrio é dado pela seguinte equação: ( ) /j t t jV S D X κρ+= = , para 

alguma firma j  na classe K .  

Para Modigliani e Miller (1958 p.268), “o valor de mercado de alguma firma é 

independente de sua estrutura de capital, e é dado pela capitalização de seu retorno 

esperado com a taxa κρ  apropriada para sua classe de risco”. Da mesma forma, essa 

equação pode ser descrita como o custo de capital médio da firma. 
 

k
j j

j j j

X X
S D V

ρ= =
+

para alguma firma j, na classe k. 

 

Famá e Grava (2000), salientam que a lógica por detrás do raciocínio de M&M, 

é que o comportamento da firma não é influenciado pela forma de financiamento. Os 

ativos que formam a empresa criam receita a um determinado risco, e esse risco não é 

influenciado pelas fontes de recursos que financiaram os ativos. Por exemplo, a receita 

dos produtos vendidos pelas empresas depende além do preço, da qualidade do 

produto, da demanda e das condições macroeconômicas. Os consumidores compram 

os produtos independentemente da forma pelas quais as empresas financiaram suas 

operações.  

 
“Assim, como a receita, outros componentes do resultado da 
empresa, apresentam um comportamento independente de seu 
financiamento. Se o comportamento dos ativos não muda, seu 
valor não deve mudar. Assim o valor da empresa independe de 
sua forma de financiamento.” (Famá e Grava, 2000 p. 29).  

 

De certo, esses resultados apresentaram muitas reações na época, pois, o que 

estava implícito é que o valor das empresas não mudará, independente de estarem 

muito endividadas ou muito capitalizadas. A proposição ainda declara que não existe 

uma estrutura de capital ótima e nem tampouco pode haver um custo de capital mínimo 
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para a empresa, sendo que a média deste não varia de acordo com o grau de 

endividamento.  

A segunda proposição formalizada por Modigliani e Miller (1958), descreve que: 

a taxa de retorno esperada sobre as ações de uma empresa, que carrega dívida em 

sua estrutura de capital, aumenta com o endividamento, ou seja: 

 

( ) ;/j j ji r Dκ κ Sρ ρ= + −  onde: 

 

ji  =  taxa de retorno do acionista;  

kρ  = taxa de retorno da empresa;  

r = taxa de retorno dos credores; 

jD = valor de mercado da dívida; 

jS = Valor de mercado do capital próprio. 

 

Observando a equação, pode-se verificar que existe um prêmio para o risco 

financeiro maior, ji varia em função da alavancagem, /j jD S . Na ausência deste, a 

alavancagem sendo igual a zero, a taxa de retorno dos acionistas será igual à taxa de 

retorno da empresa. 

Na figura 1, pode-se observar que o aumento da alavancagem proporcionada 

por um maior endividamento, produzirá um aumento da taxa de retorno dos acionistas 

( ji ). Todavia, o aumento do uso de dívidas poderá gerar risco maior para os acionistas, 

já que o endividamento leva à existência de credores a serem pagos, e estes exigirão 

uma taxa de retorno ( ) maior, quanto mais elevados forem os riscos incorporados. r

Através das proposições I e II de M&M, observa-se que a taxa kρ não sofre 

alterações, ela permanece sempre constante, indicando que o custo de capital não será 

alterado com o grau de endividamento. Dessa forma, ainda conforme os aludidos 

autores, o valor da empresa depende apenas de X (retorno esperado de algum ativo 

antes dos juros), cuja origem está nos investimentos realizados pela empresa.   
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M&M, através de suas proposições, opuseram-se ao que se conhecia na época 

em termos de estrutura de capital. No entanto, uma linha de pensamento denominada 

de “tradicional” partiu em contraposição ao teorema da irrelevância.      

 
   Taxas de            Figura 1- Modigliani e Miller e Custo de Capital  
   Retorno  

 
 

         
              ji   

 
 
 
   
 
               kρ   
          r  

 
 

         Fonte: Adaptado de Famá et al.(2001)                /j jSD   

 
1.2 – A Visão Tradicional 

 

A abordagem dita “tradicional” partiu em contraposição às proposições de 

Modigliani e Miller. Os defensores dessa visão1, ao contrário de M&M, afirmam que, 

existe uma estrutura ótima de capital e o valor da empresa depende dessa estrutura. Os 

tradicionalistas, para fundamentarem suas argumentações, fazem uso do custo médio 

ponderado de capital (CMPC), alegando que a minimização deste determinaria a 

estrutura de capital ótima. 

Segundo Gitman (1997, p.441-2), o CMPC “resulta da combinação do custo 

médio ponderado dos custos de empréstimos e de capital próprio da empresa.” A 

empresa sem endividamento será financiada com 100% de capital próprio e, conforme 

este é substituído por capital de terceiros, o CMPC declina, pois o custo do empréstimo, 

                                            
1 Segundo Millan (1992), os principais representantes da escola tradicionalista são Durand (1959), e 
Solomon (1992). 
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graças à dedução dos juros, é menor do que o custo do capital próprio. Entretanto, com 

um índice de endividamento maior, os retornos exigidos pelos credores aumentam, bem 

como o custo do capital próprio, causando a elevação do CMPC.    

Brealey e Myers (1992) ao rever a posição tradicional, enfatizam que o custo 

médio ponderado de capital pode ser representado por:  

 

,( . ) ( . )a ed
D Er r rV V= +  onde;  

ar = a rentabilidade esperada dos ativos;  

dr = a rentabilidade esperada da dívida;  

er = a rentabilidade esperada dos capitais próprios;  

/D V  =proporção da dívida sobre o valor; 

/E V  =proporção dos capitais próprios sobre o valor. 

 

A figura 2 sintetiza a relação existente entre custo de capital e estrutura de 

capital. A análise demonstra que a alavancagem financeira eleva o retorno esperado do 

capital próprio , bem como a rentabilidade dos credores , que passam a cobrar 

taxa de retorno cada vez maior.  

)( er )( dr

Com o comportamento crescente desses custos, a curva representante do 

CMPC declina, alcançando seu mínimo no ponto

ar

M , nessa marca estaria havendo uma 

proporção ótima entre capital próprio e de terceiros, em que haveria uma maior 

diferença entre custo e retorno de um projeto.  

Gitman (1997, p. 442) destaca que “minimizar o custo médio ponderado de 

capital permite à administração assumir um número maior de projetos rentáveis e, 

desse modo, aumentar o valor da empresa”  

Essa seria a proposição ótima de capital buscada pelas empresas. Entretanto 

devido aos riscos associados ao uso de dívidas, a partir de certo ponto o custo total se 

eleva, caracterizando o aumento dos custos das fontes de financiamento. A esse 

respeito os tradicionalistas defendem um grau de alavancagem financeira moderado. 
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               Fonte: Gitman (1997, p.442)                                                    Dívida/Capital 

 

Brealey e Myers (1992), criticam dois pontos da visão tradicional. O primeiro diz 

respeito ao risco financeiro criado por um endividamento moderado, o qual, se ignorado 

pelos investidores, poderá tornar-se excessivo. Neste caso, os acionistas poderão 

aceitar uma taxa de rentabilidade menor do que a realmente desejada. 

De acordo com os autores, parece haver uma confusão entre risco financeiro e 

risco de insolvência. O risco financeiro aparece para qualquer nível de endividamento, 

mesmo naqueles em que a probabilidade de insolvência é nula, enquanto, o risco de 

insolvência aparece com níveis elevados de endividamento. 

O segundo argumento enfatiza o endividamento das empresas através de uma 

taxa de juros mais baixa do que a dos indivíduos. Essa característica incentiva os 

investidores, se assim o desejarem, a adquirir ações dessas empresas, criando um 

endividamento empresarial, preferível ao endividamento pessoal. 

 Brealey e Myers (1992), criticam esse argumento, questionando se o 

endividamento dos indivíduos é de fato mais caro que o empresarial, então não seria 
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difícil imaginar que as empresas que usufruissem dessa forma de remuneração não a 

utilizassem. 

Além das discordâncias levantadas pelos tradicionalistas, as proposições de 

M&M também foram questionadas com relação aos impostos, pois o artigo de 1958 

dava pouca ênfase a esse elemento.  

 

1.3 - Modigliani e Miller e a Incidência de Impostos 
 

A elaboração de um novo artigo foi necessária para retificar as proposições do 

artigo anterior, assim M&M escreveram o artigo chamado “Corporate Income Taxes and 

the Cost of Capital: A Correction”. Neste os autores enfatizam a importância dos efeitos 

dos impostos sobre as dívidas, mantendo o mesmo ambiente anterior e acrescentando 

o benefício fiscal proporcionado pelo uso de dívidas.  

Na literatura, os juros contraídos através da contratação de empréstimo são 

despesas dedutíveis e ao considerar a incidência de impostos, o tratamento do custo de 

capital pode ser outro. Damodaran (2001), ajuda a entender o benefício fiscal oriundo 

de dívidas através da seguinte forma: o benefício fiscal é formado pela taxa de juros ( )r  

incidente sobre os empréstimos ( )D  que as empresas fazem para financiar suas 

operações, e assumem que a alíquota marginal de imposto é ( )τ .Assim, o benefício 

fiscal é dado por ( ) .  rDτ

 Damodaran (2001), também faz algumas suposições sobre as dívidas, em 

especial, que as dívidas são permanentes e que a taxa de desconto que incidirá sobre o 

fluxo de caixa é a própria taxa de juros da dívida. Assim o valor presente do benefício 

fiscal é representado por: 

  

rD D
r

τ τ⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

A representação acima auxilia no entendimento dos efeitos dos impostos no 

artigo de Modigliani e Miller (1963). Os referidos autores ao considerar esses efeitos 

numa empresa que não esteja alavancada, obtêm a seguinte formulação:  
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(1 )
u

XV τ
τ
ρ
−=  

 

uV = valor da firma sem dívidas; 

 τ  = alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica; 

 τρ  = taxa de desconto depois do imposto de renda; 

X  = retorno esperado antes dos juros.  

 

Essa equação salienta que o valor da empresa sem dívida é igual ao valor 

presente dos fluxos de caixa antes dos juros e depois do imposto de renda. Já uma 

empresa que tenha um montante permanente de dívida LD  em sua estrutura de capital, 

pode ser dado por : 

 

           (1 )
L L

XV Dτ
τ τ
ρ
−= +   ou  

LuLV V Dτ= +  

           

Assim, o valor de uma firma alavancada com dívidas  é igual à somatória da 

firma sem dívidas mais o benefício fiscal. Essa formulação assegura que, o valor da 

empresa aumenta com a quantidade economizada em impostos sobre pagamento de 

juros. É importante ressaltar que o uso de dívidas leva a uma visão irrealista de que a 

empresa deva se endividar a cem por cento para maximizar seu valor. Essa idéia é 

combatida mesmo por Modigliani e Miller (1963), que dizem que as empresas deveriam 

obedecer a limites de endividamento, pois o excesso de dívidas pode aumentar a 

possibilidade de falência se os fluxos de caixa forem insuficientes para pagar as 

despesas. 

LV

A preocupação em validar a teoria da irrelevância levou Miller a escrever um 

novo artigo em 1977, dessa vez sendo elaborado sem a participação de Modigliani. 

Segundo Miller (1977),  os investidores deparam-se com uma alíquota de impostos de 

renda sobre a receita dos juros e uma alíquota de imposto sobre a receita das ações. O 
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ganho da alavancagem para os credores numa firma, mantendo os ativos reais pode 

ser mostrado através da seguinte expressão:  

 

(1 )(1 )1
1

C PS
L L

PB

G Bτ τ
τ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

− −= −
−

 

  

 onde:  

  

 LG = ganho fiscal de alavancagem; 

 Cτ  = alíquota de imposto sobre a receita da empresa; 

 PSτ = alíquota de imposto sobre a renda dos acionistas; 

 PBτ = alíquota de imposto sobre a renda dos credores; 

 LB = é o valor de mercado da firma alavancada. 

  

 Através dessa expressão, Miller (1977, p.267), tira algumas conclusões. A 

primeira é que quando todos os impostos são iguais a zero a expressão se reduz a 

. A segunda conclusão destaca que quando os impostos sobre a renda dos 

acionistas igualam com as taxas de impostos sobre as dívidas, o ganho da 

alavancagem é

0GL =

C LBτ , ou seja, o valor da empresa aumenta com mais dívida. E a terceira 

conclusão que Miller extrai é que quando os impostos sobre ações são menores que os 

impostos sobre a dívida, o ganho da alavancagem será menor que C LBτ . 

 Nesse aludido trabalho, o autor também faz algumas suposições, 

caracterizando o ambiente de sua análise. Em geral, destaca que os títulos têm baixo 

risco, que não existe custo de transação e que não existe custo de monitoramento 

envolvido nas emissões. Assegura que diante de tal mundo, o equilíbrio de mercado 

seria dado como na figura 3. A taxa de juros demandada pelo mercado é ascendente à 

medida que os investidores públicos são atraídos a comprarem títulos de dívidas, como 

mostra a inclinação da curva rd(B). Para induzir os investidores, a taxa de juros tem que 

ser alta e as alíquotas de impostos de renda progressiva. A interseção de ( )dr B  com a 

linha horizontal /1or cτ−  determinam o mercado de equilíbrio. Assim, se as corporações 

 22



oferecerem uma quantidade de títulos maior que *B , a taxa de juros será conduzida 

acima de /1or cτ− . Por outro lado, se o volume de títulos for menor que , a taxa de 

juros será menor que este e nessa situação firmas não alavancadas encontrariam 

vantagens para recorrer aos empréstimos. 

*B

 
 
     Taxa de Juros            Figura 3 – Equilíbrio no Mercado de dívidas 

          
                        

 
           

            1( ) PBodr B r ατ−=  
1

1o
c

r
τ−

                                                                   1( )
1s o

c
r B r

τ
=

−
 

       
 
             
              
       

or

 
      
 
    
                Fonte:Miller (1977 p.269)                          *B              Total de Dívidas  
 

      Legenda: 
     taxa de Juros de mercado; or

            cτ imposto de renda das empresas; 
                   pB

ατ  imposto de renda dos credores. 
 

De acordo com o gráfico, a interseção assegura que deverá haver um nível de 

dívida equilibrado, e por seguinte, um equilíbrio entre capital de terceiros e capital 

próprio para o setor empresarial agregado como um todo. Entretanto, Miller (1977), 

afirma que não existe um nível ótimo para firmas individuais, assegurando que o valor 

de alguma firma em equilíbrio seria independente de sua estrutura de capital.  

Modigliani e Miller (1958), foram os pioneiros a analisar os movimentos da 

estrutura de capital e apontaram os caminhos a serem percorridos pelas pesquisas 

futuras. Assim, as pesquisas foram evoluindo e verificações mais amplas acabaram 
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acontecendo com a introdução de novas técnicas e novas variáveis, dando início a uma 

nova fase na pesquisa sobre estrutura de capital. 

 
 1.4 A Teoria do Trade-Off 
 

A argumentação por detrás da teoria do trade-off está relacionada aos 

benefícios e aos custos impostos pelo uso de dívidas. O endividamento pode ser 

incentivado pelo benefício de isenção fiscal oriundo da dedutibilidade dos juros, além de 

forçar administradores a serem mais disciplinados nas escolhas de investimento.  

Em relação ao benefício do uso de dívidas um contra argumento tem que ser 

considerado, os riscos a elas associados, dito de outra forma, o custo de falência. 

Segundo Brigham e Houston (1999, p.475-6), “as empresas nestas condições têm 

despesas legais e contábeis muito elevadas, além de enfrentar dificuldades para reter 

clientes, fornecedores e funcionários”. O custo de falência enfrentado pela empresa 

implicará na perda de fornecedores, uma vez que esses procurarão clientes mais 

estáveis. Além desse aspecto, cabe destacar que, numa ameaça de falência as 

empresas pagarão altas taxas de juros na contratação de empréstimos e, sofrerão mais 

restrições nas contratações que incorrerão sobre os empréstimos das empresas, além 

de sofrerem mais restrições nas contratações de novos empréstimos.  

Na teoria do trade-off pode-se extrair que, enquanto os custos de falência são 

fortes limitadores dos altos níveis de alavancagem desejados pelos administradores, os 

benefícios fiscais são incentivadores do endividamento. Dessa forma, o valor da firma 

será determinado pelo equilíbrio dessas duas forças. 

 A figura 4 ilustra os efeitos dos custos de falência, bem como dos benefícios 

fiscais. Segundo a figura, o valor da firma sem uso de dívidas é representado pela reta 

. O aumento crescente do endividamento como fonte de financiamento, em 

detrimento da emissão de ações, é representado pela reta 

)( uV

)( LV . Segundo Modigliani e 

Miller (1963), o preço das ações das empresas será maximizado se ela utilizar cem por 

cento de capital de terceiros. Entretanto, no mundo real, as empresas limitam o uso de 

endividamento, afim de evitar os custos relacionados à falência. Brigham e Houston 

(1999), afirmam que existe um nível de endividamento ( 1D ) no qual a probabilidade de 

falência é irrelevante. O aumento do uso de dívidas, além de determinado ponto, torna 
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os custos relacionados à falência preocupantes, uma vez que reduzirá os benefícios 

fiscais do endividamento.  

A utilização de dívidas em excesso torna inevitável o início do declínio do valor 

da empresa. O endividamento ultrapassa o ponto considerado como ótimo ( 2D ) em que 

os custos relacionados à falência igualam-se aos benefícios fiscais. A partir desse 

ponto, então, a elevação do endividamento diminui o valor da empresa. Conclui-se que 

a estrutura ótima de capital está situada no ponto ( 2D ).  

 
 

Figura 4 – Efeito do Endividamento Sobre o Valor da Empresa 
 
               Valor de 
               Mercado 
               da Firma     
                                                                               Valor da Empresa com dívidas 
                                                                                                         LV  
   Valor agregado do Benefício fiscal  
                                  com uso do capital de terceiros        Custos  
                                                                                          relacionados a 
                                                                                           Falências 
                                                                                                                                                               
        
 
         
                                                                                                                   uV
    
   
                                                                Estrutura de capital Ótima             
                                                                        
 
               1D 2D                                   Endividamento 
     Fonte: Adaptado de Brigham e Houston (1999, p.476).      

 

1.5 – Teoria do Custo de Agência 
 

Nas últimas décadas, grandes esforços têm sido direcionados em modelos no 

qual a estrutura de capital é determinada por custo de agência. A estrutura ótima de 

capital é dada pelo objetivo de atenuar os conflito de interesses entre gerentes, 

acionistas e credores em relação aos recursos das empresas.  
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Jensen e Meckling (1976), são os pioneiros das pesquisas nessa área. De 

acordo com esses autores, uma relação de agência pode ser denominada como sendo 

aquela que envolve um contrato em que uma ou mais pessoas (o principal), contrata 

outra (o agente), para desenvolver algum serviço em seu favor, envolvendo a 

delegação de algum poder de decisão para o agente.  

Numa relação de agência, “ambas as partes são maximizadoras da utilidade, 

então existe boas razões para acreditar que o agente nem sempre agirá no interesse do 

principal”, assinalam Jensen e Meckling (1976, p.308). O principal poderá evitar que 

seus interesses sejam prejudicados pelos agentes, aplicando sobre estes o 

monitoramento. Por outro lado, o agente também poderá garantir que ele próprio não 

prejudique os interesses do principal, recorrendo aos gastos de recursos (bonding 

costs), tais como: confecção de relatórios e planilhas. Ressalta-se também, que as 

perdas ocorridas nas riquezas dos proprietários também são denominadas um custo de 

agência, e podem ser classificados como perda residual. Sendo assim, segundo Jensen 

e Meckling (1976), o custo de agência é definido pela soma de: 

 

i) Gastos de Monitoramento: decorre dos gastos em monitoramento 

realizados pelos acionistas, com o intuito de reduzir o consumo dos 

administradores em gastos não financeiros. Este método inclui sistema 

formal de controle, restrição orçamentária e políticas de compensação; 

 

ii) Gastos realizados pelos Administradores -bonding costs- decorrem dos 

gastos financeiros e não financeiros realizados pelos gerentes a favor dos 

acionistas; e 

 

iii) Valor Residual Menor: decorrido das divergências entre as decisões dos 

administradores e aquelas que maximizam os acionistas. 

 

Os custos descritos acima são resultados inevitáveis da relação de agência. 

Contudo, custos de agência variam de firma para firma, sendo função direta do 

conhecimento, da performance e das preferências do administrador com relação à 

maximização do valor da firma, e dos custos de monitoramento. Através desses 
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conceitos de custos de agência, Jensen e Meckling (1976), procuram justificar a 

existência de uma estrutura ótima de capital, aplicando-os aos conflitos existentes entre 

acionistas e credores e acionistas e administradores.  

 

1.5.1 – Custo de Agência do Capital Próprio 
 

De acordo com Jensen e Meckling (1976), o comportamento do administrador 

proprietário será de alcançar a maximização de sua utilidade, sua decisão envolverá 

não somente consumo de benefícios que ele denomina de financeiros, mas também, 

daqueles considerados como não financeiros.  

Em se considerando que o administrador proprietário venda uma pequena 

fração de sua empresa, a maximização de sua utilidade estará ameaçada pelos 

detentores dessa pequena porção, isto porque o custo de agência será gerado pela 

divergência entre administradores proprietários e acionistas externos; já que os últimos 

carregam uma fração limitada sobre os custos da empresa, enquanto os 

administradores, além de carregar o ônus de todo os custos de suas atividades, não 

usufruem de todo o lucro por ela proporcionado. 

A perda de direitos fará com que os administradores invistam menos esforços 

no gerenciamento dos recursos da empresa, sendo capazes, ainda, de transferir os 

recursos da empresa em benefício próprio, transformando-os em vantagens pessoais, o 

que se pretendia coletivo.  

Jensen e Meckling (1976), afirmam que com a diminuição da receita do 

administrador-proprietário, haverá um encorajamento para se apropriar em grandes 

quantidades de recursos da firma, na forma de perquisites2. Além disso, os 

administradores não serão motivados a utilizarem suas habilidades e capacidades em 

atividades criativas, tais como, busca por novos empreendimentos lucrativos ou novas 

tecnologias que possam ser incorporadas na empresa.  
Não obstante, se os administradores são livres para escolher o nível de 

perquisites aumentando os gastos, e se poupam esforços em atividades que poderiam 

beneficiar o crescimento da empresa, conseqüentemente, o valor da empresa diminuirá 
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e a responsabilidade do declínio do valor desta cairá sobre seus ombros, aumentando o 

conflito com acionistas externos.    

A redução do valor da empresa, produzida pela relação de agência, é 

conseqüência do interesse do administrador (agente) de maximizar a sua utilidade, não 

alinhando seus interesses com os do acionista (principal). Tal efeito faz com que ocorra 

uma perda residual representando o custo total de agência, realizado pela diferença de 

interesses entre administradores e acionistas, que será refletida em custos de 

monitoramento e atividades de controle até então não experimentadas. A esse respeito 

Kayo (1997, p. 21), faz a seguinte afirmação, “Parece razoável que a mesma situação 

aconteça com administradores profissionais. Estes, entretanto, ao contrário dos 

administradores-proprietários, geralmente não possuem participação na empresa (ao 

menos no início)”.  

A não participação na empresa, ao menos no início, não impedirá que os 

administradores sejam compensados através de outras formas. Jensen (1986), destaca 

que, os administradores têm incentivos para fazer com que a empresa cresça além de 

um tamanho ótimo, pois, o crescimento elevará os recursos sobre seu controle, 

aumentando suas mordomias. 

Diante de tal situação, Jensen (1986), aponta duas razões para reduzir as 

vantagens pessoais dos administradores. A primeira diz respeitos ao fluxo de caixa 

excedente gerado pelas empresas, classificado como fluxo de caixa livre3. Através da 

criação de dívidas, reduz-se o fluxo de caixa livre, reduzindo o fluxo de caixa disponível 

para gasto discricionário dos gerentes. O uso de dívidas seria o mais indicado de 

acordo com Jensen (1986), pois reduziria o custo de agência, tornando-se um 

determinante potencial da estrutura de capital. 

A despeito do aumento das dívidas, a alavancagem também tem seus custos, 

pois aumentam os custos de falência. Para evitar tal custo, teria de ser encontrado uma 

razão ótima, dívida – ação, na qual o valor da firma seja maximizado.  

                                                                                                                                             
2 Entende-se por perquisites, consumo de benefícios não financeiros realizados pelos gerentes a seu 
favor, tais como, escritórios luxuosos, utilização de carros da empresa, relações pessoais com 
empregados. 
3 Fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa excedente após o financiamento de todos os projetos com valor 
presente líquido positivo. (Jensen, 1986, p. 323) 
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Uma outra forma de reduzir os custos de agência seria através do aumento da 

participação acionária do administrador, fazendo com que os interesses deste e dos 

acionistas fiquem alinhados. Porém, o aumento da participação do administrador na 

empresa culmina com a redução da participação de suas vantagens pessoais, 

acarretando, em contra partida, um aumento de exigência por outras compensações.   

 

1.5.2 – Custo de Agência da Dívida 
 

Como visto acima, os conflitos entre acionistas e administradores podem ser 

minimizados pelo aumento do endividamento; no entanto, com o aumento do uso de 

dívidas, pode haver desconfiança por parte dos credores sobre o grau de 

endividamento da empresa, o que poderia culminar no risco de falência. Ademais, o uso 

de dívidas em excesso pode levar a empresa a deparar-se com outro tipo de custo, o 

custo de agência da dívida.  

Jensen e Meckling (1976), destacam que existem razões que inviabilizam o 

excesso de utilização de capital de terceiros como recursos para financiar projetos, tais 

como: 

i) efeitos de incentivos associados com a firma altamente alavancada;  

ii) custos de monitoramento criados por esses incentivos; e 

iii) custos de falência. 

 

Harris e Raviv (1991), ao descreverem exemplos relacionados ao conflito entre 

acionistas e credores, enfatizam que os detentores de ações de uma empresa 

endividada têm incentivos para investirem sub-otimamente, ou seja, substituir 

investimentos de baixo risco por investimentos de maiores riscos e altas taxas de juros. 

Caso essa estratégia de investimento adotada traga retorno, os acionistas 

serão os mais beneficiados, já que os pagamentos de suas obrigações diante dos 

credores permanecem inalteradas. Por outro lado, se os investimentos por algum 

motivo falham, credores e acionistas arcam com os custos. Em geral, os ganhos dos 

acionistas são superiores aos dos credores, uma vez que os primeiros possuem 

responsabilidades limitadas. 
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Cabe destacar que diante desse processo, a atuação do administrador é em 

favor dos acionistas, uma vez que os administradores visam à elevação do valor da 

empresa para aumentar suas compensações. Os credores para evitar tais situações, 

impõem técnicas de monitoramento e controle aos devedores. Segundo Gitman (1997), 

a forma mais utilizada pelos credores é negar à empresa novos empréstimos, ou 

aumentar o custo de empréstimos futuros; além de incluírem cláusulas nos contratos de 

empréstimos que limitem a capacidade da empresa de alterar significativamente os 

riscos operacional e financeiro. A inclusão de cláusulas apropriadas permite ao credor 

monitorar e controlar o risco da empresa.      

 
1.6 – Informações Assimétricas 

 

De acordo com Harris e Raviv (1991), a informação assimétrica ocorre quando 

administradores de empresas (insiders) possuem informações operacionais e 

características das empresas que os investidores (outsiders) não possuem, por 

exemplo, o fluxo de caixa e os retornos dos investimentos. Nestas abordagens teóricas, 

a escolha da estrutura de capital da empresa é transmitida aos investidores pelos 

administradores que detém as informações. 

Ross (1977), foi um dos primeiros autores a considerar as informações nas 

decisões de investimento. Em seu artigo “The determination of financial  structure: the 

incentive signalling aproach”, propõe modificar a teoria de Modigliani e Miller para dar 

conta da estrutura financeira no mundo real, pois, de acordo com esses autores, o 

mercado possui total informação sobre as atividades das firmas. Segundo Ross, os 

gerentes possuem informações sobre as firmas e, através de um programa de incentivo 

sinalizariam informações da estrutura financeira da empresa para o mercado.  
As informações seriam transmitidas através da emissão de dívidas, sendo esta 

entendida como um “sinal”, assegurando que é previsto um futuro otimista para a 

empresa. O caráter da informação seria assegurado pela responsabilidade e o 

profissionalismo dos administradores sobre as decisões das empresas, além do que, os 

mesmos teriam incentivos para sinalizar informações corretas ao mercado, sendo 

penalizados por informações enganosas.  
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Myers e Majluf (1984), citados por Fama e French (2000) ao trabalharem com 

informações assimétricas mostraram que os administradores usam o conteúdo 

informacional para evitar emitir ações no financiamento de novos projetos, devido a 

subavaliação imposta pelo mercado. 

  Os investidores, bem como os administradores, são conhecedores dos 

problemas relacionados à assimetria de informação. Empresas em que as perspectivas 

para o futuro são pessimistas emitem ações almejando favorecer os acionistas antigos, 

pois as ações seriam vendidas a um preço superestimado. O mercado conhecendo o 

conteúdo informacional subavaliam as novas emissões, subtraindo a existência de risco 

nas informações, causando prejuízos ao acionista antigo. Por outro lado, em caso de 

perspectivas otimistas para empresa, também ocorreria queda na riqueza dos 

acionistas, pois o preço das ações seriam subestimadas.   

Os administradores antecipam os valores subtraídos, podendo renunciar a 

projetos considerados lucrativos, caso a subavaliação seja superior ao valor presente 

líquido do projeto. Para evitar que projetos com valor presente líquido positivo sejam 

rejeitados, os administradores preferem financiar projetos com lucros retidos, que não 

envolvem problemas de assimetria de informação. Myers (1984), usa o trabalho 

desenvolvido com Majluf para propor o pecking order theory.   

 

1.7 – O Pecking Order Theory 
 

Myers (1984), enfatiza que a hipótese do pecking order tem como ponto de 

partida, o trabalho desenvolvido por Donaldson em 1961 sobre práticas de 

financiamento de grandes empresas. Neste trabalho, observou-se que os gerentes 

eram favorecidos por recursos gerados internamente, como sendo uma fonte de fundos 

para financiamento de novos projetos. 

 Em estudo realizado para empresas não financeiras no período de 1973 a 

1982, Myers também observou que os fundos gerados internamente cobriram 62% do 

gasto em capital, evitando através desses fundos que as empresas tivessem problemas 

relacionados às informações assimétricas.  

Todavia, segundo o raciocínio descrito por Myers (1984), a empresa retém 

recursos gerados internamente para cobrir novas oportunidades de investimento com 
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valor presente líquido positivo. Caso a empresa também busque financiamento externo, 

é melhor que emita dívidas sem risco do que ações, uma vez que os custos 

relacionados a dívidas são menores que a emissão de ações.  

A esse respeito, Myers (1984), destaca que os administradores não se sentem 

à vontade com o financiamento externo via mercado de capitais, provavelmente porque 

emissões de ações sujeitam as empresas a novas avaliações do mercado e, com isso, 

as ações seriam subavaliadas. Para elucidar essa argumentação Gitman (1997) supõe 

que um financiamento adicional para um novo investimento seria realizado através de 

empréstimos em vez de ações. Isso acontece porque, enquanto os administradores 

acreditam que as perspectivas da empresa são boas, o mercado não avalia 

corretamente o valor da empresa, assim o preço da ação no mercado é baixo.  

A atitude, tomada pelos administradores, de recorrerem a empréstimos é vista 

como um sinal que reflete seu parecer com respeito ao valor da ação da empresa, ou 

seja um sinal positivo, dizendo que a administração acredita que a ação está 

subvalorizada e, assim sendo, seria um bom negócio.  
Quando as perspectivas para a firma não são boas, a administração acredita 

que a ação da empresa está supervalorizada, nesse caso, seria de interesse dos 

acionistas que a empresa emita novas ações. Diante de tal fato, os investidores sempre 

interpretam o anúncio de emissão de ações como um sinal negativo e, por isso, as 

ações são subavaliadas e seu preço declina. Segundo Gitman (1997, p.441) “esse 

declínio no valor da ação, juntamente com custos altos de subscrição para emissão de 

ações (comparados com a emissão de títulos de dívida) tornam o financiamento através 

de novas ações muito dispendioso”.  

O modelo descrito por Myers (1984), afirma que a ordem que as empresas 

usam para se financiar será iniciada por recursos internos, depois pelo uso de dívidas e 

teriam o financiamento com ações somente em último caso. 

 

1.8 - Ciclo de Vida do Produto 
 

A teoria do ciclo de vida do produto aborda os processos pelos quais o produto 

passa desde o início de sua criação. Dhala e Yuspeh (1976. p.102), salientam que o 
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produto passa por alguns estágios, a saber: o produto nasce, cresce vigorosamente, 

atinge maturidade e então entra numa fase de declínio.  

A extensão dos estágios pode variar de produto para produto. Adam e Ebert 

(1992), afirmam que o tempo de nascimento e morte do produto pode durar poucas 

semanas ou meses, embora, para alguns produtos o ciclo de vida se estenda por 

muitos anos ou décadas. A esse respeito, Dhalla e Yuspeh (1976, p.103), dizem que 

“muitas classes de produtos têm gozado e provavelmente poderá gozar um longo e 

próspero estágio de maturidade, mais do que a expectativa de vida humana. Por 

exemplo, o whisky escocês, o vermouth italiano e o perfume francês”. A figura 5 mostra 

os estágios do ciclo de vida do produto sintetizado. 

 
Figura 5 – Estágios do Ciclo de Vida do Produto  
 

     Volume 
             de Vendas 

   Introdução       Crescimento    Maturidade       Declínio         Estágios 
Variedade de     Grande                     Padronização        Necessidade de         Alta padronização 
Produto              Variedade                Crescente           um desenho dominante      
Volume de        Baixo                         Volume                 Volume                       Volume 
Produto             Volume                     Crescente              Alto                            Alto 
Estrutura da     Pequenos                  Consolidação        Algumas                     “sobreviventes” 
Industria           Competidores                                         companhias grandes 
Forma              Características          Qualidade do          Preço e                     Preço 
De                    do produto                 produto e                Dependência 
Competição                                     disponibilidade 
Fonte: Hayes e Wheelwright apud Adam e Ebert (1992, p. 120). 

 

O conceito de ciclo de vida do produto tem amplas contribuições em diferentes 

áreas do planejamento e formulações políticas. Damodaran (2001), argumenta que o 

comportamento da firma em cada estágio é inteiramente compatível com o trade-off entre 
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custo e benefício da dívida. 

Na fase introdutória, o benefício fiscal do uso de dívida tende a ser pequeno ou 

não existente. Nesse estágio a predominância é do uso de capital próprio, a firma ainda 

não é vista pelo mercado como sendo de boa índole, pois não possui dados históricos que 

possam comprovar seu caráter. Assim, a captação de empréstimos é muito difícil.  

Na fase de crescimento, a empresa começa a consolidar-se, os investimentos são 

feitos em grandes escalas para atender à crescente demanda. O conceito de crédito é 

elevado, e com a oferta de recursos de terceiros a empresa aumenta o uso de capital de 

terceiros, “embora a predominância ainda seja de capital próprio”, Kayo e Famá (2002, 

p.41). 

  Quando a empresa atinge a maturidade, os investimentos já não são tão 

grandes, a ausência destes faz com que haja um fluxo de caixa livre maior e o trade-off 

entre custo e benefício da dívida muda a favor do endividamento. Os administradores são 

estimulados a aumentar o tamanho da firma e, visando suas vantagens pessoais, 

investem em projetos com valor presente líquido negativo. 

Kayo e Famá (2000, p.42), afirmam que “isso faz com que a firma ultrapasse o 

limite considerado ótimo no que diz respeito ao investimento”. Nessa fase, o uso de dívida 

também acaba se tornando um mecanismo disciplinar, reduzindo o fluxo de caixa livre. O 

valor máximo da empresa, teoricamente, é atingido mas a partir de então, os custos 

relacionados a monitorias, consultorias, problemas de agência entre outros, aumentam 

cada vez mais, pressionando a empresa ao declínio. 

O endividamento exagerado na fase de maturidade pode levar a empresa a 

enfrentar dificuldades financeiras, e a má administração destas dificuldades dá origem à 

insolvência. Kayo e Famá (2000), salientam que esta pode tomar duas formas. A primeira 

denominada insolvência baseada em fluxos, ou insolvência técnica, está relacionada à 

insuficiência de divisas para atender às necessidades de caixa, ou seja, ficam 

incapacitadas de pagar suas dívidas num período curto. A segunda seria insolvência 

baseada em estoques cujo quadro é mais pessimista e de caráter permanente, sendo a 

recuperação da empresa quase impossível. 

A diferenciação das duas formas de insolvência é importante para formular o 

planejamento estratégico da empresa. Nesse caso, fluxo de caixa negativo e insuficiente 

para saldar os empréstimos pode ter origem no desgaste do produto da empresa (Kayo e 
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Famá, 2000). Sendo assim, qualquer esforço de recuperação financeira é inútil a menos 

que se promova uma troca de produto ou uma reformulação completa do mesmo. 
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CAPÍTULO 2 -TRABALHOS TEÓRICOS E EMPÍRICOS SOBRE ESTRUTURA DE 
CAPITAL 

 

Harris e Raviv (1991), sintetizam num único artigo os avanços dos estudos 

sobre estrutura de capital, descrevendo com detalhes os principais textos relacionados 

ao tema. Nesse artigo, identificaram as teorias que mais contribuíram para explicar a 

estrutura de capital: o custo de agência, a informação assimétrica, modelos de insumo-

produto e controle da empresa. Além de sumarizar essas teorias Harris e Raviv 

sintetizaram em quadros, apresentados nos anexos A e B deste trabalho, as principais 

pesquisas teóricas e empíricas referentes a essas teorias. 

Neste capítulo, buscar-se-á recuperar algumas das pesquisas teóricas e 

empíricas destacadas pelos autores acima, bem como incluir outras consideradas 

relevantes. É importante destacar que, grande parte dessas pesquisas foram realizadas 

para empresas norte americanas, que possuem algumas particularidades em relação a 

outros países. Dentre os trabalhos a serem expostos, dá-se uma ênfase mais detalhada 

ao trabalho empírico desenvolvido por Titman e Wessel (1988), que será usado como 

“pano de fundo” devido ao método utilizado para analisar os dados. Assim, os trabalhos 

são descritos nas próximas seções:  

 

2.1 – A Contribuição Teórica de Stulz  
 

Stulz (1990), formulou sua teoria transitando através da teoria de agência. Kayo 

e Famá (1997, p.4), destacam que “o modelo teórico de Stulz aparenta ser 

fundamentado, principalmente, na hipótese de controle defendida por Jensen (1986)”. O 

argumento defendido por Jensen (1986 p. 324)é que “a dívida reduz o custo de agência 

do fluxo do caixa livre reduzindo o fluxo disponível para gastos discricionários”. Ainda 

segundo o aludido autor, o efeito de controle da dívida é um determinante potencial da 

estrutura de capital, e os benefícios da dívida motivam administradores e suas 

organizações a serem eficientes. 

A teoria construída por  Stulz (1990), investiga como políticas de financiamento 

podem ser usadas para limitar as facilidades dos gerentes de atingir seus próprios 

objetivos, quando esses possuem informações que os acionistas não têm. Conflitos 
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entre gerentes e acionistas ocasionam falhas de informações, levando à ineficiência do 

investimento. Isso ocorre porque os gerentes não conseguem convencer os acionistas 

que o fluxo de caixa disponível é insuficiente para “agarrar” novas oportunidades de 

investimento com valor presente liquido positivo. 

A idéia do trabalho de Stulz (1990, p.4) é mostrar que “o índice de 

endividamento depende criticamente da distribuição de probabilidades de fluxo de caixa 

e oportunidades de investimento da firma”. A análise investiga os fluxos de caixa com 

valores positivos e negativos que ocasionam volatilidade nesse fluxo e produz dois tipos 

de custo de discrição gerencial, o que ele chamou de sobreinvestimento (overinvest) e 

subinvestimento (underinvest). 

O problema do sobreinvestimento é mostrado como um excesso de 

investimento nos quais os gerentes investem demais. Segundo Stulz (1990, p.23) o 

“subinvestimento é causado pela falta de credibilidade dos gerentes quando estes 

reclamam não conseguir financiar, com recursos próprios, projetos com valor presente 

líquido positivo”. 

 Administradores que utilizam fluxo de caixa excedente, visando aumentar os 

recursos sobre seus controles e elevando suas mordomias por meio do aumento do 

tamanho da firma, incorrem em sobreinvestimento. Como conseqüência, as 

oportunidades de investimentos tanto em projetos com valor presente líquido positivo 

quanto negativo, são esgotadas. 

 Já o problema do subinvestimento está relacionado “com a fase de 

crescimento da empresa quando os projetos rentáveis são em grande número” (Kayo e 

Famá,1997, p.4). Ainda, segundo Stulz (1990), o pagamento de dívidas afeta a riqueza 

do acionista, tanto positiva quanto negativamente. Positivamente reduzindo 

investimentos que não seriam viáveis e negativamente inibindo investimentos 

vantajosos. 

Dessa forma, os efeitos positivos e negativos do pagamento de dívidas 

preconizados por Stulz, levará à existência de um trade-off  entre custo e benefício da 

dívida, em que existe um pagamento de dívida que maximiza o valor da firma. 

McConell e Servaes (1995), fazendo uso do modelo teórico de Stulz, e outros 

trabalhos empíricos, desenvolveram um trabalho que visa explicar as oportunidades de 

crescimento das empresas. Para isso tomam como amostra dois grupos de empresas, 
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um com grandes oportunidades de investimento e outro com pequenas oportunidades. 

Para cada exemplo, testam a relação entre Q de Tobin4, dívida e acionistas.  

Os resultados encontrados foram que, para firmas com pequenas 

oportunidades de crescimento, Q é positivamente correlacionado com o nível de dívida 

financeira e as firmas com grande oportunidade de crescimento Q é negativamente 

correlacionado com o nível de dívida financeira. Segundo McConell e Servaes (1995, 

p.133), “estes resultados são consistentes com a hipótese de que dívidas podem ter 

ambos efeitos, um positivo e outro negativo sobre o valor da firma”, sendo que este é o 

mesmo argumento defendido por Stulz (1990).    

 

2.2 – A Contribuição Empírica de Ferri e Jones  
 

Ferri e Jones (1979), desenvolveram um trabalho empírico para testar a relação 

entre a estrutura de capital e algumas características operacionais das empresas, como 

classificação industrial, tamanho, variação da receita e alavancagem operacional. A 

proposta deles estava voltada para testar uma nova metodologia5, prometendo 

resultados superiores aos já alcançados.  

A primeira relação testada foi entre classificação industrial e alavancagem. Ferri 

e Jones,(1979), salientam que firmas com classificações semelhantes experimentariam 

quantidades iguais de risco de negócio, isso porque produzem produtos similares, têm 

custos similares de matéria prima e dispõem praticamente da mesma tecnologia.   

O segundo teste realizado foi entre tamanho e alavancagem. Segundo os 

autores, a racionalidade por trás dessa relação é que firmas grandes têm produtos mais 

diversificados, acessando com mais facilidade o mercado de capitais e pagando menos 

juros sobre os fundos emprestados. Em relação a variação da receita, os aludidos 

autores, antecipam que essa variável é negativamente correlacionada com a 

porcentagem de dívida. Quanto a alavancagem operacional, esta constitui o quarto 

                                            
4 O índice Q formado pelo valor de mercado das dívidas mais o patrimônio líquido da empresa sobre o 
valor de reposição dos ativos, informa que valores superiores a 1 proporciona um incentivo a investir. 
“Empresas com Q’s elevados tendem a ser as empresas com oportunidades de investimento atraentes, 
ou com uma vantagem competitiva importante”, Ross et al (1995, p.54). 
5 A metodologia utilizada por Ferri e Jones (1979), estava voltada à utilização da análise de cluster, cujo 
objetivo é realizar um agrupamento dos dados. 
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teste, tendo como resultado esperado a relação negativa com o endividamento na 

estrutura de capital.  
O trabalho analisou dados de 233 firmas, dividido em dois períodos de 1969 a 

1974 e 1971 a 1976. A variável dependente, grau de endividamento foi medida pelo 

total da dívida dividido pelo total de ativos. As proxys das variáveis explanatórias foram 

medidas através de dados contábeis, a não ser a classificação industrial que utilizou um 

código específico, denominado sic codes. Quanto as variáveis independentes, essas 

foram medidas da seguinte forma: o tamanho foi obtido através da média do total das 

vendas e da média do total de ativos; a variável risco de negócio foi obtida através da 

receita das vendas e do fluxo de caixa; e a alavancagem operacional foi obtida através 

da variação dos lucros dividida pela variação das vendas.  

Os resultados sumarizados indicaram existir uma relação significativa entre 

endividamento e classificação industrial. A variável tamanho mostrou-se significativa, 

porém, não muito diferente dos resultados de pesquisas anteriores, a relação positiva 

entre tamanho e endividamento demonstra que quanto maior a firma, maior a 

propensão ao endividamento. 

Por outro lado, esperava-se uma relação negativa entre variação de receita e 

alavancagem, indicando que quanto maior o lucro menor o nível de endividamento, 

entretanto, essa associação não foi confirmada. Quanto à alavancagem operacional, 

esta mostrou concordância com o que a teoria afirmou, uma relação negativa com o 

endividamento.  

 
2.3 – A Contribuição Empírica de Bradley, Jarrel e Kim  

 

Bradley, Jarrel e Kim (1984), desenvolveram um modelo que sintetiza o estado 

da arte à época sobre a estrutura de capital, tentando captar a essência dos custos de 

agência, do benefício fiscal sem uso de dívidas, da vantagem dos impostos e os custos 

de falência.  

Para captar as várias teorias sobre estrutura de capital, os autores fizeram 

algumas suposições, dentre elas: que os investidores são neutros ao risco; que os 

retornos de ações são tributados com uma alíquota constante e que existe o benefício 

fiscal sem o uso de dívida. A partir dessas suposições definem três fatores que 
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influenciam de forma direta o nível de endividamento das empresas: a variabilidade do 

valor da firma, o nível de benefício fiscal e a magnitude do custo de financial distress 

(custo de falência e custo de agência da dívida). 

A análise é feita utilizando dados cross sectional, regredindo as proporções de 

dívidas com as variáveis proxys dos três fatores determinantes. O trabalho utilizou uma 

amostra de 851 empresas, cobrindo o período de 1962-1981, o índice de endividamento 

foi calculado tomando dívidas de longo prazo dividido por dívidas de longo prazo mais 

valor de mercado do capital próprio. 

As variáveis proxys foram calculadas da seguinte forma: a variabilidade do valor 

da firma é medida através do desvio padrão da primeira diferença dos lucros anuais 

dividido pela média do valor do total de ativos; o nível de benefício fiscal é medido pela 

soma da depreciação anual mais créditos fiscais de investimento e o custo de financial 

distress é medido através do gasto em pesquisa e desenvolvimento dividido pela soma 

de receitas líquidas anuais. A respeito desse custo Myers (1977), citado por Bradley, 

Jarrel e Kim (1984), salienta que os gastos em pesquisa e desenvolvimento criam ativos 

que podem ser vistos como opções, em que serão ou não exercidos dependendo da 

situação futura da empresa. Essas despesas geram benefícios futuros e criam discrição 

gerencial, sugerindo que os custos de agência são grandes, maiores do que outros 

tipos de ativos.  

A sumarização dos resultados demonstra que a variabilidade do valor da firma e 

os custos financial distress são significativos e negativamente relacionadas com o nível 

de endividamento, indo ao encontro do  modelo formulado pelos autores supra citados. 

Em contraste, a variável nível de benefício fiscal não relacionada ao uso de 

dívidas, não apresentou os resultados esperados, sendo relacionada positivamente com 

o endividamento. No que diz respeito a esse resultado, os autores afirmam que talvez 

este resultado possa ser explicado através do investimento das firmas em ativos 

tangíveis. Empresas que possuem grandes quantidades de ativos fixos, tendem a 

endividar-se mais, pois podem oferecer garantias reais sobre esses ativos. A utilização 

de ativos imobilizados proporciona às empresas altos níveis de depreciação, alto grau 

de alavancagem e pagamento de taxas de juros menores.  
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2.4 - A Contribuição Empírica de Titman e Wessels  
 

Titman e Wessels (1988), iniciam seu trabalho com a intenção de trazer algo 

novo para os estudos de estrutura de capital, para isso utilizam diferentes tipos de 

dívidas (curto prazo, longo prazo e conversíveis) para testar as diferentes implicações 

empíricas. Abdicam dos modelos de regressões e adotam uma técnica derivada da 

análise fatorial, denominada modelo estrutural linear. 

De acordo com Titman e Wessel (1988, p.1), “os trabalhos empíricos estimam 

equações de regressão com proxys para atributos teóricos não observáveis 

apresentando alguns problemas”, dentre eles: as representações dos atributos não são 

as únicas medidas que gostariam de utilizar; é difícil de encontrar medidas de atributo 

particular que não são relacionados com outros atributos; as variáveis observadas são 

representações imperfeitas dos atributos; os erros de medidas nas variáveis proxys 

podem ser correlacionados com erros de medidas na variável dependente, criando 

correlações espúrias, mesmo quando os atributos não são observados.  

A pretensão do trabalho foi estender a análise principalmente nas relações 

empíricas de algumas teorias, utilizando as medidas de dívidas de curto prazo, longo 

prazo e dívidas conversíveis como variáveis dependentes, cada uma delas divididas 

pelo valor de mercado e depois pelo valor contábil da empresa. Assim, montaram seis 

medidas de variáveis dependentes para representar o endividamento.  

Para averiguar quais são os principais determinantes do nível ótimo de 

endividamento, um conjunto de variáveis foi utilizado, a saber: o valor colateral dos 

ativos; os benefícios fiscais não criados pela dívida; o crescimento da empresa; a 

classificação industrial; o tamanho; a volatilidade dos lucros; a lucratividade e a 

singularidade denominada pelos autores como sendo o produto único de especialização 

da empresa. Contudo, para cada atributo de explicação foram definidas uma ou mais 

proxys, utilizando no total quinze variáveis.     

 

  ∙ O valor colateral dos ativos foi medido através de duas proxys, os ativos 

intangíveis divididos pelo total de ativos e estoque somado ao imobilizado dividido pelo 

total de ativos;  
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∙ Os benefícios fiscais não criados pela dívida foram medidos através da 

depreciação sobre ativo total e deduções de compras de equipamentos sobre ativo 

total; 
 

∙ O crescimento foi medido através do gasto de capital sobre ativo total e o 

crescimento total de ativos medidos pela variação percentual no total de ativos, se a 

firma investe em pesquisa e desenvolvimento essa variável também serve como um 

atributo de crescimento, sendo dividida pelas vendas;     
 

∙ A singularidade foi medida através das despesas em pesquisa e 

desenvolvimento sobre receita líquida. A teoria sugere que empresas com grande 

especialização nos produtos tenham quantidades de dívidas relativamente baixas.  

 

 ∙ A classificação no setor não é muito diferente daquela vista em Ferri e Jones 

(1979), fazendo uso de variáveis dummy igual a 1 para empresas de bens de capital e 0 

para as demais empresas;  
 

∙ O logaritmo natural de venda é um indicador de tamanho. Titman e Wessels 

também destacam em nota de rodapé que o logaritmo do ativo total também pode ser 

utilizado como indicador desse atributo;  
 

∙ A volatilidade é dada através do desvio padrão das variações do resultado 

operacional; 
 

∙ Quanto ao atributo lucratividade, duas variáveis proxys são utilizadas para 

determiná-lo: o resultado operacional dividido pelas vendas e o resultado operacional 

sobre o total de ativos.          

 

     Titiman e Wessels (1988), destacam que os resultados não são conclusivos 

e servem para documentar regularidades empíricas que são convergentes com a teoria. 

Os principais resultados encontrados indicaram que o nível de endividamento é 

negativamente relacionado com a singularidade da empresa. O endividamento de curto 

prazo mostrou-se negativamente relacionado ao tamanho da empresa, indicando que 
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os custos de transações podem ser um importante determinante da estrutura de capital 

das empresas. 

A lucratividade também mostrou possuir uma relação negativa com o 

endividamento, reforçando a teoria do pecking order. Quanto aos demais atributos não 

foram obtidos resultados conclusivos. 

 

2.5 – Evidências Empíricas no Brasil  
 

É muito comum em trabalhos empíricos sobre estrutura de capital realizados no 

Brasil usar metodologia e técnicas econométricas semelhantes aos estudos realizados 

para empresas de outros países. O objetivo desses estudos é verificar se os aspectos 

teóricos e metodológicos encontrados nessas pesquisas podem ser aplicados às 

empresas brasileiras.   

Nakamura (1992), analisa em sua dissertação 427 empresas durante o período 

de 1984 a 1989 e como método de análise, recorre a uma metodologia similar ao 

trabalho de Bradley, Jarrel e Kim, já destacado anteriormente. 

 Os resultados encontrados por Nakamura (1992), apontaram que o valor 

colateral dos ativos apresentou os resultados esperados, indicando a existência de uma 

relação positiva entre tamanho da empresa e grau de endividamento. Segundo esse 

autor, as variáveis rentabilidade do patrimônio líquido e o endividamento parecem 

confirmar a teoria do pecking order, pois quanto maior a rentabilidade menor a 

necessidade de contrair dívidas de terceiros. As outras variáveis não apresentaram 

sinais condizentes com a teoria.  

Um resultado interessante que vale a pena destacar-se é com relação à 

variável liquidez corrente, que apresentou um sinal negativo, não corroborando a teoria. 

Esperava-se um sinal positivo uma vez que empresas bastante solventes tenderiam a 

se endividar mais. 

Na dissertação de Kayo (1997), o objetivo foi averiguar se as possibilidades da 

ausência e da presença do crescimento têm impacto no endividamento, e 

consequentemente, a estrutura de capital da empresa. Para concretização de sua 

pesquisa, o autor utilizou o trabalho de McConell e Servaes (1995), como “pano de 

fundo”, analisando os dados obtidos da Economática através de dois métodos de 
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regressão, o enter e o stepwise.6 Os resultados encontrados apontaram que as 

empresas de alto crescimento apresentaram um menor endividamento e as de baixo 

crescimento apresentaram um uso de dívidas maior.  

Em Kayo e Famá (1997), os efeitos positivos e negativos do endividamento 

foram usados para encontrar evidências de que tais efeitos afetam a formação da 

estrutura de capital da empresa. Os resultados encontrados demonstraram que, 

empresas com boas oportunidades de crescimento possuem um endividamento menor 

que as empresas com poucas oportunidades de crescimento. Kayo e Famá (1997, p.7), 

ressaltam que “essa constatação corrobora a teoria de que o uso de dívidas deva ser 

privilegiado em empresas maduras, cujas perspectivas de investimento em novos 

projetos rentáveis sejam menores.”. 

O trabalho realizado por Zonenschain (1998), no período de 1989/96, trabalhou 

com uma amostra de 216 empresas de capital aberto, utilizando uma metodologia 

similar a de Singh e Hamid (1992), a International Finance Corporation (IFC). As 

informações agregadas do balanço das empresas foram obtidas através da base de 

dados da Economática. Os resultados encontrados para o período mostraram que 48% 

das empresas basearam seus financiamentos em emissões, já o autofinanciamento 

compreendeu 25% das fontes utilizadas pelas empresas e o acesso às instituições de 

crédito 27%.  

Rodrigues Jr. e Melo (1999), apontam que no trabalho de Zonenschain ocorreu 

uma inversão da “pecking order”, e isso é visto como ressalva pelos autores. Os 

referidos autores, em seu trabalho encontraram para o período de 1987 a 1996 

evidências empíricas corroborando a teoria do pecking order. Para recursos próprios 

encontraram 63,9%, endividamento 29,6% e 6,5% para emissão de ações. 

O que pode ser observado dessa amostra de trabalhos empíricos destacados, 

até o presente momento, é que todos utilizam como método de tratamento dos dados 

algum tipo de regressão sendo ela múltipla ou não. Como forma de auxiliar nas 

pesquisas sobre estrutura de capital, Perobelli e Famá (2002), reconhecendo os 

problemas associados a esse método, utilizaram o trabalho de Titman e Wessels 

                                            
6 O método de regressão stepwise possibilita a escolha das variáveis estatisticamente mais significantes, 
ignorando aquelas que pouco contribuem para explicar a variável dependente. Quanto ao método enter, 
ele considera todas as variáveis, independente das suas significâncias.  
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(1988), para tentar avançar na discussão desse tema. O método utilizado para analisar 

os dados foi a análise fatorial, que buscou formar através das variáveis selecionadas, 

fatores representantes dos atributos teóricos da estrutura de capital. Encontrado os 

fatores pertinentes a pesquisa, computou-se duas regressões, relacionando os fatores 

aos níveis de endividamento de longo e curto prazo. Os resultados auferidos apontaram 

que os fatores tamanho, crescimento e lucratividade possuem uma relação negativa 

com o endividamento de curto prazo, indicando que empresas pequenas são mais 

propensas ao endividamento do que empresas de maior porte. Quanto ao 

endividamento de longo prazo não foram encontradas evidências que pudessem 

comprovar a teoria.   
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CAPÍTULO 3 - MÉTODO DE PESQUISA E VARIÁVEIS UTILIZADAS 
 

Ao longo dessa dissertação, resgatou-se alguns aspectos teóricos e empíricos 

da estrutura de capital, criando condições para decidir por um método de análise que 

contemple de forma eficiente os fatores que possam determinar a estrutura de capital.  

A maior ênfase dada ao trabalho realizado por Titman e Wessels (1988), se 

deve exatamente ao método de análise de dados utilizado por esses autores: um 

modelo derivado da análise fatorial. No presente trabalho aceita-se a proposta 

metodológica sugerida pelos referidos autores, bem como os atributos teóricos 

considerados relevantes para determinar a estrutura de capital das empresas no Brasil. 

Assim, antes de verificar os aspectos desse modelo será necessário seguir alguns 

passos:  

 
3.1 - Levantamento e Coleta de Dados  

 

Os dados necessários para a concretização da dissertação foram extraídos da 

demonstração dos resultados e exercício (DRE) e da demonstração de origem e 

aplicação dos recursos (DOAR), ambos disponibilizados pelo banco de dados da 

Economática.  

Por se tratar de um banco de dados que possui informações contábeis tanto do 

Brasil como de outros países, o primeiro passo para coletar as informações pertinentes 

a essa dissertação foi no sentido de filtrar somente as empresas brasileiras, utilizando 

como opção os dados não consolidados. 

Realizada essa tarefa, foi preciso delimitar as empresas em seus respectivos 

setores de atividades, de modo que as empresas que não possuíam classificação de 

setor foram eliminadas. O banco de dados da Economática, além de possuir dados de 

empresas de capital aberto, também possui informações sobre instituições financeiras 

que foram eliminadas da amostra, uma vez que o trabalho envolve somente empresas 

de capital aberto. 

Ainda no que diz respeito à coleta de dados, é oportuno ressaltar que empresas 

de capital fechado não estão incluídas nesse banco de dados, tornando inviável a 

utilização das mesmas na amostra. 
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3.2 Montagem de Uma Matriz de Dados  
 

Para montar uma matriz de dados, foi necessário excluir um grande número de 

empresas, deixando somente as empresas cujos dados estavam disponíveis para a 

análise. Os passos seguidos para montar a matriz de dados foram: uma inspeção visual 

sobre as contas do ativo total e patrimônio líquido das empresas, pois elas aparecem 

em grande parte na formação das varáveis proxys. Assim, deixam-se somente 

empresas que possuem valores para todos os anos para essas contas. 

Um outro corte feito para delimitar o número de empresas foi o sugerido por 

Perobelli e Famá (2002). Neste caso, foram excluídas as empresas com patrimônio 

líquido negativo, que distorcem a análise. Por último buscou-se diminuir a dispersão dos 

dados entre as empresas encontrando ao final do processo um grupo de 148. 

 
3.3 Descrição dos Atributos Teóricos e Variáveis Escolhidas  

 

Nesse tópico o objetivo é descrever os atributos teóricos considerados 

relevantes para determinar a estrutura de capital das empresas brasileiras.  Titman e 

Wessels (1988), descrevem oito atributos teóricos considerados como relevantes para 

determinar a estrutura de capital das empresas: valor colateral dos ativos, benefício 

fiscal não criado pela dívida, crescimento, singularidade, tamanho, volatilidade, 

lucratividade e classificação industrial. Esses atributos já foram descritos na seção 2.4, 

restando, agora, aprofundar a discussão sobre os mesmos, bem como mostrar as 

variáveis que possam representá-los. Assim, as variáveis representantes do 

endividamento de longo prazo serão formadas pela somatória da média do 

financiamento de longo prazo e debêntures de longo prazo dividido pela média da conta 

do patrimônio líquido.  

O endividamento de curto prazo é representado pela somatória da média do 

financiamento de curto prazo e debêntures de curto prazo, dividido pela média da conta 

do patrimônio líquido. 

Além dessas duas medidas de endividamento, utilizam-se o endividamento 

geral e o endividamento financeiro. O endividamento geral é formado pela soma entre a 

média do financiamento de longo prazo e debêntures de longo prazo mais a soma da 
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média do financiamento de curto prazo  e debêntures de curto prazo divididos pela 

média do patrimônio líquido; quanto ao endividamento financeiro, esse é formado pela 

média das dívidas financeiras dividido pela média do ativo total. As variáveis que 

formam os diversos tipos de endividamento, são apresentadas no quadro1.  

 
 

Quadro1  – Variáveis Representantes do Endividamento 
Variáveis Indicadores Representações 

Endividamento 
De Longo Prazo 

 

Média do Financiamento de longo 
prazo + Média de debêntures de 
longo prazo/ Média do ativo total 

Endlp Fl Dl
Pl

= +  

 
Endividamento 
De Curto prazo 

 

Média de Financiamento de curto 
prazo + Média de debêntures de 
curto prazo/ Média do ativo total 

Endfc Fc Dc
Pl

= +  

 
Endividamento 
Geral 

 

Média de Financiamento de longo 
prazo + Média de debêntures de 
longo + Média de Financiamento de 
curto prazo + Média de debêntures 
de curto prazo/ Média de patrimônio 
líquido 

Fl Dl Fc DcEndge
Pl

+ + +=

 

Endividamento 
Financeiro 

 
 

Média do total de Dívidas Financeira/ 
Média do Ativo total Endfin Df

At
=  

 
Quanto aos fatores ou atributos teóricos considerados como determinantes da 

estrutura de capital das empresas, esses são descritos abaixo, ficando ao encargo do 

quadro 2, apresentar as formulações que representam cada atributo teórico.  
 

∙ Valor Colateral dos Ativos 
 

O valor colateral dos ativos é um dos atributos teóricos mais utilizados em 

pesquisa sobre estrutura de capital. A explicação desse atributo dá-se em torno das 

quantidades de ativos fixos. Empresas com grandes quantidades de ativos, 

provavelmente conseguirão obter empréstimos em condições mais favoráveis que as 

demais. Tal fato ocorre porque elas podem oferecer seus ativos como garantia na 

contratação de empréstimos, levando-as a endividar-se mais.  

Por outro lado, empresas com quantidade menor de ativos estarão sujeitas a 

níveis menos elevados de endividamento e, provavelmente, pagarão taxas de juros 
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maiores, pois a capacidade de oferecer colaterais na contratação de dívidas é reduzida. 

Autores como Zonenschain (1998), Ferri e Jones (1979) e Nakamura (1992), fazem uso 

desse atributo para explicar a relação entre os ativos colaterais e o endividamento. Tal 

como sugerido por esses autores, espera-se, neste trabalho, obter uma relação positiva 

dos colaterais com o nível de endividamento.  
 

∙ Benefício Fiscal não Criado pela Dívida  
 

DeAngelo e Masulis (1980), apud Kayo (1997), desenvolveram um modelo de 

estrutura de capital incluindo na análise os benefícios fiscais não criados pela dívida, 

tais como, a depreciação e o crédito de impostos. Na análise, propõem que estes 

últimos são substitutos do benefício fiscal criado por dívidas, sendo assim, empresas 

que apresentam altos valores nesta conta tendem a se endividar menos.   

Perobelli e Famá (2002, p.36), também discorrem que “empresas que contam 

com benefícios fiscais advindos da depreciação e de subsídios deveriam ter menos 

incentivo ao endividamento, pois tirariam menos proveito do incentivo fiscal gerado pelo 

pagamento de juros.” Dessa forma, espera-se uma relação negativa das variáveis 

representativas desse atributo teórico com o endividamento. 
 

∙ Crescimento da Empresa  
 

Acionistas de empresas, com grandes possibilidades de crescimento e ótimas 

oportunidades de investimento, buscam projetos rentáveis para elevarem seus retornos. 

Na ânsia de obter altos lucros, tendem a aumentar o uso de capital de terceiros, 

aumentando, assim, sua participação na estrutura de capital da empresa. A teoria do 

ciclo de vida destaca que nessa fase de crescimento a predominância ainda é de capital 

próprio, mas à medida que a empresa cresce, o uso de capital de terceiros também se 

eleva, gerando possibilidade de riscos para a empresa e ocasionando conflito entre 

acionistas e credores. 

A teoria de agência, ao destacar o conflito existente entre credores e acionistas, 

diz que os acionistas sempre terão maior interesse em projetos cujos retornos sejam 

mais elevados. Se o projeto for viabilizado, os acionistas terão a maior parte do lucro, 
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pagando aos credores somente os juros e o principal da dívida. Caso o projeto se torne 

inviável, os acionistas terão responsabilidade limitada devido ao pequeno capital 

investido, restando aos credores arcar com o insucesso do projeto. 

Ao ressaltar as oportunidades de crescimento da empresa, Jensen (1986), 

enfatiza que gerentes podem fazer com que as empresas cresçam, e o farão se seus 

interesses coincidirem com o dos acionistas. Caso isso ocorra, e se a empresa tiver um 

fluxo de caixa disponível, o endividamento dependerá das oportunidades de 

investimento da empresa. 

A relação esperada para as oportunidades de crescimento neste trabalho são 

as mesmas encontradas por McConell e Servaes (1995), ou seja, uma relação positiva 

com o nível de dividas. Tal fato coincide com as observações realizadas por Stulz 

(1990) de que as dívidas podem ter efeitos tanto positivos quanto negativos sobre o 

valor da firma. É oportuno destacar que no Brasil, o trabalho de Kayo (1997), encontrou 

evidências de que as empresas com alto crescimento apresentam um menor 

endividamento, enquanto que as empresas de baixo crescimento apresentam um maior 

endividamento. A proxy representante desse atributo será formada pela taxa de 

crescimento das vendas, tal como fez Nakamura (2004).  
 

∙ Tamanho  
 

Ferri e Jones (1979), afirmam que empresas grandes, com produtos mais 

diversificados, pagam taxas de juros menores sobre os empréstimos e acessam com 

mais facilidade o mercado de capitais. Já as empresas menores não têm as mesmas 

facilidades, pois, carregam em seu cerne os custos de falência. 

A maior diversificação e o custo de falência também são ressaltados no 

trabalho de Zonenschain (1998). Segundo esse autor, empresas maiores tendem a ser 

mais diversificadas e menos inclinadas à falência e, assim têm maior propensão ao 

endividamento, principalmente ao de longo prazo. Já as empresas menores enfrentam 

um maior custo de emissão de ações e de endividamento de longo prazo, e como 

resultado, essas empresas menores utilizam uma maior proporção de endividamento de 

curto prazo.  
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Titman e Wessels (1988), utilizam o logaritmo da média das vendas como 

indicador de tamanho e citam que o logaritmo da média do ativo total também pode ser 

usado. Perobelli e Famá (2002), que adaptaram o trabalho desses autores para as 

empresas brasileiras, acrescentaram o logaritmo da média do patrimônio líquido como 

indicador de tamanho. 

 

  ∙ Volatilidade 
 

Em se tratando da volatilidade, esta estaria relacionada às receitas das 

empresas e um aumento do lucro poderia indicar um menor nível de endividamento, ou 

se as empresas apresentarem uma menor volatilidade em seus lucros deveriam ter um 

maior endividamento. Nakamura (1992, p.80), destaca que “a variabilidade dos lucros 

da empresa está associada à idéia de risco econômico, que decorre do tipo de negócio 

em que a empresa atua e da sua estrutura dos custos operacionais”. 

A variável proxy, representante desse atributo será formada pelo desvio padrão 

da divisão do resultado operacional próprio anual pela receita operacional líquida anual, 

no período de 1995 a 2002. A teoria sugere uma relação negativa entre endividamento 

e volatilidade.  

  

∙ Lucratividade 
 

Quanto ao atributo lucratividade, as empresas com maior poder de geração de 

caixa farão uso de seus próprios recursos para financiar seus projetos. Segundo Myers 

(1984), as empresas para financiarem seus projetos irão seguir uma ordem de 

financiamento. Primeiro, utilizarão os lucros retidos; segundo, o endividamento e por 

último a emissão de ações, tal ordem já foi destacada anteriormente, sendo 

denominado de pecking order. 

Por outro lado, se a empresa possuir uma maior lucratividade existirá a 

possibilidade de gerar fluxo de caixa excedente. Nesse sentido, a teoria de agência 

destaca que o administrador teria uma maior quantidade de recursos em suas mãos, 

culminando em um maior poder discricionário sobre os gastos. Jensen (1986), afirma 
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que o uso de dívidas limitaria a discricionariedade dos gerentes reduzindo o fluxo de 

caixa livre.  

Dentro do aspecto apresentado acima, a lucratividade seria um importante 

determinante da estrutura de capital da empresa, devendo ter uma relação negativa 

com o endividamento. Para representar esse atributo, usa-se o resultado operacional 

próprio sobre ativo total e a divisão entre resultado operacional e receita líquida.  
 

∙ Singularidade  
 

No trabalho de Titman e Wessels (1988), é destacado que as empresas que 

possuem especialidades em seus produtos podem impor altos custos aos seus clientes, 

fornecedores e trabalhadores ao serem liquidadas.  

As empresas com esse perfil têm responsabilidades perante a sociedade e 

deveriam ser menos propensas ao endividamento, devendo evitar a exposição a 

empréstimos. Segundo Kayo (1997), os trabalhadores podem encontrar dificuldades de 

achar outro emprego em que empreguem suas habilidades específicas, enquanto os 

clientes podem encontrar dificuldades para achar uma empresa que ofereça os mesmos 

produtos.  

Sendo assim, situações que poderiam expor as empresas ao endividamento 

deveriam ser evitadas. Segundo Titman e Wessels (1988, p. 5), indicadores de 

singularidade incluem gastos em pesquisa sobre vendas e gasto de vendas sobre as 

receitas líquidas. Ambos indicadores buscam a singularidade da empresa, o primeiro 

através da inovação de novos produtos e o segundo por meio do gasto em publicidade 

e promoções, almejando tornar o produto singular. A teoria sugere uma relação 

negativa entre singularidade e endividamento. Na indisponibilidade de usar gastos em 

pesquisa, a variável utilizada para representar esse atributo é definida através do gasto 

de vendas sobre receita líquida.  

 
∙ Classificação Industrial 

 

Titman e Wessels (1988), assim como Ferri e Jones (1979), utilizam o SIC 

codes para classificação industrial, criando um atributo que possa estar relacionado ao 
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endividamento das empresas. Dessa forma, ressaltam que fabricantes de máquinas e 

equipamentos deveriam ser menos endividados, devido à especialização de seus 

produtos.  Para capitar o efeito da classificação industrial utilizam uma variável dummy 

igual a 1 para empresas com um SIC code entre 3400 e 4000 e zero para as empresas 

restantes.  

Para verificar a relação entre o endividamento e o setor industrial, usa-se uma 

variável dummy, atribuindo o valor 1 para os setores de capital intensivo e 0 para os 

demais setores.  
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Quadro 2  – Variáveis Representantes dos Atributos Teóricos 
Atributos Indicadores Variáveis- Representações
Valor Colateral 
dos Ativos  

 

Média da conta imobilizado +  média da 
conta estoque /Média da conta ativo total VCA= Im E

At
+  

 
Benefício Fiscal 
não criado pela 

Dívida 
 

Média da Depreciação/ Média do Ativo 
total BNFND = D

At
 

 
 

Crescimento  Média da variação anual da receita 
líquida, no período analisado. 

CRES = 1(( ) 1)t tRl Rl − −  

Tamanho 
 
 
 

Logaritmo da Média da Receita Líquida 

Logaritmo da Média do Patrimônio 

Líquido 

Logaritmo da Média do Ativo Total. 

LNS  

LNPL    

 
LNAT  

Volatilidade  Desvio padrão (Resultado Operacional 
Próprio/ Receita Operacional Líquida) VOLAT  = ( )Rop

Rl
Dpd  

Lucratividade 
  

Média do Resultado operacional próprio/ 

Média Receita líquida 

Média do Resultado operacional próprio/ 

Média Ativo total 

MGLUC = Rop
Rl

 

RENTAB =   Rop
At

 

Singularidade 
 

Média da Conta Despesa com vendas/ 

Média da Conta Receita Líquida 
SINGL  = Dv

Rl
 

Classificação 
Industrial 

Setor: papel e celulose, eletroeletrônica, 
máquinas e indústria, siderurgia e 
metalurgia, veículos e peças, 
telecomunicações e energia elétrica. 

 
Setor: alimentos e bebidas, comércio e 
construção, mineração, minerais não 
metálicos, petróleo e gás, química e 
têxtil. 
 

Dummy = 1 
 
 
 
 
Dummy = 0 

 
 
3.4 – Descrição do Modelo de Titman e Wessels  

 

Como destacado anteriormente, os autores Titman e Wessels (1988), 

empregam um modelo derivado da análise fatorial, sendo constituído por duas partes: 
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um modelo de medida e um estrutural. Algebricamente o modelo de medida pode ser 

definido da seguinte forma: 

   
λξ δΧ = +  

onde:  

Χ = é um vetor qx1 de indicadores observáveis; 

ξ = é um vetor de atributos não observáveis; 

λ = uma matriz qxm de coeficiente de regressão de x sobre ξ ou X/ξ; 

δ = representa erros de medidas. 

 

O modelo estrutural pode ser expresso da seguinte forma: 

 

y ξ ε= Γ +  

onde: 

y = é um vetor px1 de endividamento; 

Γ = é uma matriz pxm de “carga fatorial”; 

ξ = é um vetor de atributos não observáveis; 

ε = é um vetor px1 de erros de medidas. 

 

De acordo com Titman e Wessels,(1988), o primeiro modelo diz que os 

atributos específicos que determinam a estrutura de capital não podem ser observados, 

entretanto, algumas variáveis mostram-se indicadores observáveis desses atributos 

corroborando a análise.   

  
“A principal vantagem desse procedimento de estimação sobre a 
regressão padrão é que, explicitamente, especifica a relação entre 
atributos não observáveis e os atributos observáveis”. Titman e 
Wessels (1988, p.10). 

 

Os autores também adicionam 105 restrições sobre a matriz Λ, fazendo com 

que as variáveis proxys possam ser relacionadas aos atributos teóricos. Citam como 

exemplo que gastos em pesquisa e desenvolvimento sobre vendas não é um indicador 

de tamanho. A correlação dessa variável com o atributo teórico tamanho é igual à zero. 
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Em contraste, o modelo estrutural não tem nenhum tipo de restrição e estima o 

impacto de cada atributo sobre cada tipo de endividamento, o que não é muito diferente 

de uma análise de regressão padrão.  

 
3.5 – Análise Fatorial e Tratamento dos Dados  

 

O modelo de análise de fatores é muito similar ao modelo de medida utilizado 

por Titman e Wessels (1988), ambos buscam encontrar através das variáveis 

observadas fatores que possam representar os atributos teóricos. Entretanto, na análise 

fatorial não será adicionado qualquer tipo de restrição que possa induzir as variáveis 

utilizadas ao atributo teórico. Os dados serão tratados através do sistema estatístico 

SPSS. A análise fatorial pode ser descrita através de uma notação matricial da seguinte 

forma: 

 

f uλ µΧ = + +  

Onde: 

Χ = vetor aleatório com variáveis observáveis  

λ =uma matriz constante de fator loading; 

f =um vetor aleatório chamado de fator comum; 

  =um vetor aleatório chamado de erros ou fatores específico; e u
 µ = média das variáveis 

 

  A análise fatorial tem como objetivos principais a sumarização e a redução de 

informação de um grande número de variáveis num pequeno conjunto novo, facilitando 

o entendimento dos dados, o chamado fator. A análise fatorial possui algumas etapas a 

serem seguidas: 
 

∙ calculo da matriz de correlação das variáveis para verificar o grau de relação 

entre elas; 

∙ extração dos fatores que representarão os dados originais; 

∙ rotação dos fatores para facilitar o entendimento dos fatores extraídos; 

∙ geração de scores fatoriais para utilização em outras análises. 
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O cálculo da matriz de correlação deve assegurar que a matriz de dados tenha 

correlação suficiente para justificar a aplicação da análise de fator. Se a inspeção visual 

revela número maior do que 0,30, a análise de fator será apropriada. Além do que, 

outros testes são necessários para examinar a matriz de correlação. 

O Bartlett Test of Sphericity (BTS) providencia a probabilidade estatística de 

que a matriz tenha correlação significante entre, ao menos, algumas das variáveis. O 

BTS testa a “hipótese de que a matriz de correlação é uma matriz identidade (diagonal 

igual a um e todas as outras medidas igual a zero), ou seja, que não há correlação 

entre as variáveis”, (Pereira, 2001, p.125). Essa hipótese poderá ser refutada caso os 

valores de significância da análise sejam menores que 0,100, aproximando de zero. 

 A outra maneira adotada para verificar o grau de inter-relação entre as várias 

variáveis é através do teste Kaiser Meyer Olkin (KMO). O KMO usa intervalo de 0 a 1, 

alcançando 1 quando cada variável é perfeitamente relacionada, sem erro, pela outra 

variável. Este teste pode ser interpretado através dos seguintes pontos. 
 

∙ menor que 0,50 impróprio para análise; 

∙0,50 a 0,60 adequação medíocre; 

∙0,60 a 0,70 adequação razoável; 

∙0,70 a 0,80 adequação média 

∙0,80 a 0,90 adequação boa 

∙0,90 a 1,00 adequação ótima 

 

Após a verificação dessas condições, toma-se a decisão de prosseguir com a 

análise fatorial. A decisão a ser tomada na seqüência é no sentido de extrair os fatores 

que representarão os dados originais. 

 A extração pode ser feita através do método “Componente Principal”, cujo 

objetivo é criar os fatores necessários para expor a porção máxima da variância 

representada no conjunto original de variáveis. O primeiro fator criado terá o máximo de 

variância, enquanto os seguintes terão porções menores de variância. 

 Hair et al. (1998), salientam que independente do método que o pesquisador 

utilize ele deve também determinar o número de fatores que representam o conjunto 
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original de variáveis. É oportuno salientar que alguns critérios podem ser usados para 

selecionar os fatores que serão utilizados para representar as variáveis originais. 

O critério de raiz latente diz que o fator que tem autovalor maior que 1 é 

considerado significante, e aqueles com valores menores que 1 são considerados não 

significantes. Através do método de extração do componente principal é possível ver o 

peso de cada fator a cada variável, ou seja, a carga fatorial. 

Outro ponto que vale a pena ser destacado é que as cargas fatoriais trazem 

mais de um fator para explicar as variáveis, e isto dificulta a interpretação dos fatores, 

não oferecendo uma interpretação adequada sob as variáveis. Nesse caso uma rotação 

dos fatores é necessária, fazendo com que apenas um fator explique as variáveis e não 

vários fatores explicando-as.  

Com a obtenção dos fatores, cria-se a possibilidade de geração de novas 

variáveis que substituem as variáveis originais e que ainda mantém as suas 

características iniciais, são os chamados scores, que são usados em análises 

subsequentes. 
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CAPÍTULO 4 - Análise e Discussão dos Resultados 
 

Toma-se como ponto de partida para a interpretação e análise dos resultados, a 

estatística descritiva (média e desvio padrão), do nível de endividamento das 148 

empresas que foram usadas na amostragem. Através da tabela 1 é possível observar 

que o endividamento geral das aludidas empresas atinge 55,86%, assegurando-se que, 

em grande parte, os investimentos das empresas são financiados por recursos de 

terceiros. A participação de dívidas de longo e curto prazos atingiu a média de 28,87 e 

26,99% sucessivamente. Quanto ao endividamento financeiro, esse atingiu 14,02%. 

 

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas (Média e Desvio Padrão) 
Variáveis Representação Média Desvio Padrão
Endividamento Endlp 28,87 32,77 
Longo Prazo    
Endividamento Endfc 26,99 30,28 
Curto Prazo    
Endividamento Endge 55,86 55,36 
Geral    
Endividamento Endfin 14,02 15,40 
Financeiro    
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Economática. 
 

 
4.1 – Aplicação  de Testes e Análise Fatorial 

 

Os testes aplicados tiveram como objetivo verificar se as variáveis utilizadas 

eram adequadas ao método de análise fatorial para tratamento dos dados. A primeira 

etapa consistiu em averiguar o nível de correlação existente entre as variáveis 

explicativas: VCA, BNFND, CRES, LNS, LNPL, LNAT, VOLAT, MGLUC, RENTAB, 

SING, CIND. 
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Tabela 2 - Matriz de Correlação - Variáveis Explicativas  

 VCA BNFND CRES SINGL LNS LNPL LNAT VOLAT MGLUC RENTAB CIND 

VCA 1,000 0,311 -0,049 0,035 0,287 0,030 0,074 -0,204 0,306 0,261 0,225 
BNFND 0,311 1,000 -0,050 0,282 0,006 -0,123 -0,124 -0,042 0,120 0,210 0,189 
CRESC -0,049 -0,050 1,000 0,127 -0,001 -0,007 0,009 -0,015 0,008 -0,010 0,089 
SINGL 0,035 0,282 0,127 1,000 -0,146 -0,357 -0,370 -0,054 0,032 0,056 0,004 
LNS 0,287 0,006 -0,001 -0,146 1,000 0,781 0,825 -0,110 0,468 0,355 -0,016 
LNPL 0,030 -0,123 -0,007 -0,357 0,781 1,000 0,970 -0,040 0,258 0,170 -0,111 
LNAT 0,074 -0,124 0,009 -0,370 0,825 0,970 1,000 -0,037 0,247 0,149 -0,113 
VOLAT -0,204 -0,042 -0,015 -0,054 -0,110 -0,040 -0,037 1,000 -0,132 -0,200 -0,058 
MGLUC 0,306 0,120 0,008 0,032 0,468 0,258 0,247 -0,132 1,000 0,388 0,054 
RENTAB 0,261 0,210 -0,010 0,056 0,355 0,170 0,149 -0,200 0,388 1,000 -0,012 
CIND 0,225 0,189 0,089 0,004 -0,016 -0,111 -0,113 -0,058 0,054 -0,012 1,000 

      Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Economática. 
 

Ao analisar a tabela 2 pode-se verificar que somente as variáveis LNS, LNPL e 

LNAT, referentes ao atributo tamanho,  apresentaram nível alto de correlação, já as 

demais não apresentaram valores com a mesma magnitude. A segunda etapa consistiu 

em verificar o nível de confiança que pode ser esperado dos dados. O KMO destaca 

que valores abaixo de 0,50 são inadequados para análise, enquanto o BTS diz que 

valores de significância maior que 0,100 não são adequados para tratamento do 

método em questão. A tabela 2 mostra os resultados obtidos através dos aludidos 

testes.  

 

Tabela 3 – KMO e Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of   0,639
Sampling Adequacy.  
  
Bartlett's Test of  Approx. Chi-Square 794,25
Sphericity Df 55

Sig. 0,0000
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Economática. 
 

O KMO das variáveis analisadas apresenta um resultado de 0,639, sinalizando 
que o resultado não é um dos melhores, mas que o mesmo tenta se aproximar do 

razoável. A melhora deste poderia ocorrer ou aumentando o tamanho da amostra ou 

escolhendo outras empresas aleatoriamente. Assim, com o resultado obtido, aceita-se o 
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resultado proposto pelo KMO. Quanto ao BTS o nível de significância mostrou ser 

menor que 0,0001, o que permite usar a análise fatorial para tratamento dos dados. 

Outro aspecto que cabe salientar é referente ao critério de raiz latente. Como 

dito anteriormente, esse critério busca utilizar os fatores que têm autovalor superior a 1. 

Ao determinar oito atributos teóricos (o valor colateral dos ativos; os benefícios fiscais 

não criados pela dívida; o crescimento da empresa; o tamanho; a volatilidade dos 

lucros; a lucratividade, a singularidade e a classificação industrial), como sendo 

relevantes para determinar a estrutura de capital das empresas, optou-se por refutar 

esse critério. 

A tabela 4 mostra o total de variância para os oito fatores teóricos extraídos 

através do método de Componente Principal para as 11 variáveis utilizadas7. Observe 

que esses fatores são responsáveis por 93,798% da variância acumulada. 

 

Tabela 4-Total Variância Explicada 
Fatores Autovalores % da Variância % Acumulada 

1 2,818 25,616 25,616 
2 1,301 11,825 37,441 
3 1,141 10,37 47,811 
4 1,037 9,424 57,234 
5 1,019 9,265 66,5 
6 1,005 9,134 75,634 
7 1,004 9,128 84,762 
8 0,994 9,036 93,798 

Fonte: Banco de Dados da Economática (dados trabalhados no SPSS) 
Método de Extração do Componente Principal  
 

As cargas fatoriais que indicam o peso de cada variável ao atributo teórico são 

apresentadas na tabela 4. Esses resultados são oriundos de uma matriz de fatores que, 

após serem “rotacionados”, facilitaram a interpretação das variáveis proxys escolhidas 

dos atributos teóricos. Os métodos de rotação redistribuem a variância dos primeiros 

fatores para os últimos, assim os eixos das coordenadas são deslocados, passando 

pelos locais onde há mais pontos, auxiliando na interpretação das cargas fatoriais.  

 

 

                                            
7 VCA, BNFND, CRES, LNS, LNPL, LNTA, VOLAT, MGLUC, RENTAB, SING, CIND  
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Tabela 5 - Matriz de Fatores Rotacionados 
Atributos Teóricos 

Variáveis  Tamanho Lucratividade  Colateral Singular C.Industrial Volatilidade Crescimento
 

Ben.Fiscal

VCA 0,065 0,105 0,932 -0,036 0,092 -0,127 -0,009 0,206 
BNFND -0,044 0,145 0,212 0,227 0,137 0,037 -0,064 0,857 
CRES 0,010 0,005 -0,014 0,078 0,055 0,002 0,990 -0,048 
SINGL -0,236 0,006 -0,029 0,895 -0,047 -0,065 0,099 0,217 
LNS 0,881 0,249 0,212 0,064 0,020 -0,037 -0,007 -0,019 
LNPL 0,960 0,048 -0,050 -0,157 -0,049 -0,015 -0,002 -0,033 
LNAt 0,973 0,016 0,003 -0,168 -0,058 -0,011 0,017 -0,032 
VOLAT -0,039 -0,103 -0,107 -0,052 -0,037 0,977 0,002 0,026 
MGLUC 0,304 0,603 0,397 0,333 0,148 0,067 -0,078 -0,317 
RENTAB 0,118 0,911 0,040 -0,066 -0,063 -0,148 0,030 0,231 
CIND -0,066 -0,015 0,093 -0,033 0,976 -0,038 0,057 0,107 
Fonte: Banco de dados da Economática (dados trabalhado no SPSS) 
Método de Extração Componente Principal  
Método de Rotação Varimax  

 

Hair et al (1998), define uma regra de bolso para auxiliar na interpretação das 

cargas fatoriais. Segundo essa regra, as cargas fatoriais são consideradas relevantes a 

partir de 0,50, pois explicam 25% da variância, já as que excederem 0,70 relatam 50%. 

 Os resultados descritos na tabela 5 mostram a eficiência da aplicação da 

rotação da matriz, tornando possível verificar através da aplicação da análise fatorial o 

quanto as proxys escolhidas representam os atributos teóricos definidos como 

determinantes da estrutura de capital. A análise fatorial também criou os chamados 

scores, que são representações fiéis da combinação das 11 variáveis proxys.  

Ao inspecionar a tabela 5 pode-se verificar, claramente, considerando a regra 

de bolso, que as cargas fatoriais são significativas. As proxys LNPL (0,960), LNS 

(0,881) e LNAT (0,973) apresentaram valores positivos e são altamente correlacionadas 

com o atributo teórico tamanho.  

As proxys VCA (0,932) e BNFND (0,857), ambas representantes do valor 

colateral dos ativos e dos benefícios fiscais respectivamente, também criaram fatores 

representativos dos atributos teóricos.  

Um aspecto interessante que vale destacar, com relação a essas variáveis, é 

atribuído ao trabalho de Perobelli e Famá (2002). No trabalho desses autores, essas 

variáveis estiveram correlacionadas, originando um único fator. Segundo eles, a 

correlação acontecia porque a proxy BNFND não representava muito bem os benefícios 
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fiscais não criados pela dívida, pois a depreciação provisionada pelas empresas 

brasileiras seria função direta dos ativos imobilizados.  

Todavia, a análise fatorial realizada para o grupo de empresas dessa 

dissertação, demonstra que a variável BNFND mostra-se perfeitamente relevante para 

representar os benefícios fiscais não criados pela dívida, coincidindo com o trabalho 

realizado por Títman e Wessel (1988). 

Perobelli e Famá (2002, p.42), também divergiram de Titman e Wessels (1988), 

na estimação do atributo lucratividade. Os mencionados autores enfatizaram que “para 

o caso brasileiro as proxys resultado operacional/receita líquida e resultado 

operacional/ativo total não são relacionadas ao mesmo atributo, como ocorreu no caso 

norte americano”. A justificativa dada para tal divergência é atribuída ao fato de que a 

primeira relação forma a margem obtida pela empresa, enquanto a segunda define a 

lucratividade.        

Ao contrário dos resultados descritos por Perobelli e Famá (2002), a análise 

fatorial realizada encontrou uma boa relação do resultado operacional/receita líquida e 

resultado operacional/ativo total com o atributo lucratividade. MGLUC (0,603) e 

RENTAB (0,911) demonstram ser correlacionadas ao atributo teórico, tornando-os um 

fator representante da lucratividade. 

 Quanto à variável CRES (0,990), esta apresentou uma correlação importante 

com o atributo teórico crescimento, e a variável VOLAT (0,977) também demonstrou ter 

uma correlação positiva com o atributo volatilidade, originando um bom fator 

representante desse atributo.  

Já o atributo singularidade é bem representado pela variável SINGL (0,895), a 

alta correlação pode indicar que quanto maior for a relação de gastos com vendas 

sobre a receita líquida maior será a singularidade dos produtos das empresas.  

Apesar de a análise fatorial mostrar-se extremamente eficiente na redução das 

variáveis, ainda não se pode afirmar qual o impacto de cada atributo teórico ao nível de 

endividamento no período analisado.  

Titman e Wessels (1988), para analisar a relevância dos fatores representantes 

dos atributos teóricos da estrutura de capital encontrados no modelo derivado da 

análise fatorial, fazem uso de um modelo denominado estrutural. Esse modelo mede o 

impacto de cada atributo teórico sobre os diferentes níveis de endividamento. Na 
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impossibilidade de usar esse modelo, buscar-se-á fazer uso do modelo de regressão 

linear múltipla. 

  

4.2 – Analise de Fatores e Regressão  
 

O modelo de regressão linear múltipla tem como objetivo verificar se existe uma 

relação entre a variável denominada dependente e as variáveis que a possam 

determinar. Um modelo desse tipo pode ser definido da seguinte forma: 

 

1 2 2 3 3 ....i i i kY x x xki iβ β β β= + + + + +ε   

onde: 

iY  é a variável dependente (endividamento); 

1β  é o termo intercepto; 

ix  são as variáveis explicativas (fatores obtidos através da analise fatorial); 

2 3, ,.... kβ β β  são os parâmetros desconhecidos das variáveis explicativas; 

tε  são os erros. 

 

Modelos de regressão linear múltipla apresentam alguns problemas, tais como: 

multicolinearidade8, e heterocedasticidade. No que diz respeito à multicolinearidade, 

esse problema já foi resolvido, uma vez que a análise fatorial além de criar fatores 

representativos dos atributos teóricos, tem como mérito a eliminação desse problema.  

No que diz respeito à heterocedasticidade (denominada de distúrbios nas 

variâncias das observações) sua ausência ou presença pôde ser averiguada através do 

teste de White,9apresentado no anexo C deste trabalho. A aplicação do teste 

demonstrou que esse problema não estava ocorrendo nas variáveis relacionadas, pois 

os resultados das regressões auxiliares indicaram que as probabilidades dos testes 

foram maiores que a significância de 5% adotada, demonstrando a necessidade de não 

se rejeitar a suposição de ausência de heterocedasticidade.  

                                            
8 A multicolinearidade é denominada como a alta correlação das variáveis explicativas. 
9 Os resultados deste teste é apresentado como anexo neste trabalho. 
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Ademais, através de uma representação gráfica entre os resíduos da regressão 

e os valores previstos, pode-se ter uma idéia se a variância é ou não constante. Caso 

contrário, padrões de alterações exageradas no comportamento dos resíduos indicam 

haver manifestações de heterocedasticidade. 
Os gráficos seguintes mostram não haver um padrão de crescimento nos 

resíduos diante dos valores previstos das regressões. 

 

Figura 1 - Conjunto de Gráficos – Representação de Ausência de Heterocedasticidade  
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4.3 – Resultados Estatísticos do Modelo 
 

Através das variáveis dependentes foram computadas quatro regressões, 

sendo seus resultados apresentados na tabela 6. Nela são apresentados os níveis de 

endividamento, considerando os atributos teóricos que, de acordo com a teoria, 

influenciam a maneira com que as empresas determinam a estrutura de capital. Na 

primeira linha é apresentado o coeficiente relacionado à cada variável explicativa, 
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respectivamente, na segunda linha, entre parênteses, estão apresentadas as 

significância estatísticas (t). A análise a ser descrita toma somente a significância 

estatística dos coeficientes com os quatro níveis de endividamento, almejando verificar 

se os atributos teóricos corroboram as teorias.   

 
Tabela 6 – Análise Fatorial e Regressão (Fatores determinantes da 

 Estrutura de capital no Brasil) 

Atributos  Variáveis dependentes 
Teóricos ENDFIN ENDGE ENDLP ENDCP 
Constante 14,030 55,864 28,870 26,994 
 (11,999) (12,780) (11,157) (11,583) 
Valor Colateral 3,465 8,012 5,167 2,846 
dos Ativos (2,953)*** (1,827)** (1,990)* (1,217) 
Benefício Fiscal 1,846 8,888 2,531 6,357 
 (1,573) (2,026)* (0,975) (2,719)*** 
Crescimento 2,987 7,277 6,471 0,805 
 (2,546)* (1,659)** (2,492)* (0,344) 
Tamanho 1,246 -6,715 1,444 -8,159 
 1,062 -1,531 0,556 (-3,489)*** 
Volatilidade 1,580 2,207 0,707 1,500 
 1,347 0,503 0,272 0,641 
Lucratividade -3,424 -11,997 -6,463 -5,534 
 (-2,919)*** (-2,735)*** (-2,489)* (-2,366)* 
Singularidade -2,091 -0,895 -3,377 2,481 
 (-1,782)** -0,204 -1,301 1,061 
Classificação -1,113 -0,915 -2,549 1,634 
Industrial -0,948 -0,209 -0,982 0,699 
R-Quadrado 19,30 12,77 12,75 17,20 
Observações 148 148 148 148 
Fonte:Elaboração própria, dados obtidos através da Economática (trabalhados no Eviews) 
Significância estatística (t) entre parênteses  
* Significante a  5%  

             **Significante a 10% 
             ***Significante a 1% 

 

Conforme os resultados apresentados na tabela acima, o atributo teórico 

lucratividade, mostra-se um importante determinante do endividamento, estando 

presente significativamente nas quatro regressões. Para endividamento financeiro e 

geral o atributo mostrou ser significante a 1%, seguido pelo endividamento de longo 

prazo e curto significante a 5%. A relação negativa encontrada para todos os níveis de 

endividamento corrobora a teoria do pecking order  
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O atributo valor colateral dos ativos mostrou coeficiente estatístico significativo 

a 1% com o endividamento financeiro. A relação positiva também foi encontrada com o 

endividamento geral e de longo prazo, com coeficientes significantes a 10% e 5%, 

respectivamente. Os coeficientes positivos encontrados nos três níveis podem indicar 

que as empresas com maiores quantidades de colaterais fazem mais uso de 

empréstimos.  

O coeficiente positivo significante a 5% e 10% para o benefício fiscal no 

endividamento geral e de curto prazo contraria a teoria, pois se esperava uma relação 

negativa. Quanto ao atributo crescimento, esse mostrou coeficiente significativo a 5% 

em dois níveis de endividamento, o financeiro e o de longo prazo, e a 10% no 

endividamento geral. A relação positiva encontrada valida a teoria de que empresas 

com boas oportunidades de crescimento tendem a recorrer a recursos de terceiros. 

Em relação ao atributo tamanho, a significância estatística a 5% mostrou-se 

relevante no que se refere a endividamento de curto prazo. Quanto ao atributo teórico 

singularidade, esse mostrou coeficiente negativo significante a 10% com o 

endividamento financeiro, tal relação pode validar a teoria assegurando que empresas 

com especialidade de produtos são menos propensas ao endividamento. Em relação 

aos atributos classificação industrial e volatilidade, esses não apresentaram relação 

com os níveis de endividamento. 

 Além de averiguar as significâncias estatísticas de cada variável, é preciso 

verificar o coeficiente de determinação R². Esse coeficiente indicará o quanto, em 

termos percentuais das variações no endividamento, podem ser explicadas pelos 

atributos teóricos definidos como importantes. Entre as regressões computadas, os 

maiores R² foram de 19,30% e 17,20% encontrados nas relações entre as variáveis 

explicativas e o endividamento financeiro. Para o endividamento geral e de longo prazo, 

os valores auferidos foram de 12,80% para ambos os níveis.   

Ao realizar a análise tomando como base somente o coeficiente de 

determinação R², levanta-se a suspeita sobre a significância prática do modelo, uma 

vez que os coeficientes encontrados possuem um valor percentual muito baixo, 

indicando que grande parte da regressão permanece sem explicação. Entretanto, em 

diversas pesquisas similares à essa dissertação, os coeficientes de determinação R² 

também mostraram um nível baixo. Toma-se como exemplo o trabalho de McConell e 
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Servaes (1995), que, entre as regressões que rodaram, encontraram um valor máximo 

de 32,0% e um mínimo de 9,0%. Gomes e Leal (s/d), investigando os determinantes da 

estrutura de capital para uma amostra de 144 empresas encontraram um R² de 28,5%, 

Bradley, Jarrel e Kim (1984), obtiveram valores variando entre 23,6% e 46,4%.  

 

4.4 –  Discussão dos Resultados 
 

Ao longo desta dissertação, buscou-se descrever e representar os fatores que 

afetam a estrutura de capital das empresas no Brasil, alguns dos fatores foram aceitos 

como significantes e outros não. Os resultados que serão comentados, oferecem 

subsídios, para argumentar que determinados fatores são realmente importantes para 

explicar a estrutura de capital no ambiente empresarial brasileiro. Demonstrando que 

independente do período analisado, ou a forma estatística empregada, alguns atributos 

permanecem vinculados a estrutura de capital no Brasil. Sendo assim, pode-se tomar 

como ponto de partida da análise o atributo lucratividade, que assim como os trabalhos 

de Perobelli e Famá (2002) e Nakamura (1992) apresentou coeficientes significantes 

negativos sinalizando uma relação inversa com o endividamento, indicando que quanto 

maior a lucratividade da empresa menor a relação com o endividamento. A relação 

inversa encontrada demonstra uma forte influência do pecking order theory na 

determinação da estrutura de capital no Brasil 

O valor colateral dos ativos apresentou relações positivas com os níveis de 

endividamento. Os resultados confirmaram o esperado, assegurando que empresas 

com ativos fixos em grandes quantidades podem oferecê-los como garantia. Dessa 

forma as empresas são favorecidas com empréstimos a um custo mais baixo, uma vez 

que os ativos podem ser dados como garantias em eventuais processos de liquidação. 

Também pode-se observar através da tabela 6 que o atributo apenas não apresentou 

relação positiva com o curto prazo. Cabe ressaltar, que Titman e Wessels (1988) 

através de seus modelos de medidas e estrutural não encontraram relações desse 

atributo com os níveis de endividamento usado, o mesmo pode ser dito para Perobelli e 

Famá (2002), que fazendo uso da análise de fatores também não encontrou relações 

significativas que pudessem validar a teoria. 
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O atributo crescimento apresentou ser significativamente relacionado ao 

endividamento. As relações encontradas validam a teoria, indicando que empresas com 

grandes possibilidades de crescimento e ótimas oportunidades de investimentos 

tendem a aumentar o uso de capital de terceiros, elevando sua participação na 

estrutura de capital da empresa. A relação positiva encontrada pode sinalizar que os 

administradores acreditam que as perspectivas futuras da empresa são boas, e por isso 

fazem mais uso de dívidas, tal como predito pelos modelos de informações 

assimétricas. Mesmo esperando uma relação positiva, uma relação negativa também 

poderia ser aceita, devido aos problemas relacionados aos custos de agência entre 

credores e proprietários, uma vez que os custos de agência nas empresas e 

crescimento tendem a ser maiores, pois apresentam maior flexibilidade nas escolhas 

dos investimentos. 

Em relação ao atributo tamanho, este mostrou ser significativo ao 

endividamento de curto prazo. Os resultados desta pesquisa mostraram-se semelhante 

ao trabalho de Titman e Wessels (1988), corroborando a teoria. A relação negativa 

encontrada no curto prazo, afirma que empresas com acesso limitado ao mercado de 

dívidas de longo prazo e ao mercado de ações, tendem a optar pelo endividamento de 

curto prazo. Caso fosse encontrado uma relação positiva, com os níveis de 

endividamento geral e de longo prazo, os resultados poderiam assegurar que grandes 

empresas podem endividar-se mais e tendem a conseguir menores taxas de 

financiamento, tal como preconizado por Ferri e Jones (1976).  

Esperava-se uma relação negativa entre o atributo benefício fiscal não criado 

pela dívida e os níveis de endividamento. A relação encontrada foi positiva não 

assegurando que empresas que possuem altos níveis de depreciação e créditos de 

impostos fazem menos uso de dívidas. Por outro lado, a singularidade apresentou 

coeficiente estatístico negativo com o nível de endividamento financeiro, sendo assim, 

pode se dizer que a especialidade dos produtos das empresas fazem com que elas 

sejam menos propensas ao uso de dívidas. A relação negativa desse atributo, coincide 

com os resultados do trabalho de Titman e Wessels (1988), entretanto os referidos 

autores encontraram a relação significativa negativa não para o endividamento 

financeira, mas sim para os níveis de dívidas de longo e curto prazo. Perobelli e Famá 
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(2002), que replicam o trabalho desses autores não encontraram as mesmas evidências 

para as empresas brasileiras.  

Por último, cabe destacar, que esperava-se obter uma relação negativa entre o 

atributo volatilidade e os níveis de endividamento, assegurando que quanto maior a 

volatilidade dos lucros de uma empresa menor a possibilidade de honrar os 

compromissos assumidos decorrente do endividamento. Assim, empresas mais 

arriscadas deveriam ser menos endividadas. Contudo, a relação encontrada foi positiva 

não corroborando a teoria, os resultados encontrados não apresentaram nem ao menos 

significância estatística.  Também não foi encontrada uma relação significativa para 

classificação industrial, esperava-se encontrar um resultado que assegurasse que 

empresas com capital intensivo fizessem menos uso de dívidas.  
 
4.5 Tentativa de Melhora nos Resultados  

 
Almejando melhorar o poder explicativo das variáveis independentes sobre as 

variáveis dependentes, serão computadas as regressões abstendo-se da análise 

fatorial. Dessa forma espera-se aumentar o poder explicativo das regressões, e 

encontrar resultados similares da análise anterior.  

Neste tópico usar-se-á as mesmas variáveis descritas no quadro 1 e 2 para 

representar os índices de endividamento e os atributos teóricos. Como de costume, em 

trabalhos que utilizam regressões, deve-se testar a significância do coeficiente de 

correlação entre as variáveis. Em geral, uma correlação superior a 0,8 é considerada 

alta. A matriz de correlação apresentada no anexo D deste trabalho, destaca que LNAT 

possui um alto nível de correlação com LNPL e LNS, dessa forma opta-se por refutar a 

variável LNAT. Após tomar essa medida preventiva, outro método utilizado para 

verificar a colinearidade das variáveis é através do FIV (Fator Inflação da Variância). 

Segundo Soares e Castelar (2003), valores de FIV maior do que 1 indicam presença de 

algum grau de associação linear entre as variáveis, entretanto, o  ideal seria que o FIV 

não ultrapassasse a 10. Os resultados do teste utilizado para averiguar a presença de 

multicolinearidade são descritos na tabela 7.  
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Tabela 7 – Indicador de Ausência de Multicolinearidade 

Variáveis   FIV  Variáveis FIV 
VCA 1,439  LNPL 3,482 

BNFND 1,280  VOLAT 1,078 
CRES 1,043  MGLUC 1,440 
SINGL 1,345  RENTAB 1,337 

        LNS   3,888   CIND 1,118 
        Fonte: Elaboração própria, dados tratados no Eviews 4.0 
 

Através da tabela acima, pode-se verificar que as variáveis utilizadas nesse 

estudo possuem associações lineares maiores que 1 e menores que 10, não 

ultrapassando os limites sugeridos pela teoria. Dessa forma, assume-se que as 

variáveis não apresentam problemas de multicolinearidade. Outro pressuposto 

assumido no modelo é a inexistência de heterocedasticidade, os resultados do teste de 

White corroboraram o pressuposto. 

 As regressões computadas são apresentadas na tabela 8. Observe que nela as 

variáveis representantes da lucratividade e do tamanho aparecem desmembradas, 

procurando capitar o efeito de cada uma delas ao nível de endividamento. É oportuno 

ressaltar que na primeira linha é apresentado o coeficiente relacionado a cada variável 

explicativa, enquanto na segunda linha é apresentada a estatística (t). 

Em que pese os resultados auferidos, nota-se que a maioria das regressões 

apresentou R² superior às regressões geradas anteriormente. A regressão computada 

para o endividamento geral, originou um R² foi de 26,950 contra 12,77 da regressão 

anterior. Para o endividamento de longo prazo o R² encontrado foi de 19,45 contra 

12,77. Entre as regressões computadas, o maior valor ficou por conta do endividamento 

de curto prazo, atingindo um R² de 34,20% contra 17,20% da regressão anterior. 

Entretanto, o endividamento financeiro apresentou R² nos dois contextos de análise na 

ordem de 19%.  
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Tabela 8 – Resultados da Regressão sem Análise fatorial 

Atributos Variáveis Dependentes  

Teóricos ENDFIN ENDGE ENDLP ENDCP 
Constante 2,634 66,870 1,708 65,162 
 (0,236) (1,757) (0,072) (3,298) 
Valor Colateral 0,210 0,248 0,294 -0,047 
 (2,975)*** (1,029) (1,966)* (-0,372) 
Benefício Fiscal 0,551 2,175 0,172 2,003 
 (1,397) (1,614) (0,205) (2,864)***
Crescimento 0,006 0,013 0,011 0,002 
 (2,833)*** (1,915)** (2,601)*** (0,573) 
Tamanho (LNS) 1,805 21,387 9,917 11,470 
 (1,298) (4,501)*** (3,357)*** (4,649)***

    (LNPL) -1,104 -21,638 -7,575 -14,063 
 (-0,895) (-5,132)*** (-2,891)*** (-6,425)***
Volatilidade 0,010 0,014 0,009 0,005 
 (1,350) (0,557) (0,559) (0,404) 
Lucratividade (MGLUC) -0,096 -0,587 -0,352 -0,235 
 (-1,824)** (-3,261)*** (-3,150)*** (-2,510)* 
                     (RENTAB) -0,551 -1,915 -0,829 -1,086 
 (-2,271)* (-2,309)* (-1,608) (-2,521)* 
Singularidade -0,385 -1,067 -0,657 -0,410 
 (-1,983)* (-1,607) (-1,591) (-1,190) 
Classificação -3,995 -8,019 -7,219 -0,800 
Industrial (-1,598) (-0,939) (-1,360) (-0,180) 
R-Quadrado 19,06 26,95 19,45 34,20 
Observações 148 148 148 148 
Fonte:Elaboração própria, dados obtidos através da Economática (trabalhados no Eviews 
4.0) 
Significância estatística entre parênteses  
* Significante a 5%    
** Significantes a 10%    
***Significante a 1%    
 

Dentro do que se tentou demonstrar, a regressão linear múltipla usada sem o 

uso da análise de fatores atendeu aos objetivos. O poder explicativo das variáveis 

independentes sobre as variáveis dependentes elevou-se, mesmo não sendo muito, 

aumentando o grau de confiança do modelo.  

Em relação aos resultados estatísticos do modelo, as variáveis representantes 

do atributo teórico tamanho, chamam a atenção pelas relações encontradas. A variável 

LNPL apresentou coeficientes negativos significativos a 1% relacionados aos níveis de 

endividamento geral, de longo e curto prazos, enquanto a variável LNS apresentou 
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coeficientes positivos e também significância a 1% com os mesmos níveis de 

endividamento. Esperava-se encontrar relações mais definidas dessas variáveis; 

relações essas que assegurassem que elas ora se relacionassem positivamente ao 

endividamento de longo prazo, ora negativamente com o endividamento de curto prazo, 

tal como encontrado com a regressão computada através dos resultados da análise 

fatorial, que encontrou somente uma relação negativa com o endividamento de curto 

prazo.  

As variáveis MGLUC e RENTAB representantes do atributo lucratividade 

chamam atenção, por validar o atributo teórico nos dois contextos de análise. Quando 

utilizadas na análise fatorial, formaram um único fator representante da lucratividade. 

Sendo desmembrado o fator, as variáveis não perderam suas representatividades 

perante a lucratividade. MGLUC apresenta coeficiente significante nos quatro níveis de 

endividamento: financeiro, geral, longo prazo e curto prazo, enquanto RENTAB só não 

apresenta coeficiente significante no endividamento de longo prazo. Os coeficientes 

negativos apresentados nas duas formas de análise sinalizam uma relação inversa com 

o endividamento, indicam que quanto maior a lucratividade da empresa menor a relação 

com endividamentos.  

O valor colateral dos ativos mostrou-se relacionado positivamente ao 

endividamento financeiro e de longo prazo, com coeficientes significantes a 1% e 5%, 

respectivamente. Em relação ao benefício fiscal não criado pelo uso de dívidas, esse 

mostrou significância estatística no curto prazo, entretanto, novamente não corroborou 

a teoria, pois a relação encontrada foi positiva. 

 O atributo crescimento apresentou coeficientes positivos em relação ao 

endividamento financeiro, de longo prazo e geral, significantes estaticamente a 1% e 

10%. Nas regressões derivadas da análise fatorial também foram encontradas relações 

positivas para os mesmos níveis de endividamento. Quanto ao atributo singularidade, 

este apresentou coeficiente estatístico negativo significante a 5% com o nível de 

endividamento financeiro. Por último, os atributos volatilidade e classificação industrial 

novamente não apresentaram significância estatística com nenhum nível de 

endividamento. 

Através da breve análise apresentada acima pode-se constatar que os atributos 

teóricos considerados como determinantes da estrutura de capital, mantêm-se em 
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grande parte nos dois contextos das análises realizadas, na análise fatorial e regressão 

e somente na regressão. Dessa forma, ambas as análises dão mais consistência ao 

estudo realizado. 
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5 – Considerações Finais. 
 

Nesta pesquisa buscou-se resgatar os diversos estudos realizados por 

diferentes autores que apresentaram importantes elementos no que se refere à análise 

da estrutura de capital das empresas. Foi através dos subsídios desses trabalhos, tanto 

teóricos quanto empíricos que se pôde definir por alguns fatores considerados 

determinantes. Foi baseado no trabalho de Titman e Wessels (1988), que se definiu por 

uma metodologia de análise similar àquela utilizada por eles, além do que, foi também 

através dos referidos autores que foram selecionadas os fatores relevantes que 

influenciam na estrutura de capital, a saber: valor colateral dos ativos, benefício fiscal 

não criado pela dívida, crescimento, tamanho, volatilidade, lucratividade, singularidade 

e classificação industrial – sendo esses fatores formados por onze variáveis.  

Para avaliar a relação desses fatores com o grau de endividamento, duas 

formas de análise foram empregadas: a análise de fatores junto com regressão e a 

regressão linear múltipla somente. A análise de fatores teve como objetivo principal 

agrupar várias variáveis e originar um único fator representante do atributo teórico. 

Após os resultados obtidos desta análise, foram encontrados oito fatores 

representantes dos atributos, e pode-se buscar uma relação desses fatores com os 

níveis de endividamento através da regressão.  

A análise realizada usando somente regressão também teve como objetivo 

averiguar as relações das variáveis com os índices de endividamento, entretanto, neste 

caso, a relação é verificada diretamente usando as onze variáveis para regredir com os 

níveis de endividamento. 

Os resultados encontrados através nas duas formas de análises foram 

comparados entre si, tomando como ponto de partida o coeficiente de determinação e 

em seguida verificando os níveis de significância. O que chamou a atenção nos 

resultados dos dois contextos das análises, diz respeito ao atributo tamanho e 

lucratividade. O primeiro atributo apresentou uma relação negativa com o 

endividamento de curto prazo, na primeira forma de análise. Entretanto, as duas 

variáveis representantes do fator tamanho (LNS e LNPL) ao ser computadas na análise 

de regressão, sem a análise de fatores, apresentaram relações significativas positiva e 

negativa. Tais relações tornaram a análise referente a essas variáveis pouco 
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consistentes, uma vez que se esperava que as duas variáveis apresentassem ao 

mesmo tempo sinais ou positivos ou negativos. Outro aspecto que cabe mencionar diz 

respeito ao fator lucratividade que, apesar de ser representado na segunda forma de 

análise pelas variáveis MGLUC e RENTAB, apresentaram relações significativas 

negativas nos dois contextos da análise.  

Os resultados dos outros atributos podem ser descritos através de uma forma 

simplificada. O valor colateral dos ativos apresentou uma relação positiva nas duas 

formas de análise validando a teoria. As afirmações de que empresas com altas 

oportunidades de crescimento tendem a fazer uso de empréstimos também foram 

validadas através da relação positiva entre crescimento e endividamento, corroborando 

a teoria. Também corroborou a teoria, a relação negativa encontrada entre lucratividade 

e endividamento, assumindo que empresas que têm lucros elevados fazem mais uso do 

autofinanciamento.       

Em relação à singularidade, esta apresentou uma relação negativa com 

endividamento financeiro nos dois contextos de análises. Entretanto, o resultado pode 

não ser conclusivo, pois os outros níveis de endividamento apesar de apresentarem 

sinais negativos não apresentaram significância estatística. 

Em que pese os atributos que não corroboraram a teoria, a relação da 

volatilidade com os níveis de endividamento não apresentou nem ao menos coeficiente 

com o sinal esperado. O mesmo pode ser afirmado para a classificação industrial. Por 

último, cabe destacar que o benefício fiscal não oriundo de dívidas apresentou 

coeficiente com sinal positivo, não corroborando a teoria de que maiores níveis de 

depreciação fazem com que as empresas usem menos dívidas. 

De uma forma geral os resultados desta dissertação conduzem a confirmações 

da teoria, e por outro lado, não validam algumas. Através das confirmações pode-se 

dizer que as decisões das empresas são tomadas em benefícios dos acionistas, 

buscando sua maximização. Toma-se como exemplo os resultados do atributo 

lucratividade que corroborou a teoria do pecking order. A utilização de lucros retidos 

para autofinanciar seus projetos é interpretado pelo mercado como um sinal positivo, e 

revela que o projeto assumido é viável, o que provoca a elevação do valor de mercado 

da empresa. 
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Apesar de não ser um tema novo, o estudo sobre estrutura de capital está longe 

de ser conclusivo, entretanto, é evidente que através dos trabalhos realizados grandes 

avanços foram verificados desde as proposições de Modigliani e Miller nos idos de 

1958.  

Dentro do que foi proposto se verificar ao longo desta dissertação, a saber: os 

fatores determinantes da estrutura de capital das empresas de capital aberto no Brasil, 

pode-se dizer que o objetivo foi atendido, já que constatou-se que, efetivamente, alguns 

fatores afetam a estrutura de capital brasileiro. Um aspecto que vale a pena ser 

ressaltado, diz respeito aos aspectos conjunturais que envolvem as empresas tornando-

os variáveis importantes na determinação da estrutura de capital. Dessa forma, fica a 

sugestão de usar aspectos, tais como, taxa de juros e desenvolvimento do sistema 

financeiro para realizar novos estudos sobre a determinação da estrutura de capital, 

pois este é um tema que muito tem a ser estudado e discutido. 
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ANEXO A – Resultados Teóricos e Evidências Empíricas 
Teoria da Agência 

Resultados Teóricos Evidencias Empíricasª 
Aumento no preço das ações com o anúncio de 
emissão de dívidas, troca de ações por dívidas, ou 
recompra de ações e diminuição com o anúncio de 
emissão de ações ou troca de ações por dívidas [ 
Harris e Raviv(1990a), Stulz (1990), Hirshleifer e 
Thakor (1989)] 

Emissão de Dívidas 
Sim: Kim eStulz (1988) 
Não: Dann e Mikkelson (1984), Eckbo (1986), Mikkelson e 

Partch (1986) 

Troca de Açoes por Dívidas 
Sim: Masulis (1980, 1983), Cornett e Travlos (1989) 
Recompra de Ações 
Sim: Masulis (1980), Dann (1981), Vermaelen (1981), Dann, 
et al. (1989). 
Emissão de Ações 
Sim: Asquith e Mullins (1986), Masulis e Korwar (1986), 
Mikkelson e Partch (1986), Schipper e Smith ( 1986) 
Troca de Ações por Dívidas 
Sim: Masulis (1980, 1983), Eckbo (1986),Mikkelson e Partch 
(1986), Cornett e Travlos (1989) 

Endividamento é correlacionado positivamente com 
valor da firma Harris e Raviv (1990a), Stulz (1990), 
Hirshleifer e Thakor (1989) 

Sim: Lys e Sivaramakrishnan (1988), Cornet e Travlos 
(1989), Dann, et al (1989), Israel, et al. (1990) 

Endividamento é positivamente correlacionado com 
probabilidade de default [Harris e Raviv (1990a)]  

Não: Castanias (1983) 

Endividamento aumenta com falta de oportunidade 
de crescimento [Jensen e Meckling (1976), Stulz 
(1990)]  

Sim: Kim e Sorensen (1986), Titman e Wessels (1988), 
Chaplinsky e Niehaus (1990) 
Não: Kester (1986) 

Endividamento aumenta com reduções na 
lucratividade 
[ Chang (1987)] 

Sim: Kester (1986), Friend e Hasbrouck (1988), Friend e 
Lang (1988), Gonedes, et al. (1988), Titman e Wessels 
(1988) 
Não: Long e Malitz (1985) 

Endividamento aumenta com uma regulamentação 
extensa [Jensen e Meckling (1976), Stulz (1990)] 

Sim: Bowen, et al (1982), Bradley, et al (1984) 

Endividamento aumenta com aumento no fluxo de 
caixa livre [Jensen (1986), Stulz (1990)] 

Não: Chaplinsky e Niehaus  (1990) 

Endividamento aumenta com aumentos no valor de 
liquidação 
 [ Williamson (1988), Harris e Raviv (1990a)] 

Sim: Bradley, et al (1984), Long e Malitz (1985), Friend e 
Hasbrouck (1988), Friend e Lang (1988), Gonedes, et al 
(1988), Titman e Wessels (1988), Chaplinsky e Niehaus 
(1990) 
Não: Kim e Sorensen (1986), Titman e Wessels (1988)  

Bonds pode ser esperado para pactuar proibição da 
“substituição de ativos”[Jensen e Meckling (1976)] 

Sim: Smith e Warner (1979) 

Endividamento é negativamente correlacionado com 
a probabilidade de reorganização seguida de default 
[ Harris e Raviv (1990a) 

 

Endividamento aumenta com a fração de fluxo de 
caixa  que  não é observado. [Chang (1987)] 

 

Endividamento aumenta na medida em que a firma é 
um alvo do takeover ou falta medidas anti-takeover 
[Stulz (1990), Hirshleifer e Thakor (1989)] 

 

Firmas com registros de indícios mais longos tem 
menor probabilidade de default [Diamond (1989)]  

 

Endividamento aumenta com a diminuição nos 
custos de investigação [ Harris e Raviv (1990a)] 

 

Endividamento aumenta com o aumento da 
importância da reputação gerencial [Hirshleifer e 
Thakor (1989)] 

 

Fonte: (Harris e Raviv, 1991, p. 343-345) 
ª Em evidência empírica, a palavra “sim” dá consistência aos estudos teóricos e a palavra não diz 
que os estudos são inconsistentes. 
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ANEXO B – Resultados Teóricos e Evidências Empíricas 
Assimetria de Informações 

Resultados Teóricos Evidências Empíricasª 
Aumento no preço das ações no anúncio de 
emissão de dívidas, troca de dívidas por ações, ou 
recompra de ações e diminui com o anúncio de 
troca de ações por dívidas [Ross (1977), Noe 
(1988), Narayanan (1988), Poitevin (1989)]  

Emissão de dívidas 
Sim: Kim e Stulz (1988) 
Não: Dann e Mikkelson (1984), Eckbo (1986), Mikkelson  e 

Partch (1986) 

Troca de Dívidas por Ações 
Sim: Masulis (1980, 1983), Eckbo (1986), Mikkelson e Partch 
(1986), Cornett e Travlos (1989) 

Recompra de Ações 
Sim: Masulis (1980), Dann (1981), Vermaelen (1981), Dann, 
et al. (1989)  

Preço da ação não é afetado pela emissão de 
dívidas [Myers e Majluf (1984), Krasker (1986), 
Korajczyk, et al. (1990c)] 

Ver célula anterior 

Endividamento aumenta com aumento na 
lucratividade [Ross (1977), Leland e Pyle (1977), 
Heinkel (1982), Blazenko (1987), John (1987), 
Poitevin (1989)] 

Sim: Long e Malitz (1985) 
Não: Kester (1986), Friend e Hasbrouck (1988), Friend e 
Lang (1988), Gonedes, et al. (1988), Titman e Wessels 
(1988) 

Endividamento aumenta com diminuição no fluxo de 
caixa livre [ Myers e Majluf (1984)] 

Sim: Chaplinsky e Niehaus (1990) 

Preço da ação diminui com o anuncio de emissão de 
ações [ Ross (1977), Myers e Majluf (1984), Krasker 
(1986), Korajczyk, et al. (1990c), Noe (1988), 
Narayanan(1988), Poitevin (1989), Lucas e 
McDonald (1990)] 

Sim: Asquith e Mullins (1986), Masulis e Korwar (1986), 
Mikkelson e Partch (1986), Schipper e Smith (1986) 

Existe um pecking order: firmas preferem um 
financiamento interno. [ Myers e Majluf (1984), 
Krasker (1986), Narayanan (1988)] 

Sim: Chaplinsky e Niehaus (1990), Amihud et al. (1990) 
Não: Korajczyk, et al. (1990a) 

Endividamento é positivamente correlacionado com 
valor da firma [Ross (1977), Noe (1988), Narayanan 
(1988), Poitevin (1989)] 

Sim: Lys e Sivaramakrishnan (1988), Cornett e Travlos 
(1989), Dann, et al. (1989), Israel, et al  

Endividamento é positivamente correlacionado com 
probabilidade de default [Ross (1977)] 

Não: Castanias (1983) 

Endividamento é positivamente correlacionado com 
a quantidade de ações sobre a posse do 
administrador 
 [ Leland e Pyle (1977)] 

Sim: Kim e Sorensen (1986), Agrawal e Mandelker (1987), 
Amihud, et al. (1990) 
Não: Friend e Hasbrouck (1988), Friend e Lang (1988)  

Firmas tendem a emitir ações seguindo altas de 
preços anormais  [ Lucas e McDonald (1990)]  

Sim: Marsh (1982), Korajczyk, et al . (1990a) 

Firmas tendem emitir ações quando a informação 
assimétrica é pequena [ Myers e Majluf (1984), 
Korajczyk, et al (1990c)] 

Sim: Korajczyk, et al . (1990a) 

Preço das ações diminui quanto maior for a 
assimetria de informações [ Myers e Majluf (1984), 
Krasker (1986),Korajczyk, et al. (1990c)] 

Sim: Korajczyk, et al. (1990b) 

Endividamento aumenta com a quantidade de 
informação assimétrica [ Myers e Majluf(1984)] 

 

Preço das ações diminui quanto maior for o tamanho 
da emissão [Krasker (1986)] 

Sim: Asquith e Mullins (1986) 

Preço das açoes aumenta se alguma emissão de 
ação for usada para recomprar dívidas [ Brennan e 
Kraus (1987)] 

 

Preço das ações aumenta com o anúncio de 
emissão de dívidas conversíveis em troca de ações 
 [ Constantinides e Grundy (1989)] 

 

Fonte: (Harris e Raviv, 1991, p.343-345)  
ª Em evidência empírica, a palavra “sim” dá consistência aos estudos teóricos e a palavra “não” diz 
que os estudos são inconsistentes. 
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           ANEXO C – Teste de White – Analise fatorial e Endividamento 

ENDCP F-statistic 1.427.869     Probability 0.138201 
 Obs*R-squared 2.197.780     Probability 0.143910 
  

ENDLP F-statistic 1.314.797     Probability 0.197401 
 Obs*R-squared 2.047.820     Probability 0.199451 
  

ENDGE F-statistic 1.090.960     Probability 0.370021 
 Obs*R-squared 1.740.182     Probability 0.360068 
  

ENDFIN F-statistic 1.003.564     Probability 0.457199 
 Obs*R-squared 1.615.998     Probability 0.441852 

           Fonte: Elaboração própria – dados tratados no Eviews 4.0 
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 ANEXO D – Matriz de Correlação - Níveis de Endividamento e Variáveis Explicativas 
  ENDGE ENDLP ENDCP ENDFIN VCA BNFND CRES SINGL LNS LNPL LNAT VOLAT MGLUC RENTAB DUMMy

 ENDGE 1,000 0,888 0,867 0,789 0,122 0,115 0,111 0,055 -0,058 -0,260 -0,061 0,061 -0,208 -0,160 0,037

 ENDLP 0,888 1,000 0,541 0,797 0,145 -0,009 0,167 -0,051 0,068 -0,054 0,121 0,046 -0,172 -0,112 -0,027

 ENDCP 0,867 0,541 1,000 0,580 0,066 0,221 0,022 0,156 -0,179 -0,417 -0,242 0,063 -0,194 -0,171 0,097

 ENDFIN 0,789 0,797 0,580 1,000 0,192 0,071 0,169 -0,111 0,042 0,013 0,164 0,107 -0,114 -0,154 -0,028

 VCA 0,122 0,145 0,066 0,192 1,000 0,311 -0,049 0,035 0,287 0,030 0,074 -0,204 0,306 0,261 0,225

 BNFND 0,115 -0,009 0,221 0,071 0,311 1,000 -0,050 0,282 0,006 -0,123 -0,124 -0,042 0,120 0,210 0,189

 CRES 0,111 0,167 0,022 0,169 -0,049 -0,050 1,000 0,127 -0,001 -0,007 0,009 -0,015 0,008 -0,010 0,089

 SINGL 0,055 -0,051 0,156 -0,111 0,035 0,282 0,127 1,000 -0,146 -0,357 -0,370 -0,054 0,032 0,056 0,004

 LNS -0,058 0,068 -0,179 0,042 0,287 0,006 -0,001 -0,146 1,000 0,781 0,825 -0,110 0,468 0,355 -0,016

 LNPL -0,260 -0,054 -0,417 0,013 0,030 -0,123 -0,007 -0,357 0,781 1,000 0,970 -0,040 0,258 0,170 -0,111

 LNAT -0,061 0,121 -0,242 0,164 0,074 -0,124 0,009 -0,370 0,825 0,970 1,000 -0,037 0,247 0,149 -0,113

 VOLAT 0,061 0,046 0,063 0,107 -0,204 -0,042 -0,015 -0,054 -0,110 -0,040 -0,037 1,000 -0,132 -0,200 -0,058

 MGLUC -0,208 -0,172 -0,194 -0,114 0,306 0,120 0,008 0,032 0,468 0,258 0,247 -0,132 1,000 0,388 0,054

 RENTA -0,160 -0,112 -0,171 -0,154 0,261 0,210 -0,010 0,056 0,355 0,170 0,149 -0,200 0,388 1,000 -0,012

 DUMMY 0,037 -0,027 0,097 -0,028 0,225 0,189 0,089 0,004 -0,016 -0,111 -0,113 -0,058 0,054 -0,012 1,000

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Economática ( dados tratados no Eviews 4.0) 
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ANEXO E – Teste de White - Endividamento e Variáveis 
ENDGE F-statistic 1.203.619     Probability 0.264765 

 Obs*R-squared 2.243.391     Probability 0.263196 
  

ENDLP F-statistic 1.532.826     Probability 0.084770 
 Obs*R-squared 2.743.256     Probability 0.094974 

  
ENDCP F-statistic 1.731.152     Probability 0.038810 

 Obs*R-squared 3.025.634     Probability 0.048625 
  

ENDFIN F-statistic      0.728872     Probability 0.783462 
 Obs*R-squared 1.444.912     Probability 0.756909 

Fonte: Elaboração própria – dados tratados no Eviews 4.0 
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