
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

JOYCE MARIELLA MEDEIROS CAVALCANTI 

 

 

 

 

 

TANGIBILIDADE, CLASSE DE ATIVOS E ESTRUTURA DE CAPITAL DAS 

EMPRESAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

JANEIRO DE 2014



JOYCE MARIELLA MEDEIROS CAVALCANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANGIBILIDADE, CLASSE DE ATIVOS E ESTRUTURA DE CAPITAL DAS 

EMPRESAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte como 

requisito parcial para a obtenção do grau de 

mestre em administração na área de 

concentração em Gestão Organizacional.  

Orientador: Anderson Luiz Rezende Mól, Dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

JANEIRO DE 2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte.  

UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA  

 

Cavalcanti, Joyce Mariella Medeiros. 

      Tangibilidade, classe de ativos e estrutura do capital das empresas 

listadas na BM&FBOVESPA/ Joyce Mariella Medeiros Cavalcanti. - Natal, 

RN, 2014. 

     66f. : il. 

 

      Orientador: Prof. Dr. Anderson Luiz Rezende Mól. 

       

      Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento 

de Ciências Administrativas. Programa de Pós-graduação em 

Administração.  

 

      1. Classe de ativos - Dissertação.  2. Tangibilidade de ativos - 

Dissertação. 3. Estrutura de capital - Dissertação.  I.  Mól, Anderson Luiz 

Rezende. III. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. IV. Título. 

        

RN/BS/CCSA               CDU 657.422 



  



AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador, o professor Anderson Mól, pela motivação, confiança, apoio e, 

também, pelas gargalhadas dadas nos meus momentos de insegurança. Frases como “o jogo 

só acaba quando termina” e as saudações no corredor com “minha querida” vão ficar para 

sempre guardadas na minha memória com muito carinho do exemplo de ser humano e 

profissional acadêmico que ele é.  

À minha mãe, pai, irmãs, primo, avó, tias e tios pela ajuda, torcida e incentivo. 

Agradeço principalmente a minha irmã/coach Daniella Medeiros Cavalcanti, sempre 

disponível para me socorrer em tudo, seja em questões cotidianas ou acadêmicas. 

Meu sincero obrigado às minhas amigas e amigos queridos por me escutar, por ter 

paciência comigo, por ter compartilhado vários momentos de risadas e por me dar a segurança 

de que posso contar com vocês sempre. Nyalle Matos, Roberto Luiz, Vanessa Pinto, Anna 

Cecília, Natália Egito, Flávio Gutierrez, Rafael Harada, Ediana Patrícia, Felipo Bellini, 

Fernanda Cavalcanti, Nayra Estrela e Amanda Souza, vocês fazem a diferença na vida de 

qualquer de ser humano. 

Destaco também meus amigos Enzio Cortez e Marke Geisy pela ajuda dada em 

matérias principalmente contábeis. Os toques e dúvidas solucionadas me auxiliaram muito na 

condução desta dissertação. 

Aos amigos e amigas que fiz durante o mestrado: Larissinha, Monikely Spoiler, 

Cláudio, Lenin, Iris, Renan, Carlos Feitor, Renata, Leonardo, Neto, Lis e Ramiro. Merece 

destaque especial pela companhia, conselhos e longas conversas meus amigos Marcus 

Assunção e Felipe Neves. 

Ao professor Antônio Sérgio, que se tornou um amigo e conselheiro sábio. Agradeço 

também aos demais professores do PPGA/UFRN que contribuíram muito para a minha 

formação acadêmica: Vinício Almeida, Luciano Sampaio, Manoel Veras, Afrânio Galdino e 

Maria Arlete. Agradeço também ao professor Márcio Machado pelas considerações realizadas 

na minha banca de qualificação e de defesa. 

  



RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo investigar a influência das classes de ativos e da desagregação 

da tangibilidade como fatores determinantes da estrutura de capital das empresas listadas na 

BM&FBOVESPA no período de 2008 a 2012. Foram compostas duas classes de ativos 

circulantes que, agrupadas por liquidez, são analisadas pelas instituições financeiras para 

concessão de crédito: recursos correntes (Disponibilidades e Aplicações Financeiras) e 

operações com duplicatas (Estoques e Clientes a Receber). A desagregação dos ativos 

tangíveis foi feita com base em seus principais componentes fornecidos como garantias para 

empréstimos, como Máquinas & Equipamentos e Terrenos & Edificações. Para extensão das 

análises, três métricas para alavancagem (contábil, financeira e de mercado) foram 

empregadas e a amostra foi dividida em setores econômicos adotados pela BM&FBOVESPA. 

O modelo de dados em painel dinâmico estimado por GMM sistêmico de dois estágios foi 

utilizado neste estudo por ser robusto à problemas de relações endógenas assim como para 

vieses de variáveis omitidas. Os resultados encontrados sugerem que os recursos correntes são 

determinantes da estrutura de capital possivelmente por serem caracterizados como proxies 

para solvência financeira, sendo sua relação positiva com o endividamento. A análise setorial 

corroborou os resultados para recursos correntes. A tangibilidade de ativos possui relação 

inversamente proporcional com a alavancagem. Ao desagregá-la em seus principais 

componentes, a influência negativa e significativa das Máquinas & Equipamentos foi mais 

acentuada no setor de Bens Industriais. Esse resultado demonstra que, em média, os ativos 

mais específicos da atividade operacional de uma empresa concorrem para menor uso de 

recursos de terceiros. Como resultados complementares, verificou-se que a alavancagem 

possui persistência, o que coaduna com a teoria do static trade-off. Especificamente para 

alavancagem financeira, observou-se que a persistência é significativa quando controlada para 

as variáveis de classes de ativos circulantes defasadas. A variável proxy para oportunidades de 

crescimento, medida pelo Market-to-Book, tem o sinal de seu coeficiente controverso. O 

tamanho da empresa tem relação positiva com o endividamento, a favor da teoria do static 

trade-off. A lucratividade é a variável mais consistente em todas as estimações realizadas, 

apresentando relação fortemente negativa e significativa com a alavancagem, conforme prediz 

a teoria do pecking order. 

 

Palavras-Chaves: Tangibilidade de ativos; Classe de ativos; Máquinas & Equipamentos; 

Terrenos & Edificações; Estrutura de Capital. 

 

  



ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the influence of the asset class and the breakdown of tangibility 

as determinant factors of the capital structure of companies listed on the BM & FBOVESPA 

in the period of 2008-2012. Two current assets classes were composed and once they were 

grouped by liquidity, they were also analyzed by the financial institutions for credit granting: 

current resources (Cash, Bank and Financial Applications) and operations with duplicates 

(Stocks and Receivables). The breakdown of the tangible assets was made based on its main 

components provided as warrantees for loans like Machinery & Equipment and Land & 

Buildings. For an analysis extension, three metrics for leverage (accounting, financial and 

market) were applied and the sample was divided into economic sectors, adopted by 

BM&FBOVESPA. The data model in dynamic panel estimated by a systemic GMM of two 

levels was used in this study due its strength to problems of endogenous relationship as well 

as the omitted variables bias. The found results suggest that current resources are 

determinants of the capital structure possibly because they’re characterized as proxies for 

financial solvency, being its relationship with debt positive. The sectorial analysis confirmed 

the results for current resources. The tangibility of assets has inverse proportional relationship 

with the leverage. As it is disintegrated in its main components, the significant and negative 

influence of machinery & equipment was more marked in the Industrial Goods sector. This 

result shows that, on average, the most specific assets from operating activities of a company 

compete for a less use of third party resources. As complementary results, it was observed that 

the leverage has persistence, which is linked with the static trade-off theory. Specifically for 

financial leverage, it was observed that the persistence is relevant when it is controlled for the 

lagged current assets classes variables. The proxy variable for growth opportunities, measured 

by the Market -to -Book, has the sign of its contradictory coefficient. The company size has a 

positive relationship with debt, in favor of static trade-off theory. Profitability is the most 

consistent variable in all the performed estimations, showing strong negative and significant 

relationship with leverage, as the pecking order theory predicts. 

 

Key Words: Tangibility of assets; Asset classes; Machinery & Equipment; Land & 

Buildings; Capital Structure. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

Em Finanças Corporativas, os ativos tangíveis desempenham papel importante na 

estrutura de capital (GRAHAM; LEARY, 2011). Essa constatação baseia-se no fato de que 

esses ativos são fornecidos como garantias para captação de recursos junto às instituições 

financeiras, justificando sua ampla utilização em estudos sobre o tema. 

No entanto, medidas agregadas dos ativos tangíveis podem conduzir a interpretações 

genéricas de seus efeitos (GIAMBONA; GOLEC; SCHWIENBACHER, 2013). Tais ativos 

são classificados em subgrupos de contas bastante heterogêneos, como em Máquinas & 

Equipamentos, Móveis & Utensílios, Veículos, Terrenos & Edificações, Benfeitorias em 

Imóveis de Terceiros, dentre outros. Por isso, presumir uma definição uniforme para 

tangibilidade de ativos é pressupor que todos esses bens possuem igual capacidade de serem 

utilizados como garantias para empréstimos e financiamentos.  

Na perspectiva das instituições financeiras, a tangibilidade de ativos assume contornos 

próprios. A teoria de contratos financeiros (HART; MOORE, 1994) prevê que as garantias 

são mecanismos de incentivos que procuram minimizar as assimetrias de informação e os 

custos de monitoramento entre credores e devedores. Desse modo, em caso de falência do 

devedor, as garantias asseguram que o montante não reembolsado seja recuperado total ou 

parcialmente pelo credor por meio de sua liquidação.  

Os custos arcados para reapropriar esses ativos são, em contrapartida, muito altos. 

Williamson (1988) argumenta que as dívidas deveriam ser usadas para financiar ativos que 

tenham maior utilidade para terceiros, pois são mais facilmente vendidos em caso de 

liquidação. Complementando essa visão, Shleifer e Vishny (1992) demonstram que os níveis 

ideais de dívidas são limitados pela falta de liquidez dos ativos, pois quando estes não 

possuem usos alternativos e são vendidos, os preços realizados podem estar subavaliados. 

Nesse cenário, identifica-se que os ativos fornecidos como garantias devem ter 

principalmente duas características para que sejam atrativos na perspectiva dos bancos e que 

viabilizem o acesso ao crédito para as empresas: liquidez e capacidade de venda para 

terceiros. Em outros termos, depreende-se que os ativos utilizados como garantias deveriam 

ser menos específicos da atividade operacional corporativa. 

Os resultados encontrados por Campello e Giambona (2012) e Giambona, Golec e 

Schwienbacher (2013) mostraram que a tangibilidade dos ativos são importantes 

determinantes da estrutura de capital de empresas americanas, na medida em que são 
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considerados líquidos e vendáveis. Esses autores apontaram que os Terrenos & Edificações 

são os ativos que possuem essas características porque são menos específicos da atividade 

operacional corporativa. A fraca influência das Máquinas & Equipamentos sobre o 

endividamento foi associado a sua especificidade. 

Em mercados emergentes, a relevância do papel desempenhado pelas garantias pode 

ser ainda mais pronunciada (HALL, 2012). Como essas economias são fortemente marcadas 

por acentuadas assimetrias de informação, as garantias têm a função de atenuar as 

ineficiências de mercado. Menkhoff, Neuberger e Suwanaporn (2006), por exemplo, 

evidenciaram que a incidência de garantias em linhas de crédito de bancos comerciais 

tailandeses foram maiores nesses mercados.  

Somada à influência das garantias, Nakamura et al (2007) comentam que a solidez 

financeira, medida pela liquidez das empresas, também pode influenciar na estrutura de 

capital. Quando o ambiente legal e institucional de uma nação possui forte assimetria de 

informação, a identificação de ativos mais líquidos pode configurar um importante 

determinante da estrutura de capital, na medida em que os recursos correntes e as operações 

com duplicatas são possivelmente analisados pelas instituições financeiras como proxies para 

capacidade de pagamento. A justificativa disso baseia-se no fato de que o primeiro 

caracteriza-se como disponibilidade imediata de recursos, enquanto que o último vincula-se 

aos recebimentos futuros de caixa, por meio de estoques e vendas a prazo.  

Assim, tem-se que o lado esquerdo do Balanço Patrimonial pode alocar classes de 

ativos relevantes para o endividamento, quais sejam: os ativos fixos, bem como sua 

desagregação em seus principais itens fornecidos como garantias (a exemplo de Máquinas & 

Equipamentos e Terrenos & Edificações), e as classes de ativos circulantes, tais como os 

recursos correntes e as operações com duplicadas. 

As características apresentadas do ambiente legal e institucional de mercados 

emergentes são aplicáveis ao Brasil, inserindo também algumas particularidades nacionais 

que podem influenciar o modo como as classes de ativos se relacionam com a estrutura de 

capital. Anderson (1999) comenta que o país possui um ambiente hostil para contratos 

financeiros, devido à fraca garantia legal (BRITO; LIMA, 2005), detenção de forte 

concentração acionária (SILVA; LEAL, 2005) e mercado financeiro pouco desenvolvido (LA 

PORTA et al, 1997, 1998). Além desses fatores, o Brasil possui como agravante a 

possibilidade de diversas interpretações das leis de seu sistema jurídico, reduzindo a 

aplicabilidade e execução dos contratos financeiros (CICOGNA; TONETO JÚNIOR; 

VALLE, 2007).  
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Desse modo, a investigação acerca da relação entre classes de ativos e estrutura de 

capital no mercado acionário brasileiro pode ser feita empiricamente por meio da análise de 

empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, diante o exposto, questiona-se: a classe de 

ativos circulantes e a desagregação da tangibilidade influenciam a estrutura de capital 

das empresas listadas na BM&FBOVESPA? 

 

 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Para responder o problema de pesquisa proposto, esta pesquisa objetiva investigar a 

influência das classes de ativos e da desagregação da tangibilidade em seus principais 

componentes como fatores determinantes da estrutura de capital das empresas listadas na 

BM&FBOVESPA no período de 2008 a 2012. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Com a finalidade de alcançar o objetivo geral proposto, são traçados os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) Agrupar as diferentes classes de ativos quanto a sua hierarquia de liquidez; 

b) Desagregar a tangibilidade de ativos em seus principais componentes; 

c) Analisar a magnitude e significância das classes de ativos circulantes como 

determinantes da estrutura de capital; 

d) Analisar a magnitude e significância da tangibilidade de ativos como 

determinante da estrutura de capital; 

e) Analisar a magnitude e significância da desagregação da tangibilidade de 

ativos em seus principais componentes como fatores determinantes da estrutura 

de capital; 

f) Analisar, em nível setorial, a magnitude e significância da desagregação da 

tangibilidade de ativos em seus principais componentes como fatores 

determinantes da estrutura de capital. 
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g) Analisar, em nível setorial, a magnitude e significância das classes de ativos 

circulantes como fatores determinantes da estrutura de capital. 

 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

A base teórica e as evidências empíricas sobre estrutura de capital são bastante 

disseminadas nacional e internacionalmente, tornando possível formular algumas hipóteses 

como respostas prévias ao problema de pesquisa proposto e aos objetivos gerais e específicos 

apresentados. Nesse sentido, três hipóteses foram elaboradas nesta pesquisa como previsão do 

comportamento das principais variáveis analisadas em relação à alavancagem das empresas 

listadas na BM&FBOVESPA no período de 2008 a 2012, quais sejam: 

 

H1: Classes de ativos Circulantes apresentam efeito positivo na alavancagem; 

 

Essa proposição reside na identificação de que outras contas do ativo circulante do 

Balanço Patrimonial, adicionalmente à tangibilidade de ativos, são analisadas para concessão 

de crédito. Tais contas são verificadas pelas instituições financeiras como forma de avaliar a 

solidez financeira das empresas candidatas a empréstimos, examinando os valores depositados 

em recursos correntes com disponibilidade imediata e, também, os montantes registrados em 

contas de estoques e de clientes a receber para identificar possíveis recebimentos futuros de 

caixa.  

 

H2: A tangibilidade de ativos possui influência positiva na alavancagem; 

 

Para Frank e Goyal (2007), um fato estilizado em Finanças Corporativas é que a 

tangibilidade de ativos possui relação positiva e significativa com a alavancagem. Esse 

fenômeno é justificado pelo fato de que os ativos fixos são fornecidos como garantias para 

captação de recursos junto às instituições financeiras, facilitando o acesso ao crédito para as 

empresas.  

 

H3: As Máquinas & Equipamentos e Terrenos & Edificações têm relação positiva com a 

alavancagem quando analisadas nas formas agregada e setorial. 



12 

A última hipótese parte do pressuposto de que medidas agregadas da tangibilidade de 

ativos podem levar a interpretações genéricas de seus efeitos. Admitir uma definição uniforme 

dos ativos tangíveis é pressupor que todos os bens de uma empresa possuem igual capacidade 

de serem utilizados como garantias para captação de recursos junto às instituições financeiras. 

No entanto, na perspectiva das instituições financeiras, essa relação pode ser diferente. A 

teoria de contratos financeiros prevê que garantias que são mais facilmente vendidas para 

terceiros e, por isso, possuem maior liquidez, constituem em ativos que adquirem maior 

capacidade de contrair dívidas. Por isso, esta pesquisa propôs desagregar a tangibilidade de 

ativos em seus dois principais componentes fornecidos como garantia para empréstimos. A 

divisão adotada foi a mesma proposta por Campello e Giambona (2012) que decompuseram a 

tangibilidade de ativos em Máquinas & Equipamentos (ativos específicos) e Terrenos & 

Edificações (ativos menos específicos da atividade operacional corporativa). 

O refinamento dessa análise estende-se para o nível agregado (todas as empresas) e, 

também, para o nível setorial. O objetivo dessa separação consiste na necessidade de controlar 

os determinantes da estrutura de capital, principalmente a desagregação da tangibilidade de 

ativos, por setores econômicos, conforme classificação dada pela BM&FBOVESPA. Tal 

perspectiva se deve à presença de heterogeneidade na composição patrimonial das 

companhias brasileiras de capital aberto, tornando-se necessário separá-las setorialmente 

como forma de obter estimações mais homogêneas entre empresas de um mesmo setor. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A tomada de decisão sobre as formas de financiamento das empresas é objeto de 

verificação empírica recorrente em estudos de Finanças Corporativas desde os trabalhos 

seminais de Modigliani e Miller (1958, 1963). Mesmo depois de 50 anos da publicação desses 

trabalhos, as discussões sobre a possibilidade de uma alocação ótima de recursos próprios e de 

terceiros ainda persistem. Alinhar esses conceitos auxilia na compreensão de como está se 

desenvolvendo o estado da arte sobre o tema.  

As controvérsias acerca de uma estrutura ótima de capital contribuíram para o 

surgimento de duas teorias clássicas: pecking order e static trade-off. Essas teorias buscam 

explicar como as empresas estruturam seus recursos e a relação esperada de seus fatores de 

primeira ordem. No entanto, suas verificações empíricas apresentam interpretações conflitantes 

quanto à magnitude e influência de seus determinantes (FAMA; FRENCH, 2002; FRANK; 
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GOYAL, 2003; FAMA; FRENCH, 2005; HOVAKIMIAN; KAYHAN; TITMAN, 2012). 

Esses efeitos destoantes são agravados em países de mercados emergentes, cujos sinais dos 

determinantes da estrutura de capital são, algumas vezes, contraditórios em comparação aos 

países desenvolvidos (LEAL, 2008). 

Dessa forma, avanços teóricos recentes têm focado em aspectos mais específicos da 

estrutura de capital. As críticas aos estudos desenvolvidos até então centram-se na utilização 

equivocada de proxies para alavancagem (WELCH, 2006, 2011); no papel secundário dado à 

teoria de contratos financeiros (GRAHAM; LEARY, 2011) e, consequentemente, na 

desconsideração de que ativos penhorados como garantia e que possuem maior capacidade de 

revenda para terceiros seriam mais atrativos para os bancos, facilitando o acesso ao crédito para as 

empresas (CAMPELLO; GIAMBONA, 2012); e, também, das possíveis particularidades que os 

países emergentes podem exibir quanto as suas decisões de financiamento (LEAL, 2008). 

A identificação desses avanços e das lacunas teóricas presentes em estudos empíricos sobre 

estrutura de capital motivam a realização desta pesquisa. Consistente com as métricas para 

alavancagem desenvolvidas por Welch (2006) e ratificadas por Machado, Medeiros e Eid Júnior 

(2010) como adequadas para o mercado acionário brasileiro, esta pesquisa realiza a desagregação da 

tangibilidade de ativos em seus principais componentes em consonância com a proposta de 

Campello e Giambona (2012), controlando os determinantes da estrutura de capital no âmbito da 

firma, assim como Rajan e Zingales (1995) e, também, para aspectos agregados e setoriais 

(classificação da BM&FBOVESPA).  

Contextualizando esta pesquisa com as evidências empíricas encontradas para o mercado 

acionário brasileiro, identifica-se que a tangibilidade de ativos compõe um dos determinantes 

da estrutura de capital (GOMES; LEAL, 2000; PEROBELLI; FAMÁ, 2002; PEROBELLI; 

FAMÁ, 2003; PROCIANOY; SCHNORRENBERGER, 2004; NAKAMURA et al, 2007; 

TERRA, 2007; SILVEIRA; PEROBELLI; BARROS, 2008; BARROS; SILVEIRA, 2008; 

ALBANEZ; VALLE; CORRAR, 2012; BÓGEA SOBRINHO; SHENG; LORA, 2012; 

CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013). Entretanto, a verificação de quais ativos tangíveis 

e em que medida as classes de ativos circulantes são fatores que influenciam na determinação 

do endividamento corporativo não foi verificado nesses estudos. 

Diante o exposto, a justificativa dos procedimentos de pesquisa adotados tem como 

finalidade verificar as nuances da estrutura de capital brasileira. Essas são as principais 

contribuições teórico-empírico que esta pesquisa pretende apresentar. Até onde se tem 

conhecimento, os estudos nacionais desenvolvidos até então não apresentaram essa abordagem 

temática da estrutura de capital.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 INFORMAÇÃO ASSIMÉTRICA  

 

A informação desempenha papel essencial na eficiência e na competitividade da 

economia. Supondo a existência de um mercado com informação plena, os preços refletiriam 

todas as informações disponíveis para todos os agentes econômicos, caracterizando um 

mercado eficiente, permitindo que os diversos ofertantes e demandantes de bens e serviços 

não possam, isoladamente, influenciar de forma significativa os preços (FAMA, 1970), 

levando-os a conhecer a qualidade dos produtos proporcionados nesse ambiente competitivo.  

Imaginar um mercado com tais características é pressupor que a informação está 

acessível para os seus participantes sem nenhum custo. Ou seja, compradores e vendedores 

estão bem informados sobre as características dos bens e serviços uma vez que a informação é 

de fácil obtenção e os preços incorporam seus atributos mais relevantes. 

No entanto, quando a informação sobre a qualidade ou característica dos bens e 

serviços dispostos no mercado não podem ser observados com facilidade devido a seu alto 

custo, tem-se o caso de informação assimétrica que desencadeia em problemas na eficiência e 

na competitividade de mercado.  

O problema da assimetria informacional pode ser verificado em vários segmentos 

econômicos. Akerlof (1970) exemplificou a essência do problema por meio do mercado 

automobilístico. Em linhas gerais, o autor demonstra que a grande diferença de preço entre 

um carro novo em comparação a um usado pode ser justificada pelo conhecimento 

privilegiado do vendedor sobre a qualidade do carro posto à venda. Nesse cenário, como o 

comprador não sabe distinguir quais são os carros bons ou ruins, o vendedor pode cobrar o 

preço de um carro novo por um usado de qualidade ruim, podendo expropriar a venda de 

carros bons no mercado por competitividade desonesta e distorções nos preços. 

A situação anterior exemplifica alguns dos reflexos da assimetria informacional, 

mostrando que quando uma parte detém informação privilegiada sobre um determinado bem 

que a outra parte desconhece, diversos custos podem emergir dessa assimetria que impactam 

o mercado tanto no nível individual como no agregado.  

Sobre isso, Tirole (2006) comenta que a ideia apresentada por Akerlof (1970) aplicada 

ao mercado de crédito é que uma empresa pode auferir menos recursos ou obtê-lo com menor 

frequência porque o mercado de capitais tem acesso limitado às informações sobre a 

qualidade dos projetos de investimentos, bem como a capacidade de pagamento das empresas. 
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Como a função dos mercados financeiros é alocar recursos entre agentes 

superavitários aos deficitários por meio, principalmente, de intermediários financeiros, os 

reflexos da assimetria informacional, conforme o exemplo de Tirole (2006), pode resultar em 

racionamento de crédito ou alocação ineficiente de recursos (BESTER, 1985).  

Supondo, novamente, a hipótese de informação perfeita, os bancos seriam capazes de 

distinguir os diferentes tipos de demandantes de recursos (BESTER 1987). Entretanto, o 

exemplo anterior evidencia que a assimetria informacional é decorrente da informação 

imperfeita que as instituições financeiras possuem de seus possíveis devedores, dificultando 

sua identificação (de bom ou mal pagador) e, consequentemente, a concessão do crédito. 

Na literatura microeconômica, tais informações, ações e comportamentos ocultos são 

conhecidos como seleção adversa e risco moral, e seus impactos inerentes são conhecidos 

como custos ou conflitos de agência. 

 

 

2.2 TEORIA DA AGÊNCIA 

 

A teoria da agência é exemplificada no artigo seminal de Jensen e Meckling (1976) 

por meio de um contrato no qual o principal delega atividades ao agente no intuito de que seus 

interesses sejam atendidos. De acordo com os autores, os problemas desse relacionamento 

surgem ao supor que as duas partes são maximizadoras de utilidade, então é possível que o 

agente nem sempre tome atitudes que otimizem os interesses do principal, incorrendo, assim, 

em custos de agência. 

Tais custos são reflexos da seleção adversa e do risco moral. A seleção adversa é a 

informação oculta e geralmente ocorre antes do contrato, havendo a possibilidade de ser 

minorado por meio da sinalização, ao passo que o risco moral (moral hazard) é o 

comportamento oculto e ocorre posteriormente ao contrato, sendo mais difícil de detectar 

(BERGER; UDELL, 1990). 

Os conflitos de agência são ilustrados entre os administradores (agentes) e acionistas 

(principal) ou entre administradores (agentes) e credores (principal). Ambas partes querem 

defender seus interesses, portanto mecanismos de incentivos e monitoramento são impostos 

como forma de minimizar os custos decorrentes desses conflitos. São exemplos de controle e 

monitoramento expostos por Jensen e Meckling (1976, p. 323) “as auditorias, sistemas 

formais de controle, restrições orçamentárias, desenvolvimento de um sistema de 
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compensação que incentiva o alinhamento de interesses dos administradores com os 

acionistas”. 

No caso do relacionamento entre credores e administradores, a composição da 

estrutura de capital por meio do mix de recursos próprios e de terceiros também desempenham 

mecanismos de redução dos custos de agência. Tirole (2006) comenta sobre o “efeito 

disciplinador da dívida”, cuja capacidade de diminuir os fluxos livres de caixa tem como 

resultado a redução dos custos de monitoramento que poderiam surgir sobre a destinação 

desses recursos. Jensen e Meckling (1976, p. 334) pontuam três benefícios advindos da 

dívida: o efeito de incentivo associado com empresas altamente alavancadas; os custos de 

monitoramento engendrados por esse incentivo; e os custos de falência.  

Entretanto, apesar dos benefícios advindos da dívida, isso não implica 

necessariamente que a proposição de Modigliani e Miller (1963), de que as empresas devem 

se financiar somente com capital de terceiros devido aos benefícios fiscais do endividamento 

(pagamentos de juros são dedutíveis do imposto de renda), seja verdadeira. A existência dos 

custos de falência baliza essa afirmação.  

A discussão sobre os benefícios marginais da dívida é abordada pela teoria do static 

trade-off , e as consequências da informação assimétrica e seleção adversa são tratadas na 

teoria do pecking order. Ambas teorias concorrem entre si na explicação dos fatores 

associados a tomada de decisão acerca da estrutura de capital corporativa. 

 

 

2.3 TEORIAS SOBRE ESTRUTURA DE CAPITAL 

2.3.1 Teoria do Pecking Order e do Static Trade-Off 

 

As controvérsias teóricas dos artigos seminais de Modigliani e Miller (1958, 1963) 

dividem duas teorias clássicas sobre estrutura de capital que direcionam a compreensão de 

como as empresas financiam suas decisões de investimento: static trade-off e pecking order. 

A teoria do static trade-off está fundamentada nos custos de agência de Jensen e 

Meckling (1976). Essa teoria prevê que as empresas alcançam um nível ótimo de 

endividamento por meio do benefício marginal advindo das dívidas em relação aos custos 

marginais de agência e de falência (BRADLEY; JARRELL; KIM, 1984). Para Myers (1984), 

o nível ótimo de endividamento é perseguido pelas organizações, portanto ajustes são 

realizados para atingir esse alvo-meta quando desvios ocorrem. 
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A possibilidade de verificar esse trade-off é consequência de imperfeições de mercado. 

Kraus e Litzenberger (1973) explicam que a existência de tributação sobre os lucros das 

empresas e a incidência de penalidades ocasionadas pelos custos de falência são os motivos 

centrais do efeito entre alavancagem e valor das empresas. 

A teoria do pecking order, por sua vez, está assentada nos problemas derivados da 

assimetria de informação e, consequentemente, nos problemas de seleção adversa. Os 

principais pressupostos dessa teoria foram desenvolvidos por Myers (1984) e Myers e Majluf 

(1984).  

A teoria da hierarquia de recursos, como também é conhecida, esclarece que há uma 

tendência do comportamento corporativo em financiar os projetos de investimento 

primeiramente por recursos gerados internamente (lucros retidos), em segundo lugar por meio 

de dívidas e, por último, por emissões de ações (MYERS, 1984). Uma das implicações da 

hierarquia de recursos reside no fato de que o anúncio de emissão de novas ações por uma 

empresa provoca uma diminuição no seu valor de mercado (HARRIS; RAVIV, 1991), já que 

esta é a última fonte de recurso escolhida pelas organizações para financiamento e, por isso, 

tal comportamento é esperado.  

Myers e Majluf (1984) esclarecem que os administradores têm informações 

privilegiadas sobre o valor dos ativos e as oportunidades de crescimento da firma que, em 

contrapartida, os investidores não têm. Desse modo, os autores evidenciam que a preferência 

por emitir ações, dado que os investidores são mal informados a respeito do valor presente 

líquido dos projetos de investimento, é percebido como um “mau sinal”. A justificativa disso 

pauta-se na possibilidade dessa atitude beneficiar um grupo de acionistas (antigos ou 

majoritários) em detrimento de outros (novos e minoritários), fazendo com que os preços das 

ações e, consequentemente, o valor de mercado da companhia, caiam.  

Diante o exposto, verifica-se que ambas teorias divergem em relação aos fatores de 

primeira ordem associados com a estrutura de capital. A teoria do static trade-off tem como 

fator de primeira ordem os procedimentos de ajustes do endividamento para o alvo-meta que 

maximize o valor da empresa. Por outro lado, a teoria do pecking order estabelece como fator 

de primeira ordem a preferência das empresas em se financiar com lucros retidos. 

Os diferentes direcionamentos teóricos das clássicas teorias de estrutura de capital têm 

reflexos em suas evidências empíricas. Alguns estudos corroboram as proposições teóricas de 

ambas ou de cada uma delas, enquanto outros invalidam as predições das duas correntes 

teóricas ou de apenas uma. 

 



18 

2.3.2 Evidências Empíricas das Teorias do Pecking Order e Static Trade-Off 

 

As evidências empíricas da estrutura de capital em empresas listadas na 

BM&FBOVESPA estão sumarizadas no Quadro 1. Essas pesquisas apresentam as relações 

encontradas para as teorias do pecking order e static trade-off no contexto nacional. 

 

Quadro 1: Resumo das principais evidências empíricas da estrutura de capital 

Autor (es)/Ano Tang Cresc. Rent. Tam. ResultadosPrincipais 

Gomes e Leal 

(2000) 
(+)* (-)* (-)* (-)* 

Consistência das predições do 

pecking order 

Perobelli e Famá 

(2002) 
(-) e (+) (-)* (-)* (-) e (+) 

Consistência de algumas 

predições do pecking order 

Perobelli e Famá 

(2003) 
(-) (-)* (-)* (-)* 

Consistência das predições do 

pecking order 

Procianoy e 

Schnorrenberger (2004) 
  (-)* (+)* 

Influência da estrutura de con-

trole acionário 

Nakamura et al  

(2007) 
 (-)* (-)* (-) 

Consistências das teorias do 

pecking order e static trade-off 

Terra (2007) (-)* 
(-)* e 

(+)* 
(-)* (-) 

Fatores idiossincráticos de 

empresas se sobressaem 

Barros e Silveira 

(2008) 
(+)* (+) (-)* (+)* 

Influência de desvios cogni-

tivos, excesso de confiança 

Silveira, Perobelli e 

Barros (2008) 
(-)* (-)* (-)* (+) 

Influência de práticas de gover-

nança corporativa 

Albanez,Valle e Corrar 

(2010) 
(+)*  (-) (-)* 

Relevância da assimetria de in-

formação 

Bógea Sobrinho, Sheng 

e Lora (2012) 
(-) (+)* (-) (-)* 

Estrutura dinâmica de capital 

dos países latino-americanos e 

idiossincrasias locais  

Correa, Basso e 

Nakamura (2013) 
(-) (+) (-)* (+) 

Pecking order é mais consis-

tente para o Brasil 

Notas: As abreviações Tang, Cresc., Rent. e Tam, significam: Tangibilidade de Ativos, Oportunidades de 

Crescimento, Rentabilidade (ou Lucratividade) e Tamanho, respectivamente. Os símbolos (+) refere-se a 

relação positiva e o símbolo (-) para relação negativa com o endividamento. O asterisco * denota 

significância estatística.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se que, no Brasil, estudos sobre os determinantes da estrutura de capital foram 

realizados testando ambas teorias (GOMES; LEAL, 2000; PEROBELLI; FAMÁ, 2002; 
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PEROBELLI; FAMÁ, 2003; NAKAMURA et al, 2007; CORREA, BASSO; NAKAMURA, 

2013) e outros fatores que podem influenciar na composição do mix de recursos corporativos. 

Silveira, Perobelli e Barros (2008) controlaram para aspectos de práticas de governança 

corporativa; Procianoy e Schnorrenberger (2004) para estrutura de controle; Albanez, Valle e 

Corrar (2012) para fatores institucionais e de assimetria informacional; e Barros e Silveira 

(2008) para o excesso de confiança e otimismo gerencial. Todos esses autores encontraram 

efeitos estatisticamente significativos para essas outras características. 

A adição de mais controles para verificação dos determinantes da estrutura de capital 

justifica-se pela insuficiência das teorias do pecking order e static trade-off de embasar as 

decisões de financiamento das empresas com relativa consistência. Terra (2007) demonstrou 

que a escolha da composição da estrutura de capital não se fundamenta em apenas uma única 

escolha, mas, principalmente, para aspectos específicos da empresa.  

Conforme pode ser observado no Quadro 1, a influência da tangibilidade de ativos, 

oportunidades de crescimento e tamanho possuem sinais controversos que ora estão de acordo 

com a teoria do pecking order, ora com a teoria do static trade-off.  

Apesar dessa inconsistência, os resultados encontrados pelos estudos convergem para 

um fator comum: que a teoria do pecking order parece prevalecer sobre a teoria do static 

trade-off para a realidade brasileira, na medida em que as empresas preferem se financiar 

primeiramente com recursos gerados internamente. Portanto, a lucratividade possui relação 

negativa com o endividamento, e as evidências empíricas nacionais apontam para essa 

direção.  

Além disso, estudos que utilizaram o modelo de dados em painel dinâmico 

(CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013; BÓGEA SOBRINHO; SHENG; LORA, 2012) 

também convergem para uma evidência em comum: a alavancagem defasada tem efeito 

positivo e significativo. Isso demonstra que as empresas perseguem um nível ótimo de 

endividamento, apesar dos custos de transação retardarem o processo de ajuste a esse alvo. 

Tal resultado está a favor da teoria do static trade-off. 

A próxima subseção mostra que, assim como verificado para a realidade brasileira, 

estudos internacionais realizados em países desenvolvidos também reportaram imprecisões 

das principais teorias sobre a estrutura de capital. Para Harris e Raviv (1991, p. 342), “visto 

que essas teorias são, em geral, complementares, a identificação de quais fatores são 

importantes em diferentes contextos permanece sendo uma questão empírica sem resposta”. 

Essas inconsistências fomentaram os avanços teóricos da estrutura de capital. 
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2.3.3 Avanços teóricos da estrutura de capital 

 

As predições teóricas do pecking order e do static trade-off possuem fatores de 

primeira ordem associados ao endividamento que divergem das evidências empíricas 

(GRAHAM; LEARY, 2011). Alguns estudos reportaram essas inconsistências em países 

desenvolvidos. Fama e French (2002) constataram que ambas correntes teóricas fracassaram e 

prosperaram em alguns pontos específicos na previsão do comportamento dos débitos e da 

política de dividendos. Frank e Goyal (2003) encontraram resultados contrários à teoria do 

pecking order, ao reportarem que o financiamento por dívida não é prioritário à emissão de 

ações. Resultados similares também foram encontrados por Fama e French (2005), ao 

evidenciar que recompra de ações não são raras de ocorrer no mercado e que emissões de 

ações são feitas com muita frequência. Hovakimian, Kayhan, Titman (2012) demonstraram 

que empresas com maior custo de falência escolhem estruturas de capital com maior risco de 

falência, interpretação contrária à teoria do static trade-off. 

Essas falhas também são encontradas em mercados emergentes, onde os sinais 

esperados e a magnitude de seus efeitos podem ser ainda mais controversos em relação aos 

países desenvolvidos (LEAL, 2008). Sobre isso, Graham e Leary (2011, p. 3) comentam que: 

 

Cada teoria consegue explicar uma série de padrões gerais da estrutura de capital, tal 

como a associação entre alavancagem e várias características das empresas com o 

uso agregado de diferentes fontes de capital. No entanto, nenhuma das teorias 

conseguiram explicar a heterogeneidade não observada da estrutura de capital, 

mudanças na alavancagem, ou sobre a decisão de emissão de títulos (tradução 

nossa). 

 

Alguns dos direcionadores teóricos atuais têm conduzido as pesquisas empíricas para 

questões mais específicas. Intersecções teóricas e correções de métricas para algumas das 

variáveis amplamente utilizadas nesses estudos são exemplos desses novos avanços. Dentre as 

novas abordagens, destacam-se: as métricas alternativas para alavancagem, propostas por 

Welch (2006); relevância da teoria de contratos financeiros (GRAHAM; LEARY, 2011) e, 

consequentemente, de medidas desagregadas para a tangibilidade de ativos (CAMPELLO; 

GIAMBONA, 2012; GIAMBONA, GOLEC; SCHWIENBACHER, 2013); e a influência do 

Market Timing na tomada de decisão da estrutura de capital (BAKER; WURGLER, 2002). 

De acordo com Welch (2006, 2011), as métricas tradicionais para medir a 

alavancagem nos estudos sobre estrutura de capital são inadequadas. De modo geral, Welch 
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(2011) comenta que a alavancagem deve ser medida de forma que os efeitos do passivo não 

oneroso sejam anulados quando se analisa sua medida complementar. Por isso, as duas 

métricas propostas pelo autor tem como medida complementar o Patrimônio Líquido em 

relação aos Ativos ou o Patrimônio Líquido em relação ao Capital Investido. A discussão 

mais aprofundada sobre as métricas alternativas desenvolvidas pelo autor está descrita na 

seção 3.3 dessa pesquisa. 

No tocante à teoria de contratos financeiros, a compreensão de sua influência na 

estrutura de capital auxilia no entendimento de como as garantias são empregadas nessa 

modalidade de financiamento. Para Aghion e Bolton (1992), os contratos financeiros são 

inerentemente incompletos devido à presença da assimetria de informação entre demandantes 

(devedores) e ofertantes (credores) de recursos. Nesse contexto, as garantias são empregadas 

como mecanismo de incentivo que procura minimizar as assimetrias de informação e os 

custos de monitoramento entre credores e devedores por meio do compartilhamento de risco 

(TIROLE, 2006).  

Em casos de inadimplência, os custos do credor em executar o contrato e apreender o 

ativo dado como garantia para recuperação total ou parcial do montante não reembolsado 

(HART; MOORE, 1994) são elevados. Desse modo, percebe-se que esses ativos devem 

adquirir algumas características para que sejam atrativos para ambas as partes. Shleifer e 

Vishny (1992) e Williamson (1988) comentaram que os ativos fornecidos como garantias 

devem ser líquidos e deter capacidade de venda para terceiros.  

Os resultados encontrados por Campello e Giambona (2012) e Giambona, Golec e 

Schwienbacher (2013) corroboram essas proposições. Os autores investigaram que a 

tangibilidade dos ativos são importantes determinantes da alavancagem das empresas 

americanas, na medida em que são considerados líquidos e vendáveis, principalmente em 

empresas com restrição de acesso ao crédito. Esses autores apontaram que os Terrenos & 

Edificações são ativos que possuem essas características porque são menos específicos da 

atividade operacional corporativa. A fraca influência das Máquinas & Equipamentos na 

alavancagem foi associada a sua especificidade. 

Outra teoria que contribui para os novos avanços teóricos é o Market Timing. Baker e 

Wurgler (2002) argumentaram que se os administradores são capazes de identificar quando o 

valor da companhia está sobre ou subavaliado pelo mercado, é possível tirar vantagem dessas 

flutuações temporárias que influenciam na forma como a estrutura de capital é composta.  

Baker e Wurgler (2002) encontraram que a estrutura de capital é o resultado 

cumulativo de tentativas dos administradores em identificar oportunidades no mercado de 
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capitais, sendo esse efeito persistente por uma década e robusto estatisticamente. 

Questionando essa persistência e refinando a métrica do Market-to-book assim como na 

metodologia utilizada por Baker e Wurgler (2002), Alti (2006) encontrou que há persistência 

do Market Timing na alavancagem, mas que esse efeito desaparece em dois anos. Resultado 

similar foi encontrado para o mercado acionário brasileiro por Rossi Júnior e Marotta (2010).  

Os novos avanços teóricos sobre estrutura de capital também devem abordar o 

ambiente econômico que as empresas operam. As teorias clássicas, inclusive algumas 

modernas, desconsideram os arranjos institucionais e legais que impactam significativamente 

o desenvolvimento econômico de um país e, consequentemente, as oportunidades que as 

empresas têm em compor sua estrutura de capital.  

 

 

2.5 AMBIENTE LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

A literatura de direito e finanças oferece insights sobre como a origem do ambiente 

legal e institucional de um mercado pode influenciar na eficiência e aplicabilidade das leis de 

seu sistema jurídico, no desenvolvimento de seu mercado de capitais e, sobretudo, na 

estrutura de capital das empresas.  

La Porta et al (1997, 1998) explicam que a base do sistema jurídico de uma nação 

deriva-se do Common Law (inspirado no Direito Inglês) ou do Civil Law (originário do 

Direito Romano), sendo este subdivido no direito francês, alemão e escandinavo. De acordo 

com os autores, os países da América Latina herdaram o direito adotado pelos seus países 

colonizadores, ou seja, a Espanha e Portugal que, por sua vez, foram fortemente influenciados 

pelo Civil Law francês. 

A identificação do sistema jurídico de um país é importante para detectar sua 

conjectura institucional e legal. Kaplan, Martel e Strömberg (2007) apontam que as 

oportunidades de projetar investimentos e contratos financeiros são bastante dependentes de 

vários elementos dessa conjectura. Dentre elas, os autores destacam: a natureza do direito 

societário e contratual, a qualidade da aplicação das leis, os sistemas de contabilidade, a 

legislação fiscal, dentre outros. 

As evidências empíricas dos trabalhos seminais de La Porta et al (1997, 1998) 

sugerem que países embasados no Civil Law francês apresentam fraca proteção legal aos 

acionistas e credores, a qualidade da aplicação das leis assim como os sistemas jurídicos são 

falhos, as empresas pagam dividendos obrigatórios, existe alta concentração de propriedade e 
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os mercados financeiros são menos desenvolvidos em comparação aos países que adotam o 

Common Law. Esses achados são corroborados por Qian e Straham (2007). 

Possivelmente, os países da América Latina e o Brasil, consequentemente, exibem 

alguns agravantes em relação aos países que seguem o Civil Law francês. Céspedes, González 

e Molina (2010) observam que esses países possuem alta concentração de propriedade que 

impulsiona uma maior atratividade das empresas locais pelo financiamento por dívida do que 

por ativos. Seguindo essa linha de resultados, Chong e López-de-Silanes (2007) notam que o 

mercado de capitais latino-americano está entre os menos desenvolvidos do mundo, 

contribuindo para que as empresas busquem financiamento externo com elevados custos.  

No tocante ao mercado de capitais brasileiro, algumas particularidades devem ser 

realçadas. Anderson (1999) comenta que o Brasil apresenta um ambiente hostil para os 

contratos financeiros, pois apresenta volatilidade econômica, instituições fracas e um estado 

intervencionista. Por ser caracterizado como uma nação de economia emergente, onde as 

imperfeições de mercado são mais pronunciadas (CAMPELLO, 2012), o Brasil possui, ainda, 

fraca garantia legal (BRITO; LIMA, 2005), detém forte concentração acionária (SILVA; 

LEAL, 2005) e elevada taxas de juros para financiamento (PINHEIRO; CABRAL, 1998).  

Somado a essas características, Cicogna, Toneto Júnior e Valle (2007) comentam que 

o Brasil apresenta, ainda, outras particularidades: possui as maiores taxas de juros para 

empréstimos do mundo; os prazos para financiamentos são reduzidos; os empréstimos de 

longo prazo estão concentrados e subsidiados por instituições públicas (principalmente pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDES). 

O delineamento desse cenário institucional e legal demonstra que as relações 

econômicas entre credores e devedores possuem características muito próprias no mercado 

brasileiro. Tais particularidades podem estar refletidas no modo como as empresas compõem 

sua estrutura de capital, prevalecendo algumas fontes de recursos em detrimento de outras. Os 

sinais controversos apontados por Leal (2008) em estudos sobre estrutura de capital podem 

ser decorrentes desses fatores. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O Quadro 2 sumariza o delineamento dos procedimentos metodológicos propostos 

nessa pesquisa. 

 

Quadro 2: Delineamento dos Procedimentos Metodológicos 

DESIGN DA PESQUISA 

Problema 
Hipóteses de 

Pesquisa 
Variáveis 

Teoria/ 

Conceito 
Autores 

Técnica 

de 

Coleta 

de 

Dados 

Fonte de 

Dados 
Método 

A classe de 

ativos circu-

lantes e a 

desagregação 

da tangibili-

dade influen-

ciam a estru-

tura de capital 

das empresas 

listadas na 

BM&F 

BOVESPA? 

H1: Classe de 

ativos circu-

lantes apre-

sentam efeito 

positivo na 

alavancagem  

Recursos 

Correntes 

e 

Operações 

com dupli-

catas 

Solvência 

Financei-

ra 

Proposição da 

pesquisa 

Dados 

Secun-

dários 

Sítio E-

letrôni-

co BM& 

FBOVES

-PA 

Dados 

em 

Painel 

Dinâmi-

co 

H2: A tangibili-

dade de ativos 

possui influên-

cia positiva na 

alavancagem; 

Ativos 

Tangíveis 

Static 

Trade-off 

Jensen e 

Meckling 

(1976); 

Bradley; 

Jarrell; Kim 

(1984) 

Dados 

Secun-

dários 

Sítio E-

letrôni-

co BM& 

FBOVES

-PA 

Dados 

em 

Painel 

Dinâmi-

co 

H3: As Máqui-

nas & Equipa-

mentos e Ter-

renos & Edifi-

cações têm re-

lação positiva 

com a alavan-

cagem quando 

analisadas nas 

formas agregada 

e setorial. 

Máquinas 

& Equipa-

mentos 

e 

Terrenos & 

Edificações  

Teoria de 

Contratos 

Financei-

ros 

Hart e Moore 

(1994); 

Vishny e 

Shleifer 

(1992); 

Williamson 

(1988); 

Campello e 

Giambona 

(2012)  

Dados 

Secun-

dários 

Sítio E-

letrôni-

co BM& 

FBOVES

-PA 

Dados 

em Pai-

nel Dinâ-

mico 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A amostra deste estudo compreende todas as empresas listadas na BM&FBOVESPA 

no período de 2008 a 2012, exceto aquelas pertencentes ao setor de “Financeiros e Outros”, 

devido a sua estrutura de ativos deter características muito próprias e muito diversas dos 

demais setores econômicos. 
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A janela temporal assumida deve-se aos novos procedimentos contábeis adotados no 

Brasil em harmonização às normas internacionais de contabilidade instituídas pela Lei 11.638, 

de 20 de dezembro de 2007. Esses procedimentos contábeis são norteados e centralizados 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que é o órgão responsável em emiti-los. 

Dentre os pronunciamentos técnicos que tangenciam significativamente esta pesquisa, 

destaca-se o CPC 01, intitulado “Redução ao Valor Recuperável de Ativos” (CPC 01), 

instituído em 14 de Setembro de 2007. 

A principal orientação desse pronunciamento é que os ativos imobilizados estejam 

registrados na contabilidade por um montante que não exceda o seu valor de recuperável. 

Entende-se por valor recuperável “o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa 

de venda e o seu valor em uso” (CPC 01, item 6). Caso a empresa verifique que o valor 

contábil do ativo imobilizado está superior ao valor recuperável, a perda por desvalorização 

deve ser reconhecida. Essa perda, depois de constituída, pode ser revertida até o seu montante. 

É recomendado que essa avaliação seja feita anualmente.  

Desse modo, percebe-se que a base de mensuração da tangibilidade de ativos 

(representada pelo ativo imobilizado) sofreu alterações que podem ser significativas. Com 

esse pronunciamento, o valor líquido de um bem passa a ser obtido não apenas com a dedução 

da depreciação acumulada, mas também com a sua respectiva perda por desvalorização.  

Como a informação contida no ativo imobilizado representa um dos principais 

determinantes da estrutura de capital, a realização desse recorte temporal permite que os 

dados coletados nas demonstrações financeiras das empresas listadas na BM&FBOVESPA 

estejam em bases uniformes de mensuração.  

Além desses critérios, foram excluídas da amostra as empresas que: (1) não 

divulgaram os demonstrativos financeiros expostos no Quadro 3 durante o período de 2008 a 

2012; (2) as que apresentaram dados insuficientes para calcular as variáveis empregadas no 

modelo econométrico; (3) aquelas que exibiram patrimônio líquido negativo; (4) as que 

possuíam ações sem negociação no mercado à vista da BM&FBOVESPA; e, também, (5) as 

que apresentaram alavancagem maior do que 1. A operacionalização desses procedimentos 

tem como objetivo coletar dados amostrais uniformes, permitindo também que uma mesma 

empresa seja observada ao longo do tempo por um painel balanceado. 

A motivação para trabalhar com painel balanceado se deve à intenção da pesquisa em 

analisar as variações de todas as unidades de cortes transversais (empresas) ao longo do 

tempo (durante o período de 2008 a 2012), que foram obtidas principalmente pelos critérios 

de corte (1) e (2). Os critérios de corte (3), (4) e (5) devem-se às possíveis distorções de 
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interpretação da estrutura de capital e aferição do valor de mercado de uma companhia 

quando essas implicações são verificadas. 

Após a execução desses procedimentos, a amostra desta pesquisa totalizou 92 

empresas em um período de cinco anos, perfazendo um total de 460 observações. 

 

 

3.2 DADOS 

 

Os dados foram obtidos nas Demonstrações Financeiras Padronizadas disponíveis ao 

público no sítio eletrônico da BM&FBOVESPA, por meio do sistema “ENET – Formulário 

de Referência”. O Quadro 3 relaciona os demonstrativos financeiros que contêm as 

informações necessárias para mensurar cada variável utilizada nesta pesquisa. 

 

Quadro 3: Quadro de relação de variáveis  

VARIÁVEIS FONTE 

Alavancagem Balanço Patrimonial 

Recursos Correntes Balanço Patrimonial 

Operações com Duplicatas Balanço Patrimonial 

Tangibilidade Balanço Patrimonial 

Máquinas & Equipamentos Notas Explicativas 

Terrenos & Edificações Notas Explicativas 

Outros Notas Explicativas 

Lucratividade 
Demonstração do Resultado do Exercício e 

Demonstração do Fluxo de Caixa 

Tamanho Demonstração do Resultado do Exercício 

Market-to-Book Balanço Patrimonial e Notas Explicativas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A classificação das empresas por setor econômico obedeceu aos critérios adotados 

pela BM&FBOVESPA. No total, as empresas foram distribuídas em cinco setores, conforme 

relaciona o Quadro 4. 
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Quadro 4: Composição setorial da amostra 

SETOR DE ATIVIDADE EMPRESAS OBSERVAÇÕES 

Bens Industriais 17 85 

Consumo Cíclico 17 85 

Consumo Não Cíclico 19 95 

Materiais Básicos 18 90 

Diversos 21 105 

TOTAL 92 460 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O setor ‘Diversos’ agrupou empresas que são classificadas em setores que possuem 

quantidade restrita de empresas, limitando os graus de liberdade do modelo se fossem 

analisadas separadamente. Os setores agrupados foram: Petróleo, Gás e Biocombustíveis, 

Tecnologia da Informação e Telecomunicações. 

 

 

3.3 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Não há consenso na literatura sobre métricas mais adequadas para aferição da 

alavancagem. Esse flanco teórico contribui para que os estudos empíricos utilizem métricas 

muito díspares para a alavancagem (GRAHAM; LEARY, 2011). Rauh e Sufi (2010) 

evidenciam que estudos sobre esse tema ignoram a heterogeneidade da composição das 

dívidas, incorrendo em perdas na análise das variações da estrutura de capital. 

Para Welch (2011), o principal problema na mensuração das tradicionais proxies para 

alavancagem (a exemplo da razão do passivo oneroso pelo ativo total) reside na presença do 

passivo não oneroso interferindo na interpretação da estimação da alavancagem contra seus 

principais determinantes. Como forma de ilustrar o problema, o autor parte primeiramente da 

igualdade da origem e aplicação de recursos, conforme demonstra a equação (1): 

 

                                                                    (1) 

 

Na equação (1), o total das aplicações (isto é, os Ativos) é igual a soma das origens de 

recursos, que têm características de capital de terceiros (Passivos Oneroso e Passivo não 

Oneroso) e de capital próprio (Patrimônio Líquido). Conforme esclarecem Machado, 
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Medeiros e Eid Júnior (2010), o Passivo é dividido em oneroso (que são as obrigações que 

geram pagamentos de juros) e em não oneroso (que são as obrigações decorrentes da 

atividade operacional da empresa). 

A partir da equação (1), Welch (2006, 2011) propõe duas variáveis alternativas para 

contornar o problema da presença do passivo não oneroso em estudos empíricos sobre 

estrutura de capital: alavancagem contábil (em valores totais) e alavancagem financeira, 

descritas no Quadro 5. O emprego dessas métricas também são recomendadas por Machado, 

Medeiros e Eid Júnior (2010) para as empresas listadas na BM&FBOVESPA. 

A justificativa para utilização da alavancagem financeira e contábil em evidências 

empíricas sobre estrutura capital consiste na interpretação da medida complementar das 

variáveis recomendadas em relação à proxy tradicional para medir a alavancagem. 

De acordo com Welch (2006, 2011), quando a medida complementar é influenciada 

pelo passivo não oneroso, há perdas na análise da composição da estrutura de capital das 

empresas, sendo este o principal problema da proxy tradicional para alavancagem. Isso ocorre 

porque a sua medida complementar é o patrimônio líquido e o passivo não oneroso em relação 

aos ativos totais. Desse modo, assume-se implicitamente que o passivo não oneroso e 

patrimônio líquido possuem características equivalentes como fontes de recursos para 

financiar os bens e direitos corporativos, o que, para estudos de estrutura de capital, Welch 

(2006, 2011) defende ser inadequado. Essa interpretação parte do pressuposto de que as 

empresas financiam seus ativos que possuem maior capacidade de gerar benefícios 

econômicos futuros por meio de dívidas que geram pagamentos de juros e, também, por meio 

de recursos próprios.  

As variáveis proxies para alavancagem recomendadas por Welch (2006, 2011) é 

obtida pela divisão do passivo oneroso e não oneroso pelo ativo total, cuja medida 

complementar é o patrimônio líquido em relação aos ativos; ao passo que a alavancagem 

financeira, que é obtida pela divisão do passivo oneroso pelo capital investido, tem como 

medida complementar o patrimônio líquido em relação ao capital investido. Percebe-se, então, 

que essas duas variáveis não são afetadas pelo passivo não oneroso, quando se analisa a sua 

medida complementar.  

Consistente com essas recomendações, o Quadro 5 apresenta as variáveis dependentes 

que foram utilizadas nesta pesquisa. A alavancagem foi medida em valores contábeis e de 

mercado, devido à divergência conceitual entre ambas: a alavancagem contábil fornece 

informações passadas sobre o financiamento enquanto que a alavancagem de mercado 

geralmente assume caráter informacional prospetivo (FRANK; GOYAL, 2007). 
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Quadro5: Definição das Variáveis Dependentes 

VARIÁVEIS SIGLA DEFINIÇÃO 

Alavancagem 

Contábil 
      

Representa o endividamento total da firma em valor contábil.  

       
                                         

             
 

Alavancagem de 

Mercado 
      

Representa o endividamento total da firma a valor de mercado. A 

definição do valor de mercado segue a formulação apresentada em Barros 

e Silveira (2008). 

       
                                         

                 

 

Onde: AT é o ativo total contábil; VMAOP é o valor de mercado das 

ações ordinárias multiplicado pela quantidade de ações ordinárias somado 

ao valor de mercado das ações preferenciais multiplicado pela quantidade 

de ações preferenciais; e PL é o patrimônio líquido contábil. 

Alavancagem 

Financeira 
       

Representa o endividamento financeiro. A fórmula é: 

       
                 

                   

 

Onde: o Passivo Oneroso é a soma das contas de empréstimos, 

financiamentos e debêntures de curto e longo prazo; o Capital Investido é 

igual ao Ativo Total Contábil menos o Passivo Não Oneroso. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As variáveis independentes desta pesquisa, expostas no Quadro 6, centram-se no 

âmbito da firma e estão fundamentadas na vasta literatura sobre estrutura de capital, assim 

como em estudos seminais de evidências empíricas, como o de Rajan e Zingales (1995), e na 

proposta da estratificação da tangibilidade de ativos realizada por Campello e Giambona 

(2012). 
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Quadro 6: Apresentação das Variáveis Independentes 

VARIÁVEIS SIGLA DEFINIÇÃO 
SINAL 

ESPERADO 

Classes de  

Ativos  

Circulantes 

           
É a razão das Disponibilidades mais Aplicações 

Financeiras dividido pelo Ativo Total 
Positivo 

        
É a razão dos Clientes mais Estoques dividido 

pelo Ativo Total 
Positivo 

Ativo  

Imobilizado 
     

É a razão do valor do ativo imobilizado divido 

pelo Ativo Total. 
Positivo 

Máquinas & 

Equipamentos  
          

É a razão do valor de Máquinas & 

Equipamentos dividido pelo Ativo Total. 
Positivo 

Terrenos & 

Edificações 
         

É a razão do valor Terrenos & Edificações 

dividido pelo Ativo Total. 
Positivo 

Outros ativos 

Tangíveis  
       

É o valor residual do ativo imobilizado 

subtraído de máquinas &equipamentos e 

terrenos divido pelo ativo contábil total. 

Positivo 

Lucratividade         

É o Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre 

Renda, Depreciação e Amortização (LAJIDA). 

O cálculo utilizado segue a orientação dada pela 

Instrução Normativa da Comissão de Valores 

Mobiliários nº 527, de 04 de Outubro de 2012. 

O valor do LAJIDA foi dividido pelo Ativo 

Total. 

Negativo 

Tamanho     
É o logaritmo natural da Receita Operacional 

Líquida. 
Positivo 

Market-to-Book      
É a razão do Valor de Mercado da empresa pelo 

valor contábil do Patrimônio Líquido 
Negativo 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As expectativas dos sinais e as definições das variáveis selecionadas estão descritas a 

seguir com base nas teorias do static trade-off, pecking order, em evidências empíricas e nas 

proposições desta pesquisa.  

 

 Classes de Ativos Circulantes: Na perspectiva dos bancos, a disponibilidade de 

recursos compõe um dos elementos para a análise de concessão de crédito às empresas 

porque são proxies para solidez financeira, ou seja, capacidade de pagamento. Nesse 

contexto e com base no lado esquerdo do Balanço Patrimonial, essa pesquisa 

classificou em duas classes de ativos circulantes as contas que possuem hierarquia de 

liquidez superior ao ativo imobilizado. Uma delas são os recursos correntes e de 

disponibilidade imediata, que podem ser exemplificadas pelos valores presentes nas 
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contas de caixa, bancos e aplicações financeiras; enquanto que a outra são as 

operações com duplicatas que são compostas por grupo de contas menos líquidas em 

relação às contas de recursos correntes, mas que possuem ainda atratividade para os 

bancos, a exemplo das contas de clientes e estoques. Espera-se uma relação positiva 

com a alavancagem porque as classes de ativos circulantes constituem valores 

monetários que comprovariam a capacidade das empresas em honrar suas dívidas, 

facilitando sua habilidade em contrair empréstimos e financiamentos. 

 Ativo imobilizado: Também denominado de ativos tangíveis, possuem como 

principal característica a capacidade de serem utilizados como garantia para 

empréstimos e financiamentos. Sua relevância no contexto corporativo reside no 

impacto que essa conta tem na escolha da estrutura de capital das empresas uma vez 

que diminui os custos de restrição de crédito e os custos de agência, pois os bens do 

ativo imobilizado são mais facilmente monitorados pelos credores (FRANK; GOYAL, 

2007; TITMAN; WESSELS, 1988). Portanto, espera-se uma relação positiva com o 

endividamento a favor da teoria do static trade-off. 

 Máquinas & Equipamentos e Terrenos & Edificações: O emprego dessas duas 

variáveis é a principal contribuição deste estudo. Após a desagregação do ativo 

imobilizado em seus principais componentes (ou seja, itens comuns dados como 

garantia para empréstimos), espera-se uma relação positiva com o endividamento 

(CAMPELLO; GIAMBONA, 2012).  

 Outros Ativos Tangíveis: É o valor residual do ativo imobilizado quando subtraído os 

valores dos itens Máquinas & Equipamentos e Terrenos & Edificações (CAMPELLO; 

GIAMBONA, 2012). Espera-se que o coeficiente seja não significativo já que os 

ativos de maior impacto sobre as decisões de financiamento das empresas foram 

filtrados. 

 Lucratividade: Ao gerar mais recursos internamente, presume-se, pela teoria do 

pecking order, que a lucratividade tem relação negativa com o endividamento, pois as 

empresas preferem, primeiramente, se financiar com lucros retidos (FRANK; 

GOYAL, 2007; MYERS; MAJLUF, 1984; MYERS, 1984). 

Tamanho: Empresas maiores têm mais dívidas em virtude de diversas características, 

dentre elas destacam-se a disposição de uma estrutura mais diversificada, menor risco 

devido a sua reputação, maturidade no mercado e menores custos de agência, portanto 
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espera-se uma relação positiva com o endividamento a favor da teoria do static trade-

off (FRANK; GOYAL, 2007).  

 Market-to-Book: Variável proxy para oportunidades de crescimento. Espera-se uma 

relação negativa com a alavancagem consoante com a teoria do static trade-off porque 

empresas com oportunidades de crescimento enfrentam maiores problemas com a 

assimetria de informação, podendo incorrer em menos dívidas como consequência de 

pouco investimento realizado em projetos rentáveis e, também, pela flexibilidade 

financeira de seus fluxos de caixa (FRANK; GOYAL, 2007). 

 

 

3.4 MODELO ECONOMÉTRICO 

3.4.2. Painel Dinâmico 

 

A motivação em utilizar o modelo de dados em painel deve-se as vantagens que essa 

modelagem econométrica oferece para estudos que trabalham com dados empilhados, ou seja, 

com observações que possuem as dimensões longitudinais (empresas listadas na 

BM&FBOVESPA) e temporais (período de 2008 a 2012). 

Algumas das vantagens da utilização de dados em painel são destacadas por Hsiao 

(2005), dentre elas: (a) considera a heterogeneidade individual; (b) controla o impacto de 

variáveis omitidas; (c) os dados são mais informativos uma vez que há aumento do número de 

observações, levando a maiores graus de liberdade e maior variabilidade dos dados, 

contribuindo para estimação de parâmetros mais eficientes; e, também, (d) contribui para a 

simplificação computacional e de inferências estatísticas devido à maior disponibilidade de 

dados.  

A presente pesquisa utilizou o modelo de dados em painel dinâmico. Baltagi (2008) 

afirma que muitas das relações econômicas são dinâmicas, e uma vantagem em utilizar 

modelos de dados em painel dinâmico é a melhor compreensão das dinâmicas de ajustamento 

que esse modelo proporciona. Tal procedimento é feito por meio do emprego da variável 

dependente defasada entre as variáveis independentes.  

Para exemplificar essa questão, Gujarati (2011) comenta que fatores inerciais e 

institucionais justificam o porquê da ocorrência de defasagens. Para o autor, o primeiro 

relaciona-se com uma possível persistência de um comportamento anterior, visto que 

empresas e indivíduos não mudam de uma hora para outra; o segundo vincula-se ao 

impedimento das empresas em tomar certas atitudes devido a exigências contratuais que as 
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impossibilitam de mudar sem considerar sua decisão passada. Em consonância a esses fatores, 

estudos recentes que versam sobre evidências empíricas da estrutura de capital corporativa 

empregam a variável dependente mais recorrente dessas pesquisas, que é a alavancagem, e a 

defasam, incluindo-a entre os regressores.  

A finalidade de realizar tal procedimento deve-se às suposições teóricas (conforme 

prevê a teoria do static trade-off) de que as empresas perseguem um nível ótimo de 

endividamento que pode ser obtido por meio de um processo de reversão à média ou de 

reversão a um alvo, empregando, para isso, um ajustamento parcial do modelo (BOGÉA 

SOBRINHO; SHENG; LORA, 2012).  

A equação (2) apresenta uma notação geral para dados em painel dinâmico em que a 

variável dependente defasada está incluída entre os regressores, de modo que: 

 

                          (2) 

 

Onde o subscrito   e   referem-se a empresa e ano, respectivamente;   é o intercepto, u é o 

termo de erro; e X é uma matriz de variáveis puramente exógenas de parâmetro  . Admite-se 

ainda que        ;        ;  [   |   ]   ;             
  ;                    

 . E também que       é a variável     defasada;    refere-se aos efeitos não observáveis das 

firmas que são invariantes no tempo com       (    
 ).  

Baltagi (2008) explica que como     é função de   , tem-se que        também é função 

de   , portanto,        é correlacionado com o termo de erro     por construção. Dessa forma, 

estimar esse modelo por MQO torna os estimadores viesados e inconsistentes, mesmo quando 

    não apresenta correlação serial. Nesse caso, necessita-se de outro tipo de estimador.  

 

3.4.2.1 Estimador de dados em painel dinâmico 

 

De acordo com a equação (2), a variável dependente é explicada por ela mesma 

defasada em um período de tempo, por fatores puramente exógenos e por um erro composto 

      . Em outras palavras, esse modelo é endógeno por construção. Pode-se reescrever essa 

equação como: 

 

                          

                 

(3) 
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em que em que     (          ). Arellano e Bond (1991) propõem um estimador que utiliza 

defasagens como instrumentos, e tal construção necessita de um método de estimação mais 

robusto, tal qual o Método de Momentos Generalizados (GMM, do inglês Generalized 

Method of Moments). Além disso, há uma série de suposições para garantir a eficiência 

assintótica desse estimador, são elas: (1) erros de ruído branco; (2) amostra com uma estrutura 

longitudinal maior que a de série temporal (isto é, N grande e T pequeno); (3) ausência de 

autocorrelação serial nos erros a partir da segunda defasagem. 

Na prática, o estimador  ̂ de Arellano e Bond (1991) é dado por: 

 

 ̂     ̅       ̅    ̅       ̅ (4) 

 

em que                   
      

                  , indicando a matriz de   

instrumentos, com    
  estritamente exógeno (pode-se quebrar esse pressuposto), e    é uma 

matriz definidora da quantidade de etapas necessárias para estimar  ̂. Quando o estimador  ̂  

é de um estágio, temos que        ∑   
    

  
    , em que H é uma matriz quadrada 

     . Para um estimador  ̂  de dois estágios, obtém-se que     ̂ 
  

, em que  ̂  

   ∑   
  ̿ 

  ̿ 
    

  
 , e  ̿  são os resíduos do estimador preliminar consistente de  ̂ . Para 

estimar o GMM de dois estágios ( ̂ ) é necessário estimar o GMM de primeiro estágio ( ̂ ) e 

utilizar os resíduos encontrados em  ̂  na estimação de  ̂ . Percebe-se que se     for 

homocedástico e independente tanto entre as unidades  , quanto ao longo do tempo  , tem-se 

que  ̂  e  ̂  são assintoticamente equivalentes. 

Um problema com o estimador de Arellano-Bond (1991) é que as defasagens em 

níveis são instrumentos fracos para primeiras diferenças se as variáveis aproximam-se de um 

passeio aleatório. Arellano e Bover (1995) fornece um outro estimador, em que a equação 

original em nível é adicionada ao sistema de instrumentos adicionais, o que pode aumentar a 

eficiência. Nesse estimador, as variáveis em níveis são instrumentadas com defasagens 

adequadas de suas próprias primeiras diferenças. O pressuposto necessário é que estas 

diferenças não estão correlacionadas com os efeitos não observados dos indivíduos  . 

Matematicamente, a equação (4) considera as seguintes suposições: 

 

     |                      |            . (5) 

 



35 

Assumir um modelo com variáveis pré-determinadas que tenha correlação constante 

com os efeitos significa que                   é válido para todo   e  , e que           

  é válido quando    , em que o subscrito   refere-se a vetor de instrumento  . Assim, tem-

se que nesse modelo as equações em primeira diferença para o período  (                 ) 

são instrumentos válidos se as equações em níveis               são válidas. Se assumir 

uma restrição adicional, qual seja, que            , e fazendo algumas redefinições, pode-

se construir estimadores ótimos GMM de  ̂ baseada na equação de momento           , 

em que H é uma matriz de transformação de T,   [
 

     
] e   é uma matriz que indica o 

operador de diferença (por exemplo, pode ser a primeira diferença T-1). 

Tal como Arellano e Bover (1995), Blundell e Bond (1998) também desenvolveram 

um estimador sistêmico  ̂ que utiliza condições de momentos adicionais, dado pela 

minimização entre a distância do erro quadrático e pelas matrizes    e   . Isto é:  ̂    

  ̅  
       ̅   

   ̅  
       ̅, em que    é uma matriz          e    é um matriz 

definidora da quantidade de etapas necessárias para estimar  ̂. Quando 

       ∑   
  ̿  ̿ 

   
 
      , tem-se que  ̂ é estimado pelo método de GMM de dois 

estágios, que utiliza os erros obtidos da estimação de um estágio e, por isso, é 

assintoticamente mais eficiente. Ressalta-se que o erro padrão obtido pelo GMM de dois 

estágios tendem a ser tendenciosos, necessitando de correções para a matriz de covariância de 

dois estágios propostos por Windmeijer (2005), tornando as estimativas mais robustas e 

eficientes. 

Diante do exposto, por ser mais robusto para problemas de variáveis omitidas e de 

endogenia, a análise de dados faz uso do estimador sistêmico de dados em painel dinâmico 

pelo método GMM de dois estágios tais como propostos por Arellano e Bover (1995) e 

Blundell e Bond (1998), com a correção de Windmeijer (2005).  
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3.4.2.2 Equações e hipóteses 

 

O Quadro 7 relaciona as equações, tabelas e hipóteses desta pesquisa 

 

Quadro 7: Equações, Tabelas e Hipóteses 

Equação Tabela Hipóteses 

Equação (6) Tabela 3 
  - Classes de ativos circulantes apresentam efeito 

positivo na alavancagem 

Equação (6) 
Tabela 8 

Tabela 11 

Verificação da influência das classes de ativos circulantes 

em nível setorial 

Equação (7) Tabela 4 Verificação de Persistência 

Equação (8) Tabela 5 
   - A tangibilidade de ativos possui influência positiva na 

alavancagem 

Equação (9) Tabela 13 Verificação de Persistência 

Equação (10) 

Tabela 5 

Tabela 6 

Tabela 7 

Tabela 9 

Tabela 10 

 

   - As Máquinas & Equipamentos e Terrenos & 

Edificações têm relação positiva com a alavancagem 

quando analisadas nas formas agregada e setorial. 

Equação (11) Tabela 12 Verificação de Persistência 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com a definição das variáveis apresentadas no tópico 3.3 e com a utilização do 

modelo de dados em painel dinâmico estimado por GMM sistêmico de dois estágios, a 

validação das três hipóteses de pesquisas anunciadas no tópico 1.3 é feita por meio de 

regressões específicas para cada uma delas.  

A hipótese 1 desta dissertação é verificada pela equação (6): 

 

                              
  
               

  
               

            

(6) 

 

Onde   e   representam empresa e ano, respectivamente;   é a constante;   é o termo 

de erro composto,       é a alavancagem medida a valor contábil, financeiro e de mercado; 

          é a alavancagem defasada medida a valor contábil, financeiro e de mercado, 

        ,       e            
  

são as variáveis determinantes do endividamento e 

referem-se à lucratividade, tamanho, oportunidade de crescimento e tangibilidade, 
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respectivamente; por fim, as variáveis              e           são objetos específicos de 

análise da Hipótese 1 e vinculam-se às classes de ativos circulantes. A equação (6) também 

será estimada em nível setorial. 

Para captar possíveis efeitos de retardo nas relações, a equação (7) insere as variáveis 

               ,              e           defasadas. 

 

                              
  
           

     
                       

     
  
     

     
       

  
                  

(7) 

 

Antes de vincular as equações seguintes às suas respectivas hipóteses, é necessário 

esclarecer que as análises partem da interpretação e discussão de modelos definidos como 

restrito e irrestrito, conforme classificação de Campello e Giambona (2012), e de 

classificações agregadas e setoriais da amostra.  

Denomina-se de modelo restrito a equação que possui a variável ‘tangibilidade de 

ativos’ representada pelo valor total do ativo imobilizado, comumente utilizada em pesquisas 

empíricas sobre estrutura de capital. O modelo irrestrito, por sua vez, estratifica a 

tangibilidade de ativos em seus principais componentes, que são as ‘Máquinas & 

Equipamentos’ e ‘Terrenos & Edificações’. A variável ‘Outros Ativos Tangíveis’ é o valor 

residual da tangibilidade de ativos quando subtraído seus principais componentes. Tais 

classificações seguem as denominações de Campello e Giambona (2012). Nesta pesquisa, 

entende-se por interpretação em nível agregado quando todas as empresas são analisadas 

conjuntamente, enquanto que em nível setorial as empresas são analisadas de acordo com os 

setores aos quais pertencem, conforme a classificação dada pela BM&FBOVESPA. 

A verificação da hipótese 2 desta pesquisa é feita pela equação (8): 

 

                        
  
                           (8) 

 

Em que a diferença da equação (8) para equação (7) está na exclusão das variáveis 

             e           na estimação. Para captar possíveis efeitos de retardo nas relações, 

a equação (9) é estimada inserindo a tangibilidade defasada. 

 

                        
  
     

     
       

  
                  (9) 

 

Por fim, a hipótese 3 desta pesquisa é verificada pela equação (10). Nessa equação, 

tem-se a interpretação do modelo irrestrito em nível agregado, que subdivide a variável 
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       em seus principais componentes, que são ‘Máquinas & Equipamentos’, ‘Terrenos & 

Edificações’ e ‘Outros Ativos Tangíveis’. 

 

                             
  
         

  
                

  
      

            
(10) 

 

Ainda de acordo com a equação (10), a análise do modelo irrestrito também é 

analisada em nível setorial, estimando essa equação para os cinco setores econômicos 

classificados pela BM&FBOVESPA. 

Para captar possíveis efeitos de retardo nas relações, a equação (10) é estimada 

inserindo as variáveis de ‘Máquinas & Equipamentos’, ‘Terrenos & Edificações’ e ‘Outros 

Ativos Tangíveis’ defasadas, portanto tem-se a equação (11). 

 

                             
  
          

     

         
  
         

     
                            

  

                  

(11) 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise e a discussão dos resultados desta pesquisa iniciam-se com o exame das 

estatísticas descritivas dos dados para, em seguida, prosseguir com a interpretação dos 

parâmetros estimados no modelo de dados em painel dinâmico. Destaca-se que as estimações 

do modelo dinâmico apresentadas nesta pesquisa são robustas à heterocedasticidade e que não 

há autocorrelação serial dos erros na segunda diferença de acordo com o teste de Arellano-

Bond (ver Tabela 1 no Apêndice A).  

 

 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

A Tabela 2 apresenta o comportamento da distribuição dos dados coletados quanto à 

média, mediana, desvio-padrão e os valores de mínimo e máximo. Essas informações 

fornecem conhecimento preliminar da variabilidade observada nas variáveis empregadas nesta 

pesquisa durante o período investigado. 

 

Tabela 2: Estatística Descritiva dos dados 

 

 Média  Mediana  
Desvio-

Padrão 
 Mínimo  Máximo 

Alavancagem Contábil  0.5753  0.5757  0.1675  0.0719  0.9959 

Alavancagem de Mercado  0.5533  0.5494  0.2268  0.0615  0.9996 

Alavancagem Financeira  0.4147  0.4062  0.2111  0.0048  0.9946 

Recursos Correntes  0.1287  0.1068  0.0981  0.0011  0.6768 

Operações com Duplicatas  0.2483  0.2296  0.1588  0.0000  0.7657 

Tangibilidade  0.3342  0.3318  0.1784  0.0078  0.9036 

Máquinas & Equipamentos  0.1246  0.1007  0.1141  0.0000  0.8710 

Terrenos & Edificações  0.0876  0.0594  0.0987  0.0000  0.8422 

Outros Ativos Tangíveis  0.1213  0.0739  0.1393  0.0035  0.7130 

Tamanho  14.4487  14.3646  1.8213  8.6830  19.5350 

Market-to-Book  1.9518  1.1548  3.8797  0.0007  55.5143 

Lucratividade  0.1078  0.0967  0.0904  -0.3530  0.5504 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 2 mostra que as variáveis alavancagem (contábil, de mercado e financeira), 

tangibilidade, tamanho e lucratividade apresentam valores médios próximos à mediana, 

indicando que os desvios foram pequenos e há um certo grau de simetria na distribuição dos 
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dados. Por outro lado, as variáveis Recursos Correntes, Operações com Duplicatas, Máquinas 

& Equipamentos, Terrenos & Edificações, Outros Ativos Tangíveis e Market-to-Book exibem 

desvios maiores de seus valores médios quando comparados à mediana. Esse comportamento 

é justificado pela maior amplitude apresentada em seus valores mínimo e máximo.  

Sobre essa maior variabilidade, algumas considerações devem ser feitas. As variáveis 

Recursos Correntes, Operações com Duplicatas, Máquinas & Equipamentos e Terrenos & 

Edificações apresentam valores mínimos muito próximos de zero, mas não iguais à zero. 

Como essas e outras variáveis são padronizadas pelo ativo total, tornando-as uma medida 

percentual da composição dos ativos, percebe-se que algumas empresas utilizam menos 

imobilizações de recursos e menores disponibilidades de numerários em sua estrutura de 

ativos. Tais particularidades podem ocorrer como consequência da estratégia empresarial, 

perfil da gestão, setor de atuação, condições macroeconômicas.  

No tocante à variável Market-to-Book, a variabilidade pode ser explicada devido a 

uma única empresa no ano de 2012 ter apresentado um valor discrepante que está 

representado pelo valor máximo da Tabela 2. Ao excluir essa empresa e observar que os 

valores estimados no modelo econométrico não produziram resultados essencialmente 

divergentes, optou-se por mantê-la na amostra como forma de aumentar os graus de liberdade, 

principalmente quando estimadas as regressões por setores da BM&FBOVESPA.  

 

 

4.2 RESULTADO DO MODELO DE DADOS EM PAINEL DINÂMICO  

 

Para verificar a hipótese 1 desta pesquisa, a estimação da equação (6) apresentada na 

Tabela 3 mostra que os recursos correntes são positivos e significativos apenas para a 

alavancagem financeira. Em média, essa medida da alavancagem mostra-se ser mais sensível 

às classes de ativos circulantes. Os recursos correntes, que possuem maior liquidez, 

apresentam o segundo maior coeficiente da estimação (0.39 e significativa a 5%). O maior 

coeficiente estimado é a lucratividade (0.75 e significativa a 1%). Esses resultados apontam 

para uma possível preferência pelas instituições financeiras em conceder empréstimos e 

financiamentos para empresas que apresentam melhor capacidade de solvência financeira.  

No Brasil, é possível que um mecanismo para reduzir as assimetrias de informação 

entre credores e devedores ocorra com base na capacidade de pagamento como forma de 

minimização de riscos. Desse modo, as empresas conseguem se endividar mais por meio da 

sua disponibilidade de recursos em caixa, bancos e aplicações financeiras. Esse efeito pode 
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ser um sinalizador positivo para as instituições financeiras concederem empréstimos e 

financiamentos para empresas que apresentam essas características. Portanto, a hipótese 1 

desta pesquisa não pode ser rejeitada. 

 

Tabela 3: Determinantes da alavancagem corporativa e classe de ativos circulantes  

 
Painel A – 

Alavancagem 

Contábil 

 

Painel B – 

Alavancagem 

Financeira 

 

Painel C – 

Alavancagem 

de Mercado 

Alavancagem t-1 
0.3133* 

(0.1838)  
0.2521 

(0.1986)  
0.2850** 

(0.1302) 

Recursos Correntes 
0.2034 

(0.1974) 
 

0.3939** 

(0.1753) 
 

0.9602 

(0.3433) 

Operações com Duplicatas 
0.0830 

(0.2479) 
 

0.2362 

(0.1851) 
 

0.0295 

(0.1785) 

Tangibilidade 
-0.1175 

(0.2318) 
 

-0.2278 

(0.2175) 
 

-0.0308 

(0.1462) 

Tamanho 
0.0087 

(0.1675) 
 

0.0093 

(0.0330) 
 

0.1158*** 

(0.0400) 

Market-to-Book 
0.0032*** 

(0.0010) 
 

0.0026* 

(0.0015) 
 

-0.0292 

(0.0304) 

Lucratividade 
-0.5200*** 

(0.9544) 
 

-0.7542*** 

(0.1655) 
 

-0.7240*** 

(0.2328) 

Constante 
0.3046 

(0.3289) 
 

0.2098 

(0.5554) 
 

-1.1928** 

(0.6023) 

Obs. 368  368  368 

Wald qui
2
 74.72  32.01  98.89 

Prob > qui² 0.0000  0.0000      0.0000 

Os asteriscos *, ** e *** referem-se aos níveis de significância de 10%, 5% e 1%, 

respectivamente. Ressalta-se que na estimação do modelo os erros padrões que estão entre 

parênteses são robustos a heterocedasticidade com ajuste para 92 clusters para as unidades de 

corte transversal (empresas). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 3, observa-se que quando as variáveis Recursos Correntes e 

Operações com Duplicatas estão em nível, a alavancagem financeira defasada não foi 

significativa estatisticamente. No entanto, ao controlar essas variáveis para suas defasagens, 

conforme demonstra a Tabela 4, verifica-se um efeito de persistência da alavancagem 

financeira defasada (significativa a 10%) e das operações com duplicatas defasadas 

(significativa a 5%). A variável recursos correntes manteve-se positiva e significativa em 

nível. 
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Tabela 4: Classes de ativos circulantes e tangibilidade defasadas e determinantes da 

alavancagem corporativa: 

 
Painel A – 

Alavancagem 

Contábil 

 

Painel B – 

Alavancagem 

Financeira 

 

Painel C – 

Alavancagem 

de Mercado 

Alavancagem t-1 
0.5345** 

(0.2577)  
0.3659* 

(0.2177)  
0.2906** 

(0.1342) 

Recursos Correntes  
0.2897 

(0.2636) 
 

0.4075** 

(0.1856) 
 

0.1762 

(0.3296) 

Recursos Correntes t-1 
-0.1643 

(0.1628) 
 

-0.2470 

(0.1986) 
 

0.1317 

(0.2014) 

Operações com duplicatas 
0.2024 

(0.2780) 
 

0.2830 

(0.1814) 
 

0.1087 

(0.1660) 

Operações com duplicatas t-1 
-0.2988 

(0.1952) 
 

-0.2804** 

(0.1209) 
 

-0.4274 

(0.1356) 

Tangibilidade  
-0.1530 

(0.2270) 
 

-0.2270 

(0.2130) 
 

-0.0044 

(0.1571) 

Tangibilidade t-1 
-0.0410 

(0.0837) 
 

-0.4469 

(0.9600) 
 

0.0316 

(0.0888) 

Tamanho 
0.0022 

(0.0201) 
 

0.1304 

(0.0377) 
 

0.1164*** 

(0.0433) 

Market-to-Book 
0.0022* 

(0.0012) 
 

0.0015 

(0.0016) 
 

-0.0298 

(0.0310) 

Lucratividade 
-0.5489*** 

(0.1090) 
 

-0.7580*** 

(0.1723) 
 

-0.7554*** 

(0.2305) 

Constante 
0.3621 

(0.3446) 
 

0.2179 

(0.6193) 
 

-1.2573 

(0.6853) 

Obs. 368  368  368 

Wald qui
2
 81.71  39.03  72.76 

Prob > qui² 0.0000  0.0000      0.0000 

Os asteriscos *, ** e *** referem-se aos níveis de significância de 10%, 5% e 1%, 

respectivamente. Ressalta-se que na estimação do modelo os erros padrões que estão entre 

parênteses são robustos a heterocedasticidade com ajuste para 92 clusters para as unidades de 

corte transversal (empresas). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se nas Tabelas 3 e 4 que a variável Market-to-Book apresenta sinal positivo 

para a alavancagem contábil e financeira e sinal negativo para alavancagem de mercado. A 

lucratividade é a variável mais consistente nas estimações realizadas. Esses padrões são 

similares aos resultados das estimações para validar as hipóteses 2 e 3 desta pesquisa, que são 

discutidas a seguir.  

Observa-se na Tabela 5 que a tangibilidade de ativos apresenta sinal negativo para as 

três métricas adotadas para alavancagem, sendo significativa a 10% apenas para alavancagem 

financeira. Desse modo, a hipótese 2 desta pesquisa pode ser rejeitada. A influência negativa 

da tangibilidade de ativos sobre a alavancagem também foi encontrada por Correa, Basso e 
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Nakamura (2013); Bógea Sobrinho, Sheng e Lora (2012); Silveira, Perobelli e Barros (2008); 

Terra (2007); e por Perobelli e Famá (2002).  

Sobre isso, Leal (2008) explica que os ativos tangíveis não apresentam comportamento 

consistente na maioria dos casos quando se analisa a estrutura de capital de países emergentes. 

O autor esclarece que no Brasil o endividamento varia inversamente proporcional com a 

tangibilidade de ativos, sendo essa relação explicada pela maior dependência das empresas 

brasileiras por passivos de curto prazo. 

No entanto, nota-se que as interpretações da influência da tangibilidade de ativos sobre 

o endividamento partem de medidas agregadas dos ativos fixos e, em alguns casos, em 

proxies inadequadas para alavancagem. Nesse sentido, questiona-se: ao utilizar três medidas 

diferentes para alavancagem e ao desagregar os ativos tangíveis em seus principais 

componentes, qual é o relacionamento encontrado entre essas variáveis?  

A resposta para essa questão pode ser encontrada na validação da hipótese 3 com 

extensão para análise setorial. Porém, antes de verificá-la, é importante discutir as influências 

exercidas pelos determinantes da estrutura de capital que são encontradas nesta pesquisa. 

As Tabelas 3, 4 e 5 mostram que a lucratividade é o principal determinante da 

estrutura de capital, com maior coeficiente apresentado em comparação aos outros 

regressores. A identificação do sinal negativo e significativo está de acordo com a teoria do 

pecking order, sugerindo que as empresas preferem se financiar primeiramente com recursos 

gerados internamente. Esse resultado também foi encontrado para o mercado brasileiro por 

Correa, Basso e Nakamura (2013); Bógea Sobrinho, Sheng e Lora (2012); Silveira, Perobelli 

e Barros (2008); Nakamura et al (2007); Procianoy e Schnorrenberger (2004); Perobelli e 

Famá (2003); Perobelli e Famá (2002); Gomes e Leal (2000). 

Ao considerar o ambiente legal e institucional brasileiro e as condições de oferta de 

crédito para as empresas, Almeida et al (2013) demonstraram que as empresas industriais de 

grande porte, no período de 2004-2007, se financiam em 51% por meio de lucros retidos, 41% 

por dívidas e 8% por ações, corroborando os resultados encontrados nesta pesquisa. 

No nível agregado, as oportunidades de crescimento, medida pelo Market-to-Book, 

exibe sinal positivo e significativo para alavancagem contábil e financeira, enquanto que para 

alavancagem de mercado o sinal é negativo, porém não significativo. Alti (2006) comenta que 

essa variável é sensível e merece cuidado ao analisá-la, devido à possibilidade de está 

relacionada com outros fatores que podem afetá-la, tais como o atual estado econômico de um 

país ou a intensidade de capital tecnológico de uma empresa. 
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Tabela 5: Determinantes da alavancagem corporativa em nível agregado: 

 Painel A – Alavancagem Contábil  Painel B – Alavancagem Financeira  Painel C – Alavancagem de Mercado 

Alavancagem t-1 
0.3733* 

(0.2196) 
0.3442* 

(0.1842) 

 0.2480 

(0.2008) 

0.2466 

(0.1998) 

 0.2712** 

(0.1349) 

0.2683** 

(0.1353) 

Tangibilidade -0.2058 

(0.1824) 
 

 -0.3732* 

(0.2053) 
 

 -0.0799 

(0.1650) 
 

Máquinas & Equipamentos  -0.3556** 

(0.1614) 

 
 -0.4124** 

(0.1921) 

 
 -0.0641 

(0.2308) 

Terrenos & Edificações  -0.2910* 

(0.1635) 

 
 -0.3953* 

(0.2175) 

 
 -0.0961 

(0.2014) 

Outros Ativos Tangíveis  0.0456 

(0.3631) 

 
 -0.3111 

(0.3177) 

 
 -0.0710 

(0.2498) 

Tamanho -0.0009 

(0.0175) 

0.0069 

(0.0193) 

 0.0076 

(0.0341) 

0.0061 

(0.0351) 

 0.1118*** 

(0.0380) 

0.1109*** 

(0.0390) 

Market-to-Book 0.0038*** 

(0.0011) 

0.0035*** 

(0.0011) 

 0.0034** 

(0.0017) 

0.0034** 

(0.0017) 

 -0.0302 

(0.0303) 

-0.0301 

(0.0299) 

Lucratividade -0.4998*** 

(0.0936) 

-0.4973*** 

(0.0911) 

 -0.7201*** 

(0.1572) 

-0.7230*** 

(0.1564) 

 -0.7207*** 

(0.2122) 

-0.7167*** 

(0.2263) 

Constante 0.4826* 

(0.2913) 

0.3818 

(0.3079) 

 0.3875 

(0.5666) 

0.4112 

(0.5777) 

 -1.0899* 

(0.5780) 

-1.0772* 

(0.5773) 

Obs. 368 368  368 368  368 368 

Wald qui
2
 70.72 93.20  29.67 35.58  95.30 102.19 

Prob > qui² 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 

Os asteriscos *, ** e *** referem-se aos níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Ressalta-se que na estimação do modelo os erros padrões que 

estão entre parênteses são robustos a heterocedasticidade com ajuste para 92 clusters para as unidades de corte transversal (empresas). 

Fonte: Dados da pesquisa
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Os resultados encontrados sugerem que a relação negativa entre Market-to-Book e 

alavancagem (de mercado) está a favor da teoria do static trade-off, apesar de não ter sido 

significativa estatisticamente. A relação positiva e significativa encontrada entre Market-to-

Book e alavancagem (contábil e financeira) está de acordo com a teoria do pecking order 

(FRANK; GOYAL, 2007).  

Outra possível interpretação do comportamento da variável Market-to-Book está 

relacionada à teoria do Market Timing. Como essa proxy é utilizada para oportunidades de 

crescimento, essa teoria prevê que quando o valor do coeficiente da variável é positivo ou 

negativo, a empresa está sobre ou subavaliada pelo mercado, respectivamente, então é 

possível que os administradores tirem vantagem dessas flutuações temporárias de valor, 

justificando o sinal indefinido apresentado nos estudos sobre estrutura de capital. Leal (2008) 

comenta que, assim como para a tangibilidade de ativos, a variável Market-to-Book também 

não desempenha comportamento consistente e significativo na maioria dos estudos.  

A mudança de sinal dessa variável também foi evidenciado por Terra (2007), quando a 

alavancagem é medida em valor contábil ou de mercado. As variações encontradas podem ser 

consequência do retraído mercado acionário brasileiro, onde há pouca negociação e as 

empresas nacionais recorrem menos ao financiamento por ações e mais para lucros retidos ou 

dívidas, sendo possivelmente o direcionador de uma relação negativa entre oportunidades de 

crescimento e alavancagem de mercado.  

Por outro lado, ao separar a amostra por setores, conforme pode ser observado nas 

Tabelas 6 e 7, a relação é negativa e, desta vez, significativa entre Market-to-Book e 

alavancagem de mercado para as empresas pertencentes aos setores de Bens Industriais, 

Consumo Não Cíclico e Materiais Básicos, corroborando com a proposição desta pesquisa de 

que a heterogeneidade setorial da BM&FBOVESPA merece uma análise mais acurada de 

seus efeitos. 

No tocante à influência do tamanho da empresa, observa-se que a relação é positiva e 

significativa para alavancagem de mercado, não havendo significância estatística para as 

outras duas métricas da alavancagem. Dessa forma, o efeito da causalidade encontrada está de 

acordo com a teoria do static trade-off, em que empresas maiores tendem a se endividar mais. 

O emprego da variável dependente defasada entre os regressores configura um 

processo dinâmico de ajustamento. Em estrutura de capital, remete-se a teoria do static trade-

off em que as empresas perseguem um nível de endividamento ótimo por um processo de 

reversão a média, ou seja, um alvo ou meta de endividamento. Os resultados encontrados 

demonstram que o coeficiente estimado para alavancagem (contábil e de mercado) é positivo 
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e significativo, assim como encontrado por Correa, Basso, Nakamura (2013); Barros e 

Silveira (2008); Bógea Sobrinho, Sheng e Lora (2012).  

Especificamente para a variável alavancagem de mercado, essa relação é mais forte, o 

que sugere a existência de maiores custos de transação para ajustar a estrutura de capital e, 

consequentemente, reflete em um retardamento do processo de ajuste (CORREA; BASSO; 

NAKAMURA, 2013).  

A verificação da hipótese 3 desta pesquisa é mais complexa. A Tabela 5 apresenta a 

influência das Máquinas & Equipamentos e Terrenos & Edificações na estrutura de capital em 

nível agregado. Em seguida, a Tabela 6 mostra a influência da tangibilidade de ativos em 

nível setorial. A expectativa em relação a essa variável é que, ao desagregá-la em seus 

principais componentes, conforme expõe a Tabela 6, é possível verificar o efeito que os ativos 

fixos exercem como um todo na estrutura de capital para, em seguida, identificar quais desses 

ativos possuem maior relevância setorial.  

A Tabela 5 demonstra que, no nível agregado, as Máquinas & Equipamentos e 

Terrenos & Edificações são, em média, negativas e significativas a 5% e 10% para 

alavancagem contábil e financeira, respectivamente. Portanto, a hipótese 3 dessa pesquisa 

pode ser rejeitada. 

Com enfoque na análise setorial, a Tabela 6 apresenta o modelo restrito. Percebe-se 

que o setor de Bens Industriais exibe o melhor ajuste das variáveis, sendo todas significativas 

para a alavancagem contábil. O sinal da tangibilidade de ativos, assim como demonstrado na 

Tabela 5, também é negativo e significativo para alavancagem contábil e financeira. Sobre 

isso, observa-se que esses resultados podem estar possivelmente sendo conduzidos pelas 

empresas pertencentes ao setor de Consumo Não Cíclico, para a relação com a alavancagem 

financeira, e pelas empresas do setor de Bens Industriais, para a alavancagem contábil.  

Ao desagregar a tangibilidade de ativos em seus principais componentes, conforme 

demonstra a Tabela 7, identifica-se algumas predições da teoria de contratos financeiros. A 

relação negativa e significativa de Máquinas & Equipamentos sobre o endividamento de 

empresas do setor de Bens Industriais coaduna com a interpretação de que ativos específicos 

da atividade operacional corporativa são pouco líquidos e, consequentemente, possuem 

mercado secundário restrito. Então, quando esses ativos são liquidados pelo credor em casos 

de falência do devedor, os custos de recuperação da quantia não paga por meio da venda 

desses bens são altos e de difícil efetuação. Portanto, esses ativos tangíveis tendem a ter baixa 

atratividade para o credor em aceitá-los como garantia para empréstimos.  
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Tabela 6: Determinantes da alavancagem corporativa no Modelo Restrito em nível setorial 

 Alavancagem t-1 Tangibilidade Tamanho Market-to-Book Lucratividade Constante 

       

Painel A: Bens Industriais       

Alavancagem Contábil 
0.5581*** 

(0.1987) 

-0.5234** 

(0.2284) 

0.0706*** 

(0.0259) 

0.0023*** 

(0.0008) 

-0.5737*** 

(0.1470) 

-0.5040 

(0.4397) 

Alavancagem Financeira 
-0.05050 

(0.1666) 

-0.2800 

(0.3794) 

0.1481*** 

(0.0418) 

0.0041 

(0.0081) 

-1.0803*** 

(0.2210) 

-1.3516*** 

(0.5328) 

Alavancagem de Mercado 
0.1824* 

(0.1073) 

-0.2573 

(0.3419) 

0.1104** 

(0.0568) 

-0.0436** 

(0.0045) 

-1.2605*** 

(0.4736) 

-0.8280 

(0.8544) 

Painel B: Consumo Cíclico       

Alavancagem Contábil 
0.1542 

(0.5212) 

0.2574 

(0.1711) 

0.0545 

(0.0504) 

0.0041 

(0.0026) 

-0.7314*** 

(0.1554) 

-0.3813 

(0.6403) 

Alavancagem Financeira 
0.5143 

(0.5490) 

0.0924 

(0.2604) 

0.0516 

(0.0612) 

0.0031 

(0.0037) 

-1.0467*** 

(0.1276) 

-0.5034 

(0.8220) 

Alavancagem de Mercado 
0.4905*** 

(0.1446) 

0.0560 

(0.2830) 

0.0442 

(0.0949) 

0.0010 

(0.0046) 

-0.475 

(0.4428) 

-0.3668 

(1.3442) 

Painel C: Consumo não Cíclico       

Alavancagem Contábil 
0.4669* 

(0.2809) 

-0.1378 

(0.2479) 

-0.0452* 

(0.0254) 

0.0191*** 

(0.0060) 

-0.0825*** 

(0.1686) 

0.9953** 

(0.4558) 

Alavancagem Financeira 
0.1560 

(0.1745) 

-0.03119** 

(0.1625) 

-0.0606** 

(0.0294) 

0.0274*** 

(0.0102) 

-0.6971*** 

(0.2834) 

1.3300 

(0.4795) 

Alavancagem de Mercado 
0.5361** 

(0.2629) 

0.1253 

(0.2267) 

0.0341 

(0.0541) 

-0.0502** 

(0.0268) 

-1.1178** 

(0.5357) 

-0.0891 

(0.8579) 

Painel D: Materiais Básicos       

Alavancagem Contábil 
0.2785 

(0.1961) 

-0.4362 

(0.7563) 

-0.0067 

(0.0617) 

0.0223 

(0.0211) 

-0.02410*** 

(0.0893) 

0.7251 

(1.3734) 

Alavancagem Financeira 
0.1936 

(0.2104) 

-0.3490 

(0.6434) 

-0.0295 

(0.0563) 

0.0231 

(0.0147) 

-0.4581*** 

(0.1787) 

0.9900 

(1.0946) 

Alavancagem de Mercado 
0.1803 

(0.1224) 

-0.4613 

(0.5387) 

0.0450 

(0.0236) 

-0.0681*** 

(0.0160) 

-0.8789** 

(0.3818) 

0.1543 

(0.3159) 

Notas 

Os asteriscos *, ** e *** referem-se aos níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Na estimação do modelo os 

erros padrões que estão entre parênteses são robustos a heterocedasticidade. No Painel A e B o número de observações foi de 68 

(com 17 empresas), no Painel C foi de 76 (com 19 empresas) e Painel D com 72 observações (no total de 18 empresas). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 7: Determinantes da alavancagem corporativa no Modelo Irrestrito em nível setorial 

 
Alavancagem t-1 

Máquinas& 

Equipamentos 

Terrenos & 

Edificações 

Outros Ativos 

Tangíveis 
Tamanho Market-to-Book Lucratividade Constante 

        

Painel A: Bens Industriais         

Alavancagem Contábil 
0.4754 

(0.3743) 

-0.6109** 

(0.2674) 

-0.4348 

(0.7677) 

-0.3662 

(0.4566) 

0.0687** 

(0.0317) 

0.0018** 

(0.0007) 

-0.5525*** 

(0.1393) 

-0.4279 

(0.6681) 

Alavancagem Financeira 
-0.0036 

(0.2359) 

-0.3668 

(0.5647) 

-0.2555 

(0.6533) 

0.1730 

(0.4220) 

0.1509*** 

(0.0505) 

0.0030 

(0.0069) 

-1.1083*** 

(0.2413) 

-1.4217** 

(0.6304) 

Alavancagem de Mercado 
0.1372 

(0.1067) 

0.1492 

(0.8784) 

-0.3927 

(1.3339) 

-0.7364 

(0.5269) 

0.1204* 

(0.0630) 

-0.0411*** 

(0.0041) 

-1.1937** 

(0.5199) 

-0.9782 

(1.0112) 

Painel B: Consumo Cíclico         

Alavancagem Contábil 
0.1639 

(0.4021) 

-0.7412 

(0.5222) 

0.3555 

(0.2325) 

-0.1789 

(0.9131) 

0.0243 

(0.0607) 

0.0037* 

(0.0022) 

-0.7513*** 

(0.1980) 

0.1900 

(0.8232) 

Alavancagem Financeira 
0.3420 

(0.3665) 

-0.9256 

(0.7859) 

0.5066 

(0.3262) 

-0.3986 

(0.6487) 

0.0645 

(0.0719) 

0.0052* 

(0.0031) 

-1.0892*** 

(0.2688) 

-0.5649 

(1.0271) 

Alavancagem de Mercado 
0.4920** 

(0.2519) 

-0.7532 

(2.1595) 

-0.1117 

(0.6325) 

0.5317 

(1.9699) 

0.0500 

(0.0843) 

0.0002 

(0.0054) 

-0.5138 

(0.5148) 

-0.3796 

(1.0604) 

Painel C: Consumo não Cíclico         

Alavancagem Contábil 
0.3775 

(0.2553) 

0.8270 

(0.9020) 

-0.3236*** 

(0.0921) 

-0.0512 

(0.5415) 

-0.0722** 

(0.0330) 

0.0188*** 

(0.0054) 

0.0367 

(0.1681) 

1.3423*** 

(0.5134) 

Alavancagem Financeira 
0.1582 

(0.1940) 

-0.5633 

(1.1753) 

-0.1960 

(0.1912) 

-0.7602 

(0.6666) 

-0.0551* 

(0.0331) 

0.0298*** 

(0.0097) 

-0.6744*** 

(0.2735) 

1.3298*** 

(0.4889) 

Alavancagem de Mercado 
0.5358* 

(0.3015) 

0.2473 

(1.2487) 

0.1262 

(0.3578) 

-0.4038 

(0.7181) 

0.0272 

(0.0541) 

-0.0437* 

(0.0234) 

-1.1453** 

(0.5200) 

0.0612 

(0.9178) 

Painel D: Materiais Básicos         

Alavancagem Contábil 
0.2592** 

(0.1298) 

-0.5577 

(0.7245) 

-0.5449 

(0.7319) 

-0.6388 

(0.7555) 

-0.0091 

(0.0860) 

0.0197 

(0.0209) 

-0.2297** 

(0.0975) 

0.8469 

(1.6524) 

Alavancagem Financeira 
0.1647 

(0.1678) 

-0.2910 

(0.6590) 

-0.4648 

(0.6119) 

-0.4076 

(0.6406) 

-0.0310 

(0.0720) 

0.0237 

(0.0155) 

-0.3960** 

(0.1801) 

1.0374 

(1.3124) 

Alavancagem de Mercado 
0.1468 

(0.1239) 

-0.4915 

(0.5601) 

-0.4669 

(0.5565) 

-0.4799 

(0.5065) 

0.0445 

(0.0317) 

-0.0666*** 

(0.0161) 

-0.8990** 

(0.4223) 

0.1883 

(0.3842) 

Notas. 

Os asteriscos *, ** e *** referem-se aos níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Na estimação do modelo os erros padrões 

que estão entre parênteses são robustos a heterocedasticidade. No Painel A e B o número de observações foi de 68 (com 17 empresas), no 

Painel C foi de 76 (com 19 empresas) e no Painel D foi de 72 observações (com 18 empresas). 

Fonte: Dados da pesquisa 



49 

Tabela 8: Classe de ativos circulantes e determinantes da alavancagem corporativa no Modelo Restrito em nível setorial 

 
Alavancagem t-1 

Recursos 

Correntes 

Operações com 

Duplicatas 
Tangibilidade Tamanho Market-to-Book Lucratividade Constante 

        

Painel A: Bens Industriais         

Alavancagem Contábil 
0.5661* 

(0.3084) 

0.0404 

(0.0990) 

-0.3820** 

(0.1969) 

-0.4335** 

(0.1923) 

0.0622** 

(0.0285) 

0.0025*** 

(0.0008) 

-0.5094*** 

(0.1291) 

-0.3319 

(0.4177) 

Alavancagem Financeira 
0.0599 

(0.2600) 

0.1161 

(0.2736) 

-0.4427 

(0.3611) 

-0.3587 

(0.4660) 

0.1528*** 

(0.0451) 

0.0031 

(0.0060) 

-1.0546*** 

(0.3041) 

-1.3337* 

(0.6982) 

Alavancagem de Mercado 
0.2418** 

(0.1162) 

0.4167*** 

(0.1667) 

-0.7217** 

(0.3648) 

-0.2750 

(0.3169) 

0.1134** 

(0.0515) 

-0.4717*** 

(0.0042) 

-1.0229*** 

(0.2435) 

-0.7984 

(0.7875) 

Painel B: Consumo Cíclico         

Alavancagem Contábil 
0.1542 

(0.4846) 

0.1912 

(0.1646) 

0.1471 

(0.1946) 

0.4173 

(0.2637) 

0.0524 

(0.0436) 

0.0039* 

(0.0021) 

-0.7233*** 

(0.1353) 

-0.4734 

(0.5950) 

Alavancagem Financeira 
0.7345 

(0.5824) 

0.5240** 

(0.2726) 

0.4741 

(0.4324) 

0.3755 

(0.3084) 

0.7683 

(0.0477) 

0.0016 

(0.0030) 

-1.0387*** 

(0.1252) 

-1.2548 

(0.9054) 

Alavancagem de Mercado 
0.4402** 

(0.2043) 

0.0030 

(0.6307) 

0.5428 

(0.9244) 

0.1110 

(0.5354) 

0.0105 

(0.0920) 

0.0006 

(0.0065) 

-0.5475 

(0.4835) 

-0.0652 

(1.0337) 

Painel C: Consumo não Cíclico         

Alavancagem Contábil 
0.2915 

(0.2209) 

0.3169 

(0.4241) 

0.2043 

(0.5197) 

-0.1461 

(0.2270) 

-0.0401 

(0.0374) 

0.1452*** 

(0.0038) 

-0.0909 

(0.2576) 

0.9585 

(0.7684) 

Alavancagem Financeira 
0.1137 

(0.1638) 

0.3411** 

(0.1461) 

0.2461 

(0.2639) 

-0.2054 

(0.1616) 

-0.0565** 

(0.0293) 

0.0224** 

(0.0109) 

-0.7913*** 

(0.2959) 

1.1683** 

(0.4922) 

Alavancagem de Mercado 
0.3661 

(0.3306) 

0.4534 

(0.3323) 

0.6433 

(0.6463) 

0.1967 

(0.2321) 

0.0345 

(0.0655) 

-0.0468** 

(0.0209) 

-1.2592*** 

(0.5067) 

-0.1974 

(1.0021) 

Painel D: Materiais Básicos         

Alavancagem Contábil 
0.2149 

(0.1787) 

1.0037** 

(0.4159) 

0.9285 

(0.6982) 

0.3517 

(0.4734) 

-0.0395 

(0.1056) 

-0.0304 

(0.0188) 

-0.2606 

(0.2326) 

0.6128 

(1.6210) 

Alavancagem Financeira 
0.0808 

(0.1556) 

0.8534 

(0.9164) 

1.3522* 

(0.7645) 

0.4073 

(0.8421) 

-0.0289 

(0.0491) 

0.0392*** 

(0.0099) 

-0.5104*** 

(0.1771) 

0.3348 

(1.3441) 

Alavancagem de Mercado 
0.1956 

(0.1555) 

-0.1040 

(0.7662) 

0.0098 

(0.5967) 

-0.4801 

(0.7037) 

0.0487 

(0.0341) 

-0.0686** 

(0.0295) 

-0.8692** 

(0.4005) 

0.1055 

(0.5210) 

Notas. 

Os asteriscos *, ** e *** referem-se aos níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Na estimação do modelo os erros padrões 

que estão entre parênteses são robustos a heterocedasticidade. No Painel A e B o número de observações foi de 68 (com 17 empresas), no 

Painel C foi de 76 (com 19 empresas) e no Painel D foi de 72 observações (com 18 empresas). 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na Tabela 7, observa-se que Terrenos & Edificações e Tamanho possui influência 

negativa e significativa na alavancagem contábil para as empresas pertencentes ao setor de 

Consumo Não Cíclico. Essa relação, no entanto, é inconclusiva e provavelmente tenha sido 

conduzida pela heterogeneidade das empresas que compõem o setor (ver Figura 1: Gráficos 

do Blox-Spot, no Apêndice A). Em média, o resultado sugere que essas empresas, apesar de 

apresentar ativos menos específicos da sua atividade operacional, se endividam menos. Como 

essas empresas apresentam atividades operacionais bastante diversas, a utilização desses 

ativos podem desempenhar outros fins operacionais não relacionados à captação de dívidas. 

Desse modo, a hipótese 3 desta pesquisa também pode ser rejeitada no nível setorial. 

Em ambos os níveis, a desagregação da tangibilidade de ativos em Máquinas & Equipamentos 

e Terrenos & Edificações tem efeito negativo sobre a estrutura de capital das empresas 

listadas na BM&FBOVESA no período de 2008 a 2012. 

Ao separar as classes de ativos circulantes por setores, a influência das operações com 

duplicatas foi negativa e significativa para o setor de Bens Industriais, ao passo que, quando 

analisada conjuntamente, a relação foi positiva e não significativa. Esse resultado também é 

inconclusivo. Percebe-se, pelo gráfico de Blox-Plot (Figura 1, Apêndice A), que há uma 

maior variabilidade nos valores assumidos por essa variável nesse setor em específico. Então, 

verifica-se que possivelmente há indícios de heterogeneidade de empresas dentro desse setor 

em relação a variável de operações com duplicatas, justificando a inconsistência encontrada. 

Como verificações complementares, esta pesquisa procurou capturar possíveis 

relações de retardo das variáveis independentes com a alavancagem. Para isso, foram 

estimadas versões defasadas das principais variáveis utilizadas: Recursos Correntes, 

Operações com Duplicatas, Tangibilidade de Ativos, Máquinas & Equipamentos, Terrenos & 

Edificações e Outros Ativos Tangíveis.  

As versões das variáveis defasadas do modelo restrito estão expostas na Tabela 4 e 

Tabela 11. Os resultados encontrados indicam que não houve persistência da Tangibilidade de 

Ativos em nenhuma das estimações. Na Tabela 4, houve somente para Operações com 

Duplicatas. Para o modelo irrestrito, apresentado na Tabela 10 (Apêndice A), houve 

persistência de Terrenos & Edificações e Outros Ativos Tangíveis em suas defasagens com 

sinais positivos e negativos, respectivamente, e significativos a 10% para alavancagem 

financeira. Portanto, verifica-se que a alavancagem financeira tem uma característica bastante 

própria: apenas controlando para aspectos de retardo das classes de ativos circulantes que há 

persistência no endividamento. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a influência das classes de ativos 

circulantes e da desagregação da tangibilidade como fatores determinantes da estrutura de 

capital das empresas listadas na BM&FBOVESPA no período de 2008 a 2012.  

Com base na ampla teoria sobre estrutura de capital e nas evidências empíricas 

relacionadas, foram formuladas três hipóteses de pesquisa como respostas prévias ao 

problema proposto. As hipóteses vinculadas à tangibilidade de ativos puderam ser rejeitadas, 

ao passo que a hipótese em relação às classes de ativos circulantes, não. Nesse contexto, 

ressalta-se que os resultados encontrados nesta pesquisa foram, de modo geral, inconclusivos, 

porém alguns direcionadores foram encontrados no relacionamento entre as principais 

variáveis estudadas. 

Por meio da utilização do método de dados em painel dinâmico estimado por GMM 

sistêmico de dois estágios, que é robusto para problemas de vieses de variáveis omitidas e de 

endogeneidade, foi verificado que as classes de ativos circulantes são fatores determinantes da 

estrutura de capital, na medida em que os recursos correntes conduzem essa relação positiva e 

significativa com o endividamento. Esse resultado possivelmente está atrelado com a 

utilização de recursos correntes como proxies para solvência financeira, funcionando como 

instrumento sinalizador de boa capacidade de pagamento pelas empresas. Ao separar as 

classes de ativos circulantes por setores, os recursos correntes se mantiveram coerentes com a 

análise agregada, ao passo que as operações com duplicatas apresentaram relação negativa 

para o setor de Bens Industriais. 

No tocante à tangibilidade de ativos, a relação inversa com a alavancagem foi 

verificada nas três métricas adotadas. Confirmando esse efeito, ao desagregar esses ativos em 

seus principais componentes, verificou-se que as Máquinas & Equipamentos possuem 

maiores coeficientes negativos e significativos em comparação aos Terrenos & Edificações. A 

influência insignificante encontrada para Outros Ativos Tangíveis era esperada. 

Ao separar as empresas por setores econômicos classificados pela BM&FBOVESPA, 

as idiossincrasias setoriais foram reveladas. As Máquinas & Equipamentos apresentaram 

relação negativa e significativa com o endividamento para o setor de Bens Industriais. Esse 

resultado está em consonância com o argumento de que ativos específicos da atividade 

operacional de uma empresa, a exemplo das Máquinas & Equipamentos para o setor 

industrial, possuem menor capacidade de contrair dívidas dado que possivelmente o mercado 

secundário para revenda desses bens é restrito e pouco líquido.  
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Adicionalmente, verificando os determinantes da estrutura de capital, observa-se que 

ambas teorias clássicas são complementares para identificação de padrões na tomada de 

decisão sobre o endividamento.  

Os resultados encontrados apontam para um efeito de persistência da alavancagem 

defasada, sugerindo que as empresas perseguem um nível de endividamento ótimo a favor da 

teoria do static trade-off. Ressalta-se que a alavancagem financeira apresenta esse 

comportamento depois de controlado os efeitos defasados de Recursos Correntes, Operações 

com Duplicatas e Tangibilidade. A lucratividade é a variável que possui maior consistência 

nas estimações para alavancagem, exibindo influência negativa e significativa sobre o 

endividamento, o que está de acordo com a teoria do pecking order. A proxy para 

oportunidade de crescimento, medida pelo Market-to-Book, é sensível à métrica adotada para 

alavancagem: quando medida em valores estritamente contábeis, o efeito do Market-to-Book é 

positivo; quando medida em valor de mercado, o efeito é negativo. No Brasil, essa relação 

aparentemente contraditória pode ser justificada pelo retraído mercado acionário. O tamanho 

da empresa está alinhada com a teoria do static trade-off em que empresas maiores se 

endividam mais.  

Em resposta a pergunta-problema, as classes de ativos circulantes são determinantes 

da estrutura de capital, na medida em que são considerados os recursos correntes. A 

desagregação da tangibilidade em Máquinas & Equipamentos também integra um fator 

determinante da estrutura de capital quando a análise é realizada por setor da 

BM&FBOVESPA, especificamente para Bens Industriais. Esse resultado é obtido em 

decorrência da filtragem por setor possibilitar o agrupamento de empresas com características 

mais homogêneas. Nesses casos, a análise agregada pode conduzir a inferências viesadas 

quanto aos efeitos dos determinantes da estrutura de capital das empresas listadas na 

BM&FBOVESPA. 

Como limitação da pesquisa, destaca-se o viés de grandes empresas que impossibilita 

generalizações dos resultados encontrados. Esses achados para companhias de capital aberto 

podem apresentar conclusões distintas quando se analisa as empresas de pequeno e médio 

porte.  
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APÊNDICE A 

 

Tabela 1: Testes de Arellano-Bond 

Tabela 3 Ordem Z Prob > z Tabela 4 Ordem Z Prob > z 

Alavancagem 

Contábil 

1 -0.7466 0.4553 Alavancagem 

Contábil 

1 -1.1656 0.2438 

2 -0.5452 0.5856 2 -.07042 0.4813 

Alavancagem 

Financeira 

1 -0.4868 0.6264 Alavancagem 

Financeira 

1 -0.9804 0.3269 

2 -0.6920 0.4889 2 -1.122 0.2619 

Alavancagem 

de Mercado 

1 -1.8481 0.0646 Alavancagem 

de Mercado 

1 -1.8081 0.0706 

2 -0.0772 0.9384 2 -0.1592 0.8734 

        

Tabela 5 Ordem Z Prob > z Tabela 5 Ordem Z Prob > z 

Alavancagem 

Contábil 

1 -0.9411 0.3466 Alavancagem 

Contábil 

1 -0.9956 0.3194 

2 -0.4794 0.6316 2 -0.5780 0.5632 

Alavancagem 

Financeira 

1 -0.7288 0.4661 Alavancagem 

Financeira 

1 -0.7133 0.4756 

2 -0.8180 0.4133 2 -0.8092 0.4184 

Alavancagem 

de Mercado 

1 -1.7554 0.0792 Alavancagem 

de Mercado 

1 -1.7567 0.0790 

2 -0.0354 0.9718 2 -0.02963 0.9764 

        

Tabela 10 Ordem Z Prob > z Tabela 11 Ordem Z Prob > z 

Alavancagem 

Contábil 

1 -0.91986 0.3576 Alavancagem 

Contábil 

1 -1.544 0.1224 

2 -0.25038 0.8023 2 -1.3611 0.1735 

Alavancagem 

Financeira 

1 -1.7709 0.0766 Alavancagem 

Financeira 

1 -1.1217 0.2620 

2 0.08166 0.9349 2 -1.1095 0.2672 

Alavancagem 

de Mercado 

1 -0.388 0.6980 Alavancagem 

de Mercado 

1 -1.6591 0.0971 

2 0.10807 0.9139 2 -0.0218 0.9825 

OBS.:                                              

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



59 

Tabela 9: Determinantes da alavancagem corporativa no Modelo Restrito em nível setorial [Continuação] 

 Alavancagem t-1 Tangibilidade Tamanho Market-to-Book Lucratividade Constante 

      

Painel E: Diversos       

Alavancagem Contábil 
0.3009* 

(0.1715) 

0.1517 

(0.2803) 

0.0047 

(0.0342) 

0.0015 

(0.0061) 

-0.6255** 

(0.2826) 

0.3617 

(0.5137) 

Alavancagem Financeira 
0.2506 

(0.4166) 

0.0144 

(0.3425) 

-0.0144 

(0.0565) 

0.0020 

(0.0074) 

-0.8727* 

(0.5209) 

0.5957 

(0.9495) 

Alavancagem de Mercado 
0.1544 

(0.1899) 

-0.1176 

(0.2649) 

0.0810** 

(0.0402) 

-0.0656*** 

(0.0208) 

-0.5820* 

(0.3416) 

-0.5607 

(0.5175) 

Notas 

Os asteriscos *, ** e *** referem-se aos níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Na estimação do modelo os 

erros padrões que estão entre parênteses são robustos a heterocedasticidade. O Painel E contém 84 observações (representadas por 

21 empresas) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 10: Determinantes da alavancagem corporativa no Modelo Irrestrito em nível setorial [Continuação] 

 
Alavancagem t-1 

Máquinas & 

Equipamentos 

Terrenos & 

Edificações 

Outros Ativos 

Tangíveis 
Tamanho 

Market-to-

Book 
Lucratividade Constante 

        

Painel E: Diversos         

Alavancagem Contábil 
0.2729 

(0.2001) 

0.2169 

(0.5134) 

-0.8291 

(0.6021) 

0.2865 

(0.2414) 

-0.0061 

(0.0419) 

0.0025 

(0.0057) 

-0.5504** 

(0.2464) 

0.5730 

(0.6074) 

Alavancagem Financeira 
0.3687 

(0.2849) 

-1.089 

(0.7433) 

-0.0588 

(0.7529) 

0.3681 

(0.3480) 

0.0133 

(0.0407) 

-0.0011 

(0.0088) 

-0.6781** 

(0.3962) 

0.1362 

(0.6734) 

Alavancagem de Mercado 
0.1964 

(0.1903) 

-0.5345 

(1.5874) 

0.3309 

(1.4447) 

0.0053 

(0.4038) 

0.0958* 

(0.0521) 

-0.0672*** 

(0.0236) 

-0.6746** 

(0.3330) 

-0.7783 

(0.6546) 

Notas 
Os asteriscos *, ** e *** referem-se aos níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Na estimação do modelo os erros 

padrões que estão entre parênteses são robustos a heterocedasticidade. O Painel E contém 84 observações (representadas por 21 empresas) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 11: Classe de ativos circulantes e determinantes da alavancagem corporativa no Modelo Restrito em nível setorial [Continuação] 

 
Alavancagem t-1 

Recursos 

Correntes 

Operações com 

Duplicatas 
Tangibilidade Tamanho 

Market-to-

Book 
Lucratividade Constante 

        

Painel E: Diversos         

Alavancagem Contábil 
0.2513 

(0.2299) 

-0.0703 

(0.1613) 

0.1559 

(0.1157) 

0.1587 

(0.2815) 

0.0061 

(0.0336) 

0.0000 

(0.0067) 

-0.6831*** 

(0.2728) 

0.3572 

(0.4946) 

Alavancagem Financeira 
0.1612 

(0.4159) 

0.1154 

(0.2871) 

0.1013 

(0.2426) 

-0.0448 

(0.3397) 

-0.0187 

(0.0618) 

0.0030 

(0.0064) 

-0.8725* 

(0.5118) 

0.6813 

(1.0115) 

Alavancagem de Mercado 
0.1180 

(0.1888) 

0.1955 

(0.2077) 

0.1490 

(0.1675) 

-0.1111 

(0.2580) 

0.0874 

(0.0397) 

-0.0652 

(0.0199) 

-0.5842 

(0.3783) 

-0.6784 

(0.5198) 

Notas 
Os asteriscos *, ** e *** referem-se aos níveis de significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Na estimação do modelo os erros 

padrões que estão entre parênteses são robustos a heterocedasticidade. O Painel E contém 84 observações (representadas por 21 empresas) 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 12: Classes de ativos circulantes e desagregação da tangibilidade defasadas e 

determinantes da alavancagem corporativa: 

 
Painel A – 

Alavancagem 

Contábil 

 

Painel B – 

Alavancagem 

Financeira 

 

Painel C – 

Alavancagem 

de Mercado 

Alavancagem t-1 
0.5824** 

(0.2359)  
0.4429** 

(0.2212)  
0.2888** 

(0.1360) 

Recursos Correntes  
0.2004 

(0.2427) 
 

0.3839** 

(0.1955) 
 

0.1756 

(0.3131) 

Recursos Correntes t-1 
-0.1249 

(0.1486) 
 

-0.2056 

(0.1845) 
 

0.1466 

(0.2034) 

Operações com duplicatas 
0.1419 

(0.2450) 
 

0.3027* 

(0.1794) 
 

0.0992 

(0.1580) 

Operações com duplicatas t-1 
-0.2236 

(0.1710) 
 

-0.1801 

(0.1144) 
 

-0.0302 

(0.1390) 

Máquinas & Equipamentos 
-0.3521 

(0.2301) 
 

-0.3660* 

(0.2214) 
 

0.0296 

(0.2466) 

Máquinas & Equipamentos t-1 
0.1394 

(0.1383) 
 

0.2781 

(0.1954) 
 

0.1550 

(0.1400) 

Terrenos & Edificações 
-0.2899 

(0.2190) 
 

-0.3046 

(0.2200) 
 

0.0033 

(0.2466) 

Terrenos & Edificações t-1 
0.1371 

(0.1019) 
 

0.2460* 

(0.1468) 
 

-0.0159 

(0.1382) 

Outros Ativos Tangíveis 
0.0636 

(0.3654) 
 

-0.1442 

(0.3090) 
 

-0.0628 

(0.2846) 

Outros Ativos Tangíveis t-1 
-0.1092 

(0.0931) 
 

-0.1372* 

(0.0818) 
 

0.0474 

(0.0859) 

Tamanho 
0.0014 

(0.0206) 
 

0.0183 

(0.0347) 
 

0.1161*** 

(0.0441) 

Market-to-Book 
0.0022** 

(0.0010) 
 

0.0014 

(0.0014) 
 

-0.0305 

(0.0308) 

Lucratividade 
-0.5619*** 

(0.1089) 
 

-0.7930*** 

(0.1807) 
 

-0.7411*** 

(0.2464) 

Constante 
0.3331 

(0.3297) 
 

0.0405 

(0.5685) 
 

-1.2659*** 

(0.6727) 

Obs. 368  368  368 

Wald qui
2
 115.31  48.34  88.71 

Prob > qui² 0.0000  0.0000      0.0000 

Os asteriscos *, ** e *** referem-se aos níveis de significância de 10%, 5% e 1%, 

respectivamente. Ressalta-se que na estimação do modelo os erros padrões que estão entre 

parênteses são robustos a heterocedasticidade com ajuste para 92 clusters para as unidades de 

corte transversal (empresas). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 13: Classes de ativos circulantes e tangibilidade defasadas e determinantes da 

alavancagem corporativa: 

 
Painel A – 

Alavancagem 

Contábil 

 

Painel B – 

Alavancagem 

Financeira 

 

Painel C – 

Alavancagem 

de Mercado 

Alavancagem t-1 
0.3739* 

(0.2196)  
0.2499 

(0.2028)  
0.2682** 

(0.1345) 

Tangibilidade 
-0.2072 

(0.1904) 
 

-0.3704* 

(0.2094) 
 

-0.0821 

(0.1679) 

Tangibilidade t-1 
0.0113 

(0.0788) 
 

0.0057 

(0.1110) 
 

0.0067 

(0.0889) 

Tamanho 
-0.0007 

(0.0181) 
 

0.0083 

(0.0342) 
 

0.1114*** 

(0.0374) 

Market-to-Book 
0.0038*** 

(0.0011) 
 

0.0035* 

(0.0018) 
 

-0.0304 

(0.0305) 

Lucratividade 
-0.5000*** 

(0.0954) 
 

-0.7161*** 

(0.1587) 
 

-0.7207*** 

(0.2130) 

Constante 
0.4756 

(0.3027) 
 

0.3744 

(0.5726) 
 

-1.0836 

(0.5805) 

Obs. 368  368  368 

Wald qui
2
 70.98  29.25  98.19 

Prob > qui² 0.0000  0.0001      0.0000 

Os asteriscos *, ** e *** referem-se aos níveis de significância de 10%, 5% e 1%, 

respectivamente. Ressalta-se que na estimação do modelo os erros padrões que estão entre 

parênteses são robustos a heterocedasticidade com ajuste para 92 clusters para as unidades de 

corte transversal (empresas). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 1 – Box plot 
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Recursos Correntes 
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Operações com Duplicatas 

 [Consumo Não Cíclico] 

Operações com Duplicatas 

 [Materiais Básicos] 

 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 


