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RESUMO 

Entre as teorias que emergiram da contribuição de Modigliani e Miller (1958) sobre a estrutura de 

capital das empresas, destacam-se aquelas baseadas no equilíbrio (trade-off) entre benefícios e custos da 

dívida e a Pecking Order Theory, cuja criação é atribuída a Myers e Majluf (1984). Por outro lado, 

Almeida e Campelo (2010) apontam o fato de que tais teorias negligenciam o papel da restrição 

financeira na decisão dos gestores, afirmando que o comportamento das empresas financeiramente 

restritas pode ser substancialmente distinto das demais. Shyam-Sunders e Myers (1999) mostram ainda 

que a maioria dos testes empíricos que ora confirmam, ora refutam determinada teoria carecem de poder 

estatístico, visto que uma teoria pode mostrar-se empiricamente correta ainda que as empresas se 

comportem de acordo com a teoria alternativa. A partir de uma base de dados com empresas brasileiras de 

capital aberto, observadas entre 2000 e 2013, é proposto um teste amplo, que visa avaliar 

simultaneamente as principais proposições teóricas sobre trade-off, além de propor um novo teste para a 

Pecking Order Theory que incorpore a questão da restrição financeira levantada por Almeida e Campelo 

(2010). Posteriormente, objetiva-se confrontá-las a luz do teste do poder estatístico proposto por Shyam-

Sunders e Myers (1999). Como principais resultados, observamos que a teoria baseada em trade-off é 

confirmada e aponta para a presença de custos de ajustamento, com ajuste de 7% ao trimestre para 

realocação da dívida a uma meta, estabelecida de acordo com suas características. A Pecking Order 

Theory com restrição financeira também é confirmada, de modo que as empresas que não sofrem 

restrição assumem dívida exatamente na proporção de seu déficit (incluído o investimento pretendido) 

enquanto as empresas sob restrição se endividam de maneira não relacionada ao déficit, mas às suas 

possibilidades. Por fim, a partir da aplicação do stress test proposto por Shyam-Sunders e Myers (1999), 

verificamos que ambas as teorias são confirmadas, o que indica sua coexistência no dia-a-dia das 

empresas. Concluímos então que empresas brasileiras não restritas utilizam dívida para financiar seu 

déficit, enquanto as restritas utilizam a dívida também como reserva de liquidez. E ambas, quando 

contratam dívida, o fazem de acordo com características próprias, capazes de viabilizar o endividamento.  

Palavras-chave: 1. Finanças Corporativas; 2. Estrutura de Capital; 3. Endividamento; 4. Trade-off 

Dinâmico; 5. Pecking Order Theory; 6. Restrição Financeira; 7. Regressão Linear Múltipla; 8. Stress test 

1. Introdução 

Na área de Finanças Corporativas, muitos estudos têm sido realizados em relação à estrutura de 

capital das firmas. Modigliani e Miller (1958) iniciam uma discussão a respeito da relevância da 

composição do capital para a criação de valor, concluindo a priori que, dados alguns pressupostos, a 

estrutura de capital não exerceria nenhuma influência sobre o valor da firma. A partir daí, diversas outras 

teorias foram desenvolvidas sobre o tema, considerando novas perspectivas, quase sempre a partir do 

relaxamento de algumas premissas ditadas por Modigliani e Miller (1958). Durand (1959), por exemplo, 

aponta em direção à existência de estruturas teóricas ótimas de capital originárias do equilíbrio entre 

custos de dificuldades financeiras e benefícios fiscais do financiamento com capital de terceiros.  

Em 1963, Modigliani e Miller incorporam o benefício fiscal ao modelo original de 1958 

concluindo que, uma vez que haja a possibilidade de dedução de juros como despesa no cálculo do lucro 
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tributável e consequente redução dos impostos pagos, o valor de mercado das empresas aumentaria com o 

uso de capital de terceiros. A dívida assumida pelas firmas, entretanto, não é desprovida de custos, como 

assumiram Modigliani e Miller em seus trabalhos seminais (1958; 1963). Entre os custos mais relevantes 

do capital de terceiros estariam aqueles associados às dificuldades financeiras e ao risco de falência. 

Considerando simultaneamente custos e benefícios do endividamento, modelos baseados na hipótese de 

contrabalanço passaram a ser testados a partir da década de 70, dando origem ao que se convencionou 

chamar de hipótese de trade-off estático (Static Trade-off ou STO), que preconizava que as empresas 

perseguiriam um nível de endividamento capaz de equilibrar benefícios, tais como o ganho fiscal e a 

economia do custo de agência do capital próprio, e custos de falência e de agência decorrentes do uso do 

capital de terceiros (JENSEN e MECKLING, 1976).  

Complementando essa corrente, Williamson (1996) defende que a qualidade da governança 

corporativa mantida pelas empresas seria fator capaz de influenciar e de ser influenciado pelas decisões 

de financiamento na medida em que as empresas com melhor governança desfrutariam de condições mais 

vantajosas para captar recursos externos independentemente do ambiente institucional no qual est ivessem 

inseridas (funcionando como um redutor do custo do financiamento no enfoque STO). Por outro lado, 

pode-se argumentar que a própria estrutura de capital escolhida pela empresa funcione como um 

mecanismo complementar de governança, na medida em que o endividamento atua como uma força 

disciplinadora (capaz de reduzir o custo de agência do capital próprio), limitando a discricionariedade dos 

gestores. Dessa forma, é preciso considerar a qualidade da governança corporativa das empresas como 

um potencial mecanismo complementar (capaz de reduzir o custo do financiamento) ou substituto do 

endividamento no enfoque STO (Perobelli, et alli, 2005). 

Posteriormente, com o intuito de flexibilizar a premissa de informação simétrica presente nos 

trabalhos clássicos, surgiu também a Pecking Order Theory (POT) de Myers e Majluf (1984), segundo a 

qual o nível de endividamento não seria uma meta a ser perseguida pela empresa, mas simplesmente o 

resultado de ações tomadas no sentido de reduzir seu déficit orçamentário ao menor custo informacional 

possível. Segundo a POT, as empresas escolheriam o nível de endividamento procurando diminuir a 

assimetria de informação existente entre gestores e financiadores. Assim, lucros retidos seriam preferíveis 

a dívida privada, que seria preferível a dívida pública, que seria preferível à oferta de ações.  

Recentemente, autores como Almeida e Campelo (2010) levantaram a hipótese de 

complementaridade entre capital próprio e de terceiros (em oposição ao caráter de substituição defendido 

pela POT) em situações de restrição financeira, quando, segundo esses autores, haveria uma relação 

endógena entre o nível de investimento pretendido e o nível de financiamento levantado. 

Uma vez que estes aspectos, entre tantos outros, são capazes de influenciar a decisão de estrutura 

de capital e, por conseguinte, o valor da firma, a escolha da estrutura de capital é um tema bastante 

complexo. Esse trabalho se propõe a avaliar o tema para empresas de capital aberto brasileiras observadas 

no período 2000-2013, no intuito de responder às seguintes questões: 

(1) as teorias de trade-off são observadas nas empresas da mostra? Tais teorias são sensíveis às 

diversas variáveis já relacionadas aos custos e benefícios da dívida, incluindo o nível de governança 

corporativa mantido pelas empresas? Nesses modelos, a governança exerce um papel substituto ou 

complementar em relação ao endividamento oneroso? 

(2) é possível que o modelo da POT, baseado em assimetria informacional, acomode o papel da 

restrição financeira? 

(3) considerando as empresas da amostra, qual linha teórica (trade-off sensibilizado pela 

governança ou POT acrescida da hipótese de restrição) melhor explica a decisão de financiamento das 

empresas brasileiras no período analisado?  

Com vistas a responder a essas questões, segue uma pequena digressão sobre algumas das teorias 

mais importantes presentes na literatura a respeito da escolha da estrutura de capital das firmas.  

2. Referencial Teórico 
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Considerando a influência direta que o financiamento exerceria sobre a criação (ou destruição) de 

valor, autores como Durand (1952; 1959) defendiam a existência de uma combinação ótima de 

endividamento e capital próprio, capaz de minimizar os custos de financiamento da empresa, 

maximizando assim seu valor. Entretanto, para Modigliani e Miller (1958) – M&M – tal relação não 

existiria na inexistência de imperfeições de mercado. Mais tarde, os autores flexibilizaram a premissa de 

ausência de tributos sobre a pessoa jurídica e concluíram que, havendo dedutibilidade dos juros pagos 

pelas empresas, o valor de mercado de uma empresa cresceria à medida que ela se endividasse 

(MODIGLIANI E MILLER, 1963). 

As proposições de M&M sem ou com impostos (1958 e 1963) são fortemente baseadas na 

premissa de dívida livre de risco. Copeland e Weston (1988) mostram que, para baixos níveis de 

endividamento, o risco de falência da empresa é baixo e, portanto, o custo da dívida pode ser assumido 

como livre de risco. Entretanto, à medida que o grau de alavancagem se eleva, o risco de falência e o 

custo da dívida se elevam, passando a haver um trade-off entre benefício fiscal e custo de falência da 

dívida. 

O custo da dívida, entretanto, não advém exclusivamente do aumento da probabilidade de 

falência, ou do chamado “financial distress”, assim como seu benefício não se restringe apenas à dedução 

fiscal. Assim, outros trabalhos e outras teorias foram desenvolvidos no intuito de mapear todo tipo de 

custo e benefício associado ao endividamento para que se tornasse possível o “cálculo” de um nível de 

alavancagem ótimo. Jensen e Meckling (1976), por exemplo, introduziram uma teoria cujo argumento é 

de que havendo custos de agência associados à emissão de dívida e à emissão de ações, haveria uma 

combinação ótima entre dívida e capital próprio capaz de minimizar os custos de agência. Dois tipos de 

custos de agência são considerados: do capital próprio e da dívida. No primeiro caso, o agente/principal 

seria estimulado a usufruir de benefícios privados do controle, pagando por eles apenas uma parte dos 

custos (a outra seria paga pelos novos acionistas). Adicionalmente, na ausência de credores capazes de 

monitorar de forma eficiente o comportamento do gestor/acionista majoritário, esse seria estimulado a 

investir em projetos de interesse pessoal (pet projects), alguns com VPL negativo, gerando o problema do 

sobreinvestimento. Quanto ao segundo caso, os custos mais comuns são os de monitoramento ou 

bondingcosts. O estabelecimento de covenants capazes de proteger os credores da expropriação de seu 

capital pode levar à redução da lucratividade da empresa e, consequentemente, de seu valor, gerando o 

problema do subinvestimento. Portanto, pela ótica da Teoria de Agência, endividamento elevado implica 

em subinvestimento, enquanto endividamento muito reduzido implica em sobreinvestimento. Ambos 

destroem valor, havendo, portanto, um nível ótimo de endividamento a ser perseguido capaz de minimizar 

os custos de agência do capital próprio e da dívida. 

De acordo com Shyam-Sunder e Myers (1999), uma empresa cuja função objetivo seja maximizar 

valor escolherá um nível endividamento ótimo. Entretanto, esse nível não seria igual para todas as 

empresas. Considerando as características próprias das firmas, o ponto ótimo seria obtido em níveis 

relativamente altos de endividamento para empresas seguras e estáveis (poucas oportunidades de 

crescimento), cuja geração de lucros fosse suficientemente grande para obter altos benefícios fiscais 

(taxshields) e cujos ativos não sofressem grande perda de valor num evento de falência (ativos tangíveis). 

Para esses autores, a teoria de trade-off estático (STO) gera algumas hipóteses empíricas imediatas. As 

mais importantes dizem respeito a uma possível relação cross-sectional entre nível médio de 

endividamento das empresas e seu risco operacional e crescimento (relação negativa), lucratividade 

(relação positiva), nível de tax e non-taxshields3 (positiva e negativa, respectivamente), tangibilidade 

(positiva) e singularidade dos ativos (negativa). Adicionalmente, ela prediz a reversão do nível de 

endividamento atual a um nível de endividamento ótimo a ser perseguido pelas empresas capaz de 

equilibrar o benefício fiscal e os custos de falência. Empiricamente, Shyam-Sunder e Myers (1999) citam 

os trabalhos de Miller e Modigliani (1966), Schwartz e Aronson (1967), Taggart (1977), Marsh (1982), 

Jalilvand e Harris (1984), Auerbach (1985), Long e Malitz (1985), Mackie-Mason (1990), Smith e Watts 

(1992), Opler e Titman (1994) como os primeiros a encontrar resultados a favor do trade-off, testando ora 
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a relação entre endividamento, benefícios fiscais e custos de falência, ora a reversão dos níveis de 

endividamento a um nível ótimo.  

Por outro lado, um trabalho importante realizado por Titman e Wessels (1988), utilizando 

variáveis latentes relacionadas aos constructos teóricos do trade-off estático, chegou a resultados não 

plenamente explicados por essa teoria. Também Myers (1984) levantou a hipótese de que a relação 

negativa observada nos preços das ações em decorrência da emissão de ações ou redução do 

endividamento, verificada no trabalho de Masulis (1980), não encontrava respaldo na teoria de trade-off. 

Isso porque, caso as empresas alterassem o nível de endividamento (para cima ou para baixo) em busca 

do ponto ótimo, qualquer movimento nessa conta deveria ser bem recebido pelo mercado, dado seu 

conteúdo favorável. Na esteira desses trabalhos, os de Kester (1986) e Rajan e Zingales (1995) também 

encontraram evidências de relação negativa entre lucratividade passada e endividamento, resultado oposto 

ao preconizado pela teoria de trade-off. Como consequência, outras teorias foram consideradas, entre elas 

a de Pecking Order Theory (POT), formulada inicialmente por Myers (1984) e Myers e Majluf (1984).  

Segundo a POT, a existência de assimetria informacional e problemas advindos da sinalização de 

informações privadas ao mercado justificariam a opção primeira das empresas por fundos gerados 

internamente, seguida da dívida privada, dívida pública e, como último recurso, emissão de ações. Uma 

interpretação estrita dessa teoria, encontrada em Shyam-Sunder e Myers (1999), sugere que as empresas 

não teriam qualquer meta de endividamento ótimo, mas sim que o nível de endividamento seria resultado 

da escolha, sob essa hierarquia, de instrumentos de financiamento ao longo do tempo. Portanto, empresas 

que enfrentem déficit financeiro decorrente de investimentos programados, recorreriam à dívida (fundos 

externos), apresentando níveis maiores de endividamento, relação oposta à defendida pela teoria de trade-

off e similar à obtida nos estudos de Titman e Wessels (1998) e Rajan e Zingales (1995).  

Consequentemente, firmas poderiam também se tornar emprestadoras de recursos ao mercado caso 

obtivessem superávits sucessivos. Obviamente, tais recursos poderiam também ser direcionados para 

recompra de ações se houvesse custos associados a um nível de endividamento muito baixo.  

Para a POT, benefícios fiscais e os custos de falência (e de agência) da dívida são questões de 

segunda ordem. De acordo com essa teoria, o nível de endividamento oscilaria quando houvesse um 

descompasso entre o fluxo de caixa gerado internamente, líquido de dividendos pagos, e os investimentos 

pretendidos pelas empresas (tanto em gastos de capital quanto em capital de giro). Assim, empresas 

rentáveis com poucas oportunidades de investimento (ou crescimento) apresentariam baixos níveis de 

endividamento e firmas cujas oportunidades de investimento (ou crescimento) superassem os fundos 

gerados internamente utilizariam mais dívida (relação positiva entre crescimento e endividamento).  

Interessante notar que, enquanto a capacidade de geração de caixa deve ser positivamente 

relacionada ao nível de endividamento segundo a teoria de trade-off (empresas estáveis e com altos 

taxshields), de acordo com a POT essa relação deveria ser negativa (empresas com capacidade de gerar 

fundos internamente deveriam recorrer menos ao endividamento). A mesma dicotomia é verificada 

quanto ao crescimento potencial da empresa, que levaria a níveis maiores de endividamento segundo a 

POT (relação positiva) e a níveis menores de endividamento segundo a teoria de trade-off (relação 

negativa). 

Outro marco importante na literatura foi a incorporação dos custos de ajustamento da dívida 

(Fisher et alli, 1989). Neste contexto, alocar o grau de alavancagem ao nível ótimo é um procedimento 

custoso e, muitas vezes, inviável, devendo a empresa só empreende-lo quando as perdas provenientes do 

desvio superassem o custo de ajustamento da dívida. Assim, a empresa pode deixar a dívida variar por 

questões exógenas e o ajustamento não seria instantâneo. Esta teoria, em que ocorre não um nível, mas 

uma trajetória ótima de endividamento, ficou conhecida como trade-off dinâmico (DTO). 

A partir dessas correntes teóricas seminais, outras discussões surgiram. Podemos citar, por 

exemplo, a consideração do nível de governança corporativa, que poderia agir tanto de forma substitutiva 

como complementar à dívida. Black (2000) argumenta que, em mercados com baixa proteção aos 

investidores minoritários e pouca transparência, os investidores aplicariam um desconto generalizado no 

valor das ações ofertadas pelas empresas de forma a garantir que estariam pagando por elas um valor 

justo. Por conseguinte, nos mercados com baixa proteção aos acionistas minoritários, não restaria outra 

saída às empresas com boas práticas de governança a não ser buscar outras fontes de financiamento, entre 
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elas o endividamento, induzindo a uma relação positiva entre qualidade da governança corporativa e grau 

de endividamento, ceteris paribus. Uma linha de argumentação distinta conduz a uma predição similar. 

De acordo com Silveira (2004), mesmo dentro de um ambiente institucional com baixa proteção, algumas 

empresas podem ser distinguidas como “com boa governança”, tornando-se mais atraentes para os 

investidores externos, ceteris paribus, e desta forma aumentando a quantidade de indivíduos interessados 

em nelas alocar recursos, sejam como capital próprio ou de terceiros. As duas linhas de argumentação 

preveem uma relação positiva entre qualidade da governança e acesso a capitais de terceiros. Por outro 

lado, um grau de alavancagem financeira significativo impõe aos gestores a chamada “disciplina da 

dívida”, a qual decorre tanto das restrições contratuais específicas estabelecidas pelos credores quanto do 

comprometimento da empresa com a distribuição regular de caixa, reduzindo a discricionariedade 

gerencial no uso dos recursos dos investidores (JENSEN, 1986; WILLIAMSON, 1996). Observa-se, 

então, que a escolha da estrutura de capital pode funcionar como um mecanismo substituto de governança 

para algumas empresas, reduzindo a necessidade de implementação de mecanismos adicionais (e 

potencialmente custosos) de governança corporativa (Perobelli, Silveira e Barros, 2003). 

 Berger e Udell (1998) elaboram também a teoria de life cycle financeiro, segundo a qual a firma 

passa por um processo de nascimento, crescimento, maturidade e morte, de modo que a fase de 

crescimento estaria associada ao subinvestimento (carência de recursos) e a maturidade ao 

sobreinvestimento (excesso de recursos), complementando os resultados da teoria de custos de agência. 

Neste contexto, a dívida teria papel positivo ao impedir que a empresa trabalhe em sobreinvestimento (o 

que é mais provável que ocorra na fase de baixo potencial de crescimento) e papel negativo quando limita 

a empresa que já se encontra em situação de subinvestimento (o que deve ocorrer na fase de alto potencial 

de crescimento). Alguns estudos relacionam tal teoria à destruição criadora (Mueller, 1972), postulada 

por Schumpeter (1934). 

 Ainda complementando as teorias baseadas em trade-off, podem ser citadas as teorias de Inércia 

Gerencial (Welch, 2004) e Market Timing. Sobre a inércia gerencial, Welch (2004) afirma que as proxies 

tradicionalmente utilizadas em estudos empíricos falham em explicar a maior parte da dinâmica da 

estrutura de capital das empresas quando se considera o mecanismo de valor das ações no mercado. Elas 

apenas teriam um papel secundário, uma vez que a razão dívida/capital próprio estaria correlacionada 

com a variável de stock return (retorno das ações). Portanto, a dinâmica do valor de mercado da empresa 

também determinaria à estrutura de capital. Baseando-se em uma amostra com aproximadamente 2.500 

empresas entre os anos de 1962 e 2000, o autor conclui que os retornos por ação são consideravelmente 

mais importantes para a razão dívida-equity do que as proxies usualmente utilizadas em estudos 

relacionados ao trade-off. O que se pode afirmar, portanto, é que a hipótese de inércia gerencial defende 

que os gestores simplesmente não se intrometem deliberadamente na estrutura de capital da empresa. A 

escolha ou busca por um determinado nível (estático ou dinâmico) de endividamento ou razão de 

endividamento não faz parte das decisões do gestor, que apenas deixa que esse valor se altere de acordo 

com variações do mercado. 

 Já o market timing, na definição fornecida em Baker e Wurgler (2002), é observado pela presença 

de janelas de oportunidade em que o preço das ações de uma determinada empresa está incorretamente 

formado pelo mercado, influenciando os gestores desta empresa em relação à decisão de financiamento. 

Segundo os autores, a estrutura de capital de uma determinada empresa seria simplesmente resultado de 

decisões cumulativas tomadas ao longo de janelas de oportunidades. Uma vez que, de fato, devem existir 

disparidades entre o valor real e o valor de mercado da empresa, é de se supor que, em determinados 

momentos, a decisão pela emissão de ações (se estas estiverem sobrevalorizadas), assim como a decisão 

pela sua recompra (quando subvalorizadas) é algo de que os gestores não deveriam prescindir. A partir 

desta estratégia, gestores seriam capazes de diluir o custo de financiamento, tornando-o mais barato e, 

portanto, a firma mais rentável. A questão levantada por Baker e Wurgler (2002) é, portanto, identificar 

se a utilização de janelas de oportunidade possui efeitos de curto ou longo prazo sobre a o nível de 

alavancagem da empresa. Caso as empresas rebalanceiem constantemente sua estrutura de capital, seriam 

observados apenas efeitos de curto prazo. 

A significância do market timing para a estrutura de capital das empresas torna-se, portanto, um 

problema empírico. Graham e Harvey (2001) fazem uma pesquisa de campo, a partir de entrevistas 
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diretas com diversos CFOs de diferentes empresas, em que dois terços destes afirmam categoricamente 

que tanto o fato das ações de suas empresas estarem sub/sobrevalorizadas, quanto o tamanho deste erro de 

precificação são importantes questões a serem analisadas na decisão pela emissão de equity. Some-se a 

isso o fato de que se observa após a emissão de ações uma diminuição no retorno dessas ações 

(verificando-se também efeito contrário quando há recompra), o que sugere que o mercado realmente 

estaria super ou subestimando seus preços. Por fim, percebe-se ainda que costumam ocorrer emissões 

quando o mercado mostra-se altamente entusiasmado acerca dos prospectos de lucros de empresas. Estes 

três motivos são apontados por Baker e Wurgler (2002) como possíveis demonstrações empíricas de que 

existe a presença de market timing na decisão de financiamento, emissão e recompra de ações. Restaria, 

portanto, avaliar se esses efeitos são duradouros. Utilizando-se de uma amostra com cerca de 3.000 

empresas americanas entre 1968 e 1999, estes autores realizam uma pesquisa empírica, testando para a 

presença de efeitos de longo prazo. A razão market-to-book  é usada como medida da presença de 

possíveis janelas de oportunidade e mostram que empresas mais alavancadas são aquelas que buscaram 

fundos externos quando seu valor de mercado era baixo (de modo que seria melhor o uso de dívida) 

enquanto as menos alavancadas são as que utilizaram recursos de terceiros em momentos em que seu 

valor de mercado encontrava-se em patamares mais altos. Mostram ainda que flutuações no valor de 

mercado da empresa geram grandes efeitos na estrutura de capital, que duram por pelo menos uma 

década. 

Apesar de serem colocadas normalmente como concorrentes, seria possível argumentar sobre a 

coexistência das diversas teorias. Em relação à teoria do trade-off, considera-se o fato de que a questão 

importante para a empresa é alcançar o nível ótimo da razão entre o capital próprio e de terceiros. 

Assumindo que as janelas de oportunidades existem na economia, e são exógenas à decisão de 

financiamento, claramente elas representam oportunidades de se reduzir os custos com a captação de 

recursos e, assim, acrescentar valor a firma. Este acréscimo de valor ocorreria não pelo investimento em 

projetos rentáveis, mas pela redução do custo de capital no mercado. Caso esse acréscimo de valor supere 

os custos da emissão (como o custo de agência do capital próprio ou o custo de transação/ajustamento da 

emissão per si), a firma maximizadora de seu valor deverá praticá-la, de acordo com o postulado pela 

teoria de trade-off.  

No caso da POT, as duas teorias só coexistiriam no seguinte contexto: quando a finalidade da 

emissão volta-se para o investimento (decidido exogenamente), emissão de ações seria sempre a última 

opção em termos de financiamento, confirmando a POT. Por outro lado, com a finalidade de aumento de 

valor pela especulação no mercado, a emissão de ações pode ser alternativa viável na teoria de market 

timing. Assim, embora Baker e Wurgler (2002) tenham apontado categoricamente que as duas teorias 

deveriam discordar, não haveria necessariamente este conflito. Ora seria feita a contratação de dívida com 

finalidade explícita de investimento rentável, ora a emissão de ações por conta de superestimação de 

preço por parte do mercado (ou a recompra de ações em decorrência da subestimação). 

A teoria de market timing, portanto, seria importante no sentido de auxiliar aquelas baseadas em 

trade-off ou POT, sem necessariamente entrar em conflito com elas. Dessa forma, é importante a 

utilização de uma variável, ou proxy, capaz de isolar os efeitos esperados por ela nos modelos baseados 

em trade-off e POT. 

Para Shyam-Sunders e Myers (1999), as teorias baseadas em trade-off geram implicações 

empíricas imediatas. Considere a versão dinâmica (DTO). A forma funcional proposta por Shyam-

Sunders e Myers (1999) para tal estimação é: 
 

                   
    –               (1) 

 

onde   
    representa o endividamento meta a ser perseguido pela firma i. Dada a dificuldade de se 

observar essa meta, normalmente é utilizada a média de endividamento do setor ou a média histórica de 

endividamento da empresa. Entretanto, conforme proposto por Flannery e Rangan (2006), pode ser 

estabelecido um endividamento meta como função das características da empresa: [  
    =        ]. 
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Substituindo o endividamento meta pela função do vetor X e reorganizando os termos, a forma funcional 

para teste das teorias baseadas em trade-off a ser estimada torna-se: 

 

       =     .λ.     + (1-     ).     +       . (2) 

 

 

A teoria de DTO é verificada caso sejam encontrados coeficientes [    .λ] significativos, 

indicando que as características consideradas influenciam diretamente na decisão de endividamento do 

período seguinte. Além disso, para confirmar a validade da dinâmica da teoria, espera-se que o 

coeficiente da variável de dívida defasada seja menor que 1: [       ]<1. Valores maiores que 0 e 

menores que 1 indicam a presença de custos de ajustamento, ou seja, que a dívida não é imediatamente 

realocado ao ponto ótimo; se o valor encontrado for 1, não há meta, enquanto que se o valor do 

coeficiente encontrado for exatamente igual a 0 (ou não significativo), o resultado indica a ausência desse 

tipo de custo, de forma que a cada período a dívida seja inteiramente realocada ao ponto ótimo. De modo 

a considerar o defendido por Welch (2004) e evitar a interferência das oscilações de valor de mercado das 

ações no modelo, sugere-se usar a dívida contábil na estimação.  

Shyam-Sunders e Myers (1999) também propõem a estimação de um modelo para determinação 

empírica da validade da POT. A equação proposta pelos autores é: 

 

Δ     = α +     .       +      , 
( 1 ) 

 

onde Δ     seria o montante de dívida emitida (ou retirada, se        fosse negativo) pela firma i no 

período t. Assim, para garantir recursos que complementem toda a necessidade de investimento da 

empresa, ela se voltaria para o mercado de capitais, assumindo nova dívida. Alternativamente, se o caixa 

gerado superasse os gastos de capital pretendidos, a empresa deve optar por amortizações do estoque de 

dívida ou ainda, conforme os autores, firmas podem se tornar emprestadoras de recursos ao mercado caso 

obtenham superávits sucessivos. A POT seria verificada se os coeficientes α = 0 e        fossem 

encontrados empiricamente.  

O trabalho de Almeida e Campelo (2010) é o primeiro a considerar a presença de restrição 

financeira como um fator relevante desconsiderado no modelo básico de POT, concluindo que empresas 

que enfrentem dificuldades na captação de recursos teriam um comportamento diferente daquelas que 

fossem capazes de obter capital risk-free. Segundo a POT, num cenário de assimetria informacional, se 

uma firma alcança altos lucros, sua reação seria pela diminuição de fundos externos, incluindo a dívida, 

seja através da substituição de recursos tomados emprestados por recursos próprios nos novos 

investimentos, ou mesmo pela amortização da dívida. 

Três efeitos diferentes são usados para explicar a relação neutra (ou mesmo positiva) entre 

financiamento externo e fundos internos que é defendida pelos autores num contexto de decisão de 

investimento endógena. Primeiro, é vital observar que uma empresa financeiramente restrita lida com 

uma decisão crucial: usar recursos gerados internamente para reduzir a demanda por recursos externos ou 

para aumentar gastos correntes de capital. Este trade-off ressalta o fato de que os investimentos de 

empresas que sofrem restrições financeiras são, por definição, menores que o nível desejado. Uma 

empresa restrita poderia usar recursos internos para aumentar gastos de capital ao invés de reduzir a 

utilização de recursos externos, dado o alto custo de oportunidade do investimento perdido. Ou seja, 

poderia complementar o financiamento dos investimentos ao invés de substituir fundos externos por 

internos. 

Segundo, uma firma que é financeiramente restrita não se preocupa apenas com o financiamento 

de investimentos correntes, mas também com os investimentos futuros. A necessidade de financiar 

projetos futuros sob restrição de crédito aumenta a demanda (preventiva) da empresa tanto por ativos 

líquidos (caixa), como também por capital externo. 

Por último, os altos custos de financiamento externo geram uma complementaridade direta entre a 

geração de caixa interno e capacidade da firma restrita de obter recursos externos dado que uma empresa 

com restrições financeiras, mas com alta geração de recursos, pode direcionar parte desses recursos para 
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investimentos em ativos colateralizáveis, capazes de aumentar os colaterais da firma e sua capacidade de 

obtenção de recursos adicionais. Estes novos recursos externos serão novamente direcionados a ativos 

colateralizáveis, ampliando o efeito positivo dos recursos internos na demanda por recursos externos 

(multiplicador de crédito). 

Todos esses efeitos apontam na mesma direção: observando aumentos na geração de caixa, uma 

empresa financeiramente restrita poderia não reduzir, mas aumentar, sua preferência por recursos 

externos. A empresa restrita, controlando por outros fatores, possui melhor alocação para recursos 

adicionais (mais investimentos colateralizáveis ou ativos líquidos) e poderia achar ótimo aumentar sua 

demanda por recursos externos precisamente em momentos em que a geração de fundos internos é alta.  

3. Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho consiste em utilizar um procedimento semelhante ao 

abordado de Shyam-Sunders e Myers (1999). Conforme defendido pelos autores, usando uma abordagem 

de série de tempo e simulação para verificação do poder dos testes estatísticos de hipótese nula 

relacionados ao trade-off e POT, buscou-se responder aos objetivos formulados. 

Os autores testam empiricamente um modelo de trade-off e outro baseado na POT. Por fim, 

apresentam um teste no qual, a partir de simulações, confrontam as teorias para tentar observar se uma 

poderia sobrepor-se a outra. Este teste consiste em observar se uma poderia mostrar-se verdadeira apesar 

de os dados terem sido simulados a partir da forma funcional da outra – o que configuraria, segundo eles, 

um falso positivo. 

Aqui, os objetivos são semelhantes. Entretanto, o modelo de trade-off é adaptado para a 

consideração e incorporação das teorias e discussões mais completas possíveis. O modelo de POT, por 

sua vez, também é adaptado para a incorporação da recente discussão sobre o papel da restrição financeira 

(ALMEIDA e CAMPELO, 2010) sobre esta teoria. 

 A meta para o modelo de trade-off, particularmente, é bastante ambiciosa. Trata-se da utilização 

de base de dados ampla, que seja capaz de considerar simultaneamente todas as teorias abordadas. Isso 

significa que a forma funcional proposta estaria apta a incorporar o benefício fiscal (Modigliani e Miller, 

1958), a probabilidade de falência e os custos de agência (Jensen e Meckling, 1976), a presença de custos 

de ajustamento (Fisher et alli, 1989; Shyam-Sunders e Myers, 1999; Flannery e Rangan, 2006), junto à 

possibilidade de Inércia Gerencial (Welsh, 2004), a importância das oportunidades de crescimento 

associadas ao ciclo financeiro da empresa (Mueller, 1972; Berger e Udell, 1998; Fluck et alli, 1998), a 

inserção da governança corporativa como atributo complementar ou substituto da dívida (Williansom, 

1996) e a existência de janelas de oportunidade exógenas (Teoria de Market Timing de Baker e Wurgler 

(2002)). 

Para adaptação do modelo de POT, o desafio foi criar uma forma funcional capaz de incorporar o 

papel da restrição financeira. É necessário tornar possível que as empresas sob restrição financeira sejam 

avaliadas de forma distinta daquelas que não sofrem tal restrição. 

Uma vez definidas as formas funcionais, foram feitos testes empíricos separadamente para 

determinar se a amostra de empresas brasileiras de capital aberto se comporta conforme cada uma das 

teorias sobre a determinação da estrutura de capital. Posteriormente, de posse das regressões estimadas, 

foi possível realizar uma simulação de dados e, assim, replicar a verificação do poder dos testes proposta 

pelo trabalho de Shyam-Sunders e Myers (1999). 

A Tabela 1 apresenta as proxies utilizadas para cada uma das características utilizadas na equação 

do trade-off. Ademais, na forma funcional a ser testada empiricamente, existem algumas relações teóricas 

entre o nível de endividamento e algumas das características das empresas. A Tabela 1, portanto, 

apresenta também o sinal esperado de cada uma das variáveis que já foram amplamente estudadas ao 

longo dos anos. 

Embora o objetivo no primeiro teste seja avaliar a hipótese de endividamento meta preconizada 

pelas teorias de trade-off, é importante destacar que também para a POT podem ser esperadas 

determinadas relações teóricas entre as características e o nível de endividamento das firmas. Há casos em 



9 
 

que as teorias de trade-Off e POT concordam e outros em que o sinal esperado por cada teoria seria 

invertido.  Em relação à lucratividade, conforme amplamente discutido nos trabalhos acerca do tema, há 

discordância em relação às teorias, de modo que, para a verificação do trade-off espera-se um sinal 

positivo em relação à alavancagem, enquanto para a POT o sinal esperado é negativo. Já em relação a 

crescimento, a relação é inversa (negativo para trade-off e positivo para POT). Também sobre a variável 

de fluxo de caixa livre, a teoria do custo de agência afirma que o fato de possuir tal fluxo levaria à maior 

propensão ao endividamento, pelo efeito disciplinador da dívida sobre comportamentos oportunistas dos 

gestores (JENSEN, 1986). De acordo com a POT, entretanto, firmas com alta lucratividade, em que 

sobram maiores quantias de fluxo de caixa livre, deveriam ser menos endividadas, pois esses fluxos 

deveriam ser alocados como financial slack para investimentos presentes ou futuros, evitando a contração 

de dívidas. Assim, segundo essa teoria, seria prevista relação negativa. Estes seriam os resultados 

esperados na versão simples da POT (FAMA e FRENCH, 2002). A versão complexa prevê uma 

concordância entre as duas teorias para firmas restritas. Assim, como para essas firmas o investimento 

futuro também é importante na decisão de financiamento, empresas restritas e com altas oportunidades de 

crescimento deveriam manter o endividamento relativamente baixo, de modo a não prejudicar sua 

capacidade de crédito futura. Esta segunda versão, que apresenta sinal esperado negativo da variável 

crescimento na equação da POT está em consonância com a teoria de trade-off. Ainda, nada impede que 

as empresas restritas, em momentos em que obtenham lucratividade e financial slack, usem tais 

informações para contratar mais dívida, alterando o sinal esperado conforme a teoria da POT de negativo 

para positivo, em conformidade com a teoria de trade-off.   

Levando em consideração a grande quantidade de variáveis levantadas neste estudo, foi realizado 

um procedimento de Análise Fatorial de modo a reduzir as dimensões do vetor X, reduzir eventuais 

problemas de multicolinearidade e tornar a interpretação dos resultados da regressão viáveis.  
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Tabela 1 – Descrição das Variáveis e Sinais Esperados 

 

Sinal Esperado do Endividamento 

  

 
Trade-off POT (simples) 

  Variável Sinal Referência Sinal Referência Regressor Descrição da Variável 

Lucratividade (+) Harris e Raviv (1991) (-) Rajan e Zingales (1995) 

        Lucro Operacional / AT 

      Lucro Líquido / AT 

       Margem (Lucro Líquido / Vendas) 

       Giro (Vendas / AT) 

Tamanho da 
empresa4 

(+) 
Harris e Raviv (1991); Rajan e 

Zingales (1995) 
(+) 

Ross (1977); Harris e Raviv 
(1991); Rajan e Zingales 

(1995) 

        Logaritmo Neperiano das Receitas Operacionais 

       LN(Ativo Total) 

      LN(Patrimônio Líquido) 

Oportunidade de 

Crescimento 
(-) Jensen e Meckling (1976) (+)  

(+) Frank e Goyal (2003)  - 
POT Simples 

      
Q de Tobin – razão entre o valor de mercado da empresa e o 

valor contábil (market-to-book). 

 

         Variação percentual das Receitas Operacionais 

(-)Fama e French (2002) - POT 
complexa 

        Variação percentual do Ativo Total 

Fluxo de Caixa 
Livre 

(+) Jensen (1986) (-) Myers e Majluf (1984) 
           Margem EBITDA 

       Margem Lucro Operacional 

Tangibilidade (+) 
Harris e Raviv (1991); Shyam-

Sunders e Myers (1999) 
(-) 

Harris e Raviv (1991); Frank e 
Goyal (2003) 

       Dado pelo volume de Ativo Imobilizado sobre o Ativo Total. 

Efeitos Fiscais – 
Tax Shields 

(+) 
Harris e Raviv (1991), Shyam-

Sunders e Myers (1999), etc 
(*) -        

Medido pela razão entre o LAIR (lucro antes do imposto de 
renda) e as Receitas. 

Nontax Shields (-) Harris e Raviv (1991) (*) -        Medido pela razão entre depreciação e ativo total 

  

                                                             
4 Para as variáveis que utilizam o logaritmo neperiano e para as observações que apresentaram valores abaixo de 0, ao invés de LN(x), utilizou-se a fórmula LN(1/-x), em que LN(1/-x) = -

LN(x). 
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Risco 
Operacional5 

(-) Shyam-Sunders e Myers (1999) (*) - 
          Desvio-padrão do EBITDA 

       Desvio-padrão do Lucro Operacional 

Singularidade (-) 
Harris e Raviv (1991); Shyam-

Sunders e Myers (1999) 
(*) -             Razão entre Despesas com vendas/Receita bruta 

Liquidez 

(+) Harris e Raviv (1991) (*) -        
Liquidez Contábil - Razão entre ativo circulante e passivo 

circulante. 

(*) - (*) -        
Razão entre as Disponibilidades da empresa (Caixa, Aplicações 

Financeiras) e Ativo Total 

Liquidez em Bolsa (*) - (*) - 
       

Mede a liquidez das ações das empresas na Bolsa de Valores de 

São Paulo (Bovespa). 

         Volume de negócios no mercado 

Maturidade 

(+) 

      Idade da empresa Fluck, Holtz-Eakin e Rosen (1998) 

De acordo com a teoria de Ciclo de Vida Financeiro 

(-) 

       Idade da empresa elevada ao quadrado Fluck, Holtz-Eakin e Rosen (1998) 

De acordo com a teoria de Ciclo de Vida Financeiro 

(*) - (*) - 

         
 

Idade da empresa a partir do IPO 

       Razão entre: (Vendas / Vendas do Setor) 

 

Distribuição de 
Resultados 

(*) - (*) - 

          (Dividendos + Juros Sobre Capital Próprio) / Patrimônio Líquido 

           
Razão entre Lucro do exercício (ou seja, variação no Patrimônio 

Líquido) e Receitas com Vendas 

Governança 
Corporativa 

 

Existem 2 possibilidades de como a GC pode agir em relação a dívida. Por um 

lado ela poderia complementá-la (melhor qualidade de GC implica em melhores 

condições de acesso ao crédito), por outro, possuir melhores níveis de GC 

poderia agir no sentido de substituir a dívida ao não permitir a 

discricionariedade dos gestores. Se a primeira possibilidade estiver correta, 
deve-se esperar sinal positivo (+), enquanto se a GC tive papel substitutivo em 

relação a dívida, seria esperado sinal negativo (-) 

         
Dummy que apresenta valor 1 se a empresa pertence ao 

Segmento de Novo Mercado da BMF-Bovespa 

         

Dummy que apresenta valor 1 se a empresa pertence ao 

Segmento de Nível 1 de Governança Corporativa da BMF-

Bovespa 

         

Dummy que apresenta valor 1 se a empresa pertence ao 

Segmento de Nível 1 de Governança Corporativa da BMF-

Bovespa 

        Soma do percentual das ações da empresa de propriedade dos 

                                                             

5 Ambas as variáveis de Desvio Padrão consideram apenas o Desvio Padrão do período corrente com os dois períodos anteriores (no primeiro período de dados disponibilizados de cada 
empresa, a variável é considerada missing, ou seja, não é computado nenhum valor e, no segundo período, o Desvio Padrão inclui apenas os dois períodos existentes). Outra exceção se dá 

para as empresas cujos dados computados são anuais (e não trimestrais conforme a maior parte da amostra). Para estas empresas, o valor da variável computado refere-se ao Desvio Padrão 

das observações do ano corrente com o ano anterior, e este valor é repetido nos quatro trimestres do ano. 
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acionistas marcados como “grupo controlador” na CVM 

        
Soma do percentual das ações da empresa cujos acionistas 

possuem pelo menos 5% de propriedade 

 

Janelas de 
Oportunidade 

(*) - (*) - 

          Taxa básica de juros (Selic) 

         Retorno da IBOVESPA no ano 

           Retorno da Ação no ano 

          
Variação percentual do número de Debêntures/CP emitidos no 

ano 

       
Variável Dummy para períodos de políticas expancionistas 

adotadas pelo Governo Federal 

        

Qualidade da Dívida: variável Dummy para custo da dívida: 

igual a 1 se o retorno operacional (LAJIR/AT) for maior que 

[(Despesas financeiras) em t/(Passivo Total – PL) em t-1] 

     
Custo da dívida: (Despesas financeiras) em t / (Endividamento 

total) em t-1 

Participação no 

Ibovespa6 
(*) - (*) -        

Variável dummy que assume valor 1 para as empresas que fazem 

parte da carteira hipotética do índice Ibovespa. 

Fonte: Elaboração própria

                                                             
6 A variável teve como parâmetro o Índice Bovespa de setembro/2013.  
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 Alternativamente, foi testado um modelo baseado na POT, que estabelece que, quando a firma não 

apresenta geração de caixa suficiente para pagar dividendos e realizar gastos de capital e investimento em 

giro, ela contrata dívida. Ações nunca seriam emitidas, exceto se a empresa não recebesse um rating 

suficiente para suas emissões de dívida, se os custos de falência fossem excessivamente elevados, ou se o 

mercado de ações estivesse excessivamente sobrevalorizado. Conforme o experimento proposto por 

Shyam-Sunders e Myers (1999), sejam: 

 

   = geração operacional de caixa, depois dos juros e dos impostos 

     = dividendos propostos 

   = gastos de capital pretendidos 

Δ   = variação no investimento em capital de giro 

   = parcela do endividamento no início do período que será amortizada durante o período t 

   = dívida contratada 

       =       +     + Δ     + (     –     ) (3) 

 

Na fórmula apresentada acima, todos os componentes do déficit seriam exógenos desde que 

qualquer montante de dívida pudesse ser emitido. A forma funcional para teste da POT seria então a 

seguinte: 

 

Δ     = α +     .       +      , (4) 

 

onde Δ     seria o montante de dívida emitida (ou retirada, se        fosse negativo). A POT seria 

verificada se os coeficientes α = 0 e      = 1 fossem encontrados empiricamente  

 Visando acomodar a restrição financeira, a forma funcional a ser testada da POT será estendida 

em relação à forma utilizada por Shyam-Sunder e Myers (1999), que considerava o nível de investimento 

observado como igual ao investimento desejável (variável exógena), sendo este determinante do déficit 

financeiro das empresas e, consequentemente, do nível de endividamento. Apesar de correta dada a 

premissa de investimento exógeno adotada na POT simplificada, essa abordagem não pode ser utilizada 

no contexto de restrição financeira e endogeneidade entre investimento pretendido e financiamento 

necessário. 

 Tendo em vista que empresas sob restrição financeira tem comportamento distinto daquelas que 

não sofrem este tipo de restrição, propõe-se a inclusão de uma dummy que torne possíveis coeficientes   

diferentes para as empresas restritas e irrestritas. Assim, a equação adaptada torna-se: 

 

Δ     = α + [     + (    .      
    )].       +     . 

(5) 

 

onde a dummy assume valor 1 para as i empresas financeiramente restritas no tempo t e 0 para as demais. 

 Desta forma,      é coeficiente para todas as empresas (com e sem restrição financeira) e      o 

coeficiente que multiplica exclusivamente as empresas sob restrição financeira. Adicionalmente, podem 

ser definidos os coeficientes para grupo de empresas:                representa o coeficiente das 

empresas que não sofrem restrição ao crédito e                   ] o coeficiente das empresas 

financeiramente restritas. 

O déficit da empresa considera, por construção, o investimento pretendido (e não o investimento 

realizado). É esperado que as empresas que não sofrem restrição financeira consigam adquirir no mercado 

de crédito todo o capital necessário para efetuar seus investimentos. As demais empresas, entretanto, 

seriam capazes de adquirir apenas uma parcela deste capital, de modo que realizariam apenas uma parte 

dos investimentos pretendidos. 

Dessa forma, o teste estaria corroborando com a POT caso          , ou seja, as empresas sem 

restrição financeira continuariam agindo exatamente como preconizava a versão original da POT. 

O valor esperado para      , entretanto, teria duas soluções viáveis a saber: o primeiro caso que 

poderia acontecer é          , ou seja, ao deparar-se com uma restrição financeira, a empresa 
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tomaria empréstimos até o ponto que fosse possível, realizando apenas uma parcela (a maior possível) 

daquele investimento. Esta hipótese está de acordo com o que Frank e Goyal (2002) denominaram de 

versão simples da POT, caso em que apenas o investimento possível estaria sendo considerado.  

A segunda possibilidade é        . Estatisticamente, esta informação significa que a variação do 

estoque de dívida da empresa em um determinado período não possui qualquer correlação com o déficit 

enfrentado por ela. Em outras palavras, a decisão pelo endividamento não é determinada pelo déficit 

financeiro ou pela intenção de investimento da empresa. A relação entre geração de caixa e investimento 

pretendido corrente na empresa seria, portanto, irrelevante. Frank e Goyal (2002) indicam que, na versão 

complexa da POT, as decisões da empresa também levam em consideração o horizonte futuro. No caso 

das empresas sob restrição ao crédito, este componente torna-se ainda mais fundamental. Neste caso, a 

preocupação com a própria restrição pode ser mais importante para a empresa do que o investimento 

imediato em projetos que necessitem de capital externo. Assim, mesmo de posse de projetos rentáveis 

(investimento pretendido mais alto), a empresa prefere não realizá-los caso necessite de financiamento 

externo. Conforme apontam Almeida e Campelo (2010), a endogenização da decisão de investimento 

altera profundamente o comportamento dos gestores, que podem preferir por tentar resolver o problema 

da restrição (compra de ativos colateralizáveis e busca pelo efeito multiplicador de crédito) ou pelo 

planejamento a prazo (não “gastar” o crédito pela possibilidade de investimentos futuros). 

Uma vez definida a forma funcional, já adaptada para a consideração do papel da restrição 

financeira, duas questões metodológicas ainda exigem atenção. A primeira trata dos critérios para definir 

quais empresas devem ser consideradas financeiramente restritas. A metodologia proposta aqui é a 

utilização de Cluster Analysis. Ao contrário do sugerido pelo trabalho de Almeida e Campelo (2010), no 

qual a separação em grupos é realizada individualmente por quatro critérios, a partir do método de 

cluster, é possível considerar simultaneamente diversas características das empresas no intuito de 

distinguir as financeiramente restritas. 

Em segundo lugar, visto que o investimento pretendido pelas empresas com restrição ao crédito 

não pode ser observado, faz-se necessário definir uma proxy para esta variável. Como, para as empresas 

que não sofrem restrição, o investimento pretendido é exatamente o investimento por elas realizado, a 

proposta aqui é pelo pareamento das empresas, onde cada uma das que possui restrição seja considerada 

“parecida” com alguma com acesso irrestrito ao crédito. Assim, o investimento realizado desta pode ser 

utilizado como investimento pretendido daquela. Para tal, é sugerido o matching pelo critério denominado 

propensity score. 

3.1 Empresas Restritas a partir do método de Cluster Analysis 

Tomando por base Almeida e Campelo (2010), serão usados como determinantes da restrição 

financeira para as empresas da amostra o seu tamanho e distribuição de resultados.  

Em relação ao tamanho, seguindo a abordagem dos autores, as maiores empresas são consideradas 

com menor probabilidade de sofrerem restrição. O mesmo pode ser dito daquelas cuja distribuição de 

resultados é mais elevada. No caso dessas empresas, se estão optando por pagar aos acionistas em lugar 

de reinvestirem ou manterem o capital em caixa para garantir a realização de investimentos futuros, 

supõe-se que estejam menos propícias a sofrerem restrição. 

Almeida e Campelo (2010) ainda utilizam duas formas de separação das empresas entre os grupos, 

baseadas no rating que o mercado dá para seus bonds e seus commercial papers. É claro que empresas 

cujo título público de dívida é bem cotado pelo mercado dificilmente teriam dificuldades em levantar 

capital externo para garantir investimentos. No caso das empresas brasileiras, cujo mercado é mais 

rudimentar, esta informação torna-se mais escassa e a maioria das empresas não possui qualquer 

graduação de seus títulos de dívida. De modo a tentar substituir este parâmetro, optou-se pela utilização 

da dummy de participação no Índice Bovespa. A justificativa é de que se o mercado de títulos de renda 

variável (ações em bolsa) estaria aquecido para determinada empresa – critério para participação no 

índice – a probabilidade de que uma emissão de títulos de dívida (ou pedido de financiamento privado) 
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desta empresa não encontre os recursos pretendidos no mercado deve ser baixa. Assim, estas empresas 

possuem probabilidade baixa de incorrerem em restrição financeira. 

A metodologia de Cluster Analysis faz-se necessária quando se lida com a separação de indivíduos 

em diferentes grupos. A formação das aglomerações consiste em separar as observações em n grupos 

dentro de um espaço euclidiano, utilizando determinadas características como critério. A forma como é 

feita esta separação em grupos consiste na escolha de n pontos (ou centros) quaisquer dentro do espaço 

euclidiano e, para cada ponto, fica definida uma aglomeração ao seu redor. Cada observação é alocada 

junto ao centro mais próximo, formando as aglomerações. No entanto, não existe, na metodologia, um 

consenso, ou uma única forma de escolher a localização de cada centro, assim, eles poderiam ser 

realocados aleatoriamente. 

Uma importante ressalva que deve ser observada na metodologia de cluster analysis é que, ao 

contrário da maioria das metodologias estatísticas empregadas, a dimensão das variáveis influencia o 

resultado. As variáveis de tamanho e distribuição são contínuas e devem seguir distribuições “suaves”, 

sem grande disparidade entre uma observação e outra, ou seja, se as empresas forem ordenadas da menor 

para a maior ou da que menos distribui para a que tem maior quantia de distribuição, é esperada uma 

ampla variabilidade e nenhum grande salto entre o valor de uma observação e a seguinte. Dessa forma, a 

metodologia de cluster é adequada para esta amostra. A padronização destas variáveis fica justificada pela 

questão da ponderação igual de ambas as características, de modo que as variáveis utilizadas tenham 

média zero e desvio padrão igual a um. A variável de participação no Índice Bovespa, entretanto, trata-se 

de uma dummy que assume exclusivamente os valores 0 e 1. Isto significa que existe uma parcela da 

amostra terá sempre o valor 0 e, a partir de uma determinada observação, há um salto para o valor 1. A 

partir da consideração da participação no Índice Bovespa (ou de qualquer variávei dummy), o que se 

observa é um descolamento de dois planos horizontais e paralelos. Nenhum indivíduo encontra-se entre 

os planos paralelos, criando-se um “abismo” entre os indivíduos cujo valor da dummy é 0 em relação 

àqueles cujo valor é 1.  

Na prática, o que se espera é separar as empresas grandes e com maiores distribuições daquelas 

menores que distribuem menos, ao mesmo tempo em que se leva em conta a participação (ou não) no 

Ibovespa. As empresas “muito” grandes ou que apresentem “alta quantia” distribuída devem ficar no 

grupo das que não sofrem restrição ao crédito, independente do valor observado da dummy, enquanto as 

“muito” pequenas e com “baixa quantia” distribuída devem ser consideradas financeira restritas, ainda 

que participem do Índice Bovespa. Dessa forma, a variável dummy teria uma utilidade muito específica, 

de “trocar” de grupo apenas aquelas empresas cujo tamanho e distribuição estão apenas “pouco” distantes 

dos limites do cluster. Por exemplo, uma empresa “não tão grande” e com “não tão alta” quantia 

distribuída seria alocada no grupo das empresas que não sofrem restrição financeira, caso apenas estas 

duas variáveis fossem utilizadas como critério; entretanto, ela não participa do Ibovespa. Assim, para esta 

empresa, deve ser feita a opção de alocá-la como financeiramente restrita. 

Para garantir que a dummy seja responsável apenas pela “troca” de grupo de uma parcela das 

observações alocadas próximas aos limítrofes dos clusters, o procedimento consistirá em um primeiro 

passo, onde serão formados grupos sem a utilização desta variável. No segundo passo, ela é testada 

padronizada com desvio padrão igual a 1. Se houver uma quantidade excessiva de empresas migrando de 

um grupo para o outro, o segundo passo é refeito, com o desvio-padrão da dummy reduzido, até que se 

tenha um resultado mais próximo do esperado, com a migração de apenas uma quantidade menor de 

empresas de um cluster para outro. 

Por fim, é importante ressaltar que, visando a mitigar os efeitos temporais, os clusters serão 

definidos anualmente. Dessa forma, variações estruturais que afetem simultaneamente todas as empresas 

ao longo de um determinado período, não são levadas em conta. Isto porque, seria possível, por exemplo, 

que num determinado período todas (ou quase todas) as empresas ficassem consideradas financeiramente 

restrita, pois naquele determinado momento uma crise poderia ter afetado negativamente todas as 

distribuições. 

Assim, fica definida a nova variável dummy utilizada no trabalho, que assume valor 0 para as 

observações que foram alocadas no cluster das grandes empresa e com maior distribuição, levando em 

consideração também a participação no Índice Bovespa, ou seja, aquelas com menor probabilidade de 
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serem financeiramente restritas, e valor 1 para as demais observações, formando o grupo das empresas 

que provavelmente sofrem restrição financeira. 

Separados os grupos e criada a dummy de restrição, o próximo passo consiste na criação da proxy 

de investimento pretendido das empresas que possuem restrição ao crédito, para cálculo do déficit a ser 

utilizado na equação (5). 

3.2. O Investimento Pretendido a partir do Propensity Score Matching 

Conforme explicado, não é possível observar o investimento pretendido das empresas que sofrem 

restrição financeira. Isto porque, ao contrário daquelas que não enfrentam o mesmo problema, o 

investimento realizado dessas empresas é sempre aquém do necessário. O desafio, portanto, é encontrar 

uma proxy capaz de substituir a variável de interesse. Considerando que empresas “semelhantes” devam 

ter um investimento pretendido “semelhante”, a proposta é encontrar a empresa semelhante à restrita pelo 

metodologia de matching pelo propensity score. O pareamento é feito pela proximidade de valores. Uma 

determinada empresa i do grupo 0, cujo propensity score é       é pareada com uma empresa j do grupo 

1 cujo propensity score       for mais próximo de       que todas as outras empresa deste grupo. 

 Para criação do coeficiente de propensão à restrição financeira (propensity score ou probabilidade 

de que cada empresa pertença ao grupo 1 – empresas sob restrição de crédito), propõe-se a utilização dos 

métodos de regressão não linear logística e probabilística (Logit e Probit), desenvolvidos para a utilização 

de dummies como variáveis dependentes. Nestas regressões, o valor estimado das variáveis dependentes 

fica restrito, assumindo apenas valores entre 0 e 1 (WOOLDRIDGE, 2000): [        . Para cada 

observação i, o valor     trata-se da probabilidade de o indivíduo pertencer ou ser alocado no grupo 1 

dadas as suas características, ou seja: 

 

                                  (6) 

 

onde P é a notação utilizada para indicar probabilidade e             representa a dummy de restrição 

financeira, ou seja, assume valor 1 se a empresa i seja alocada no cluster de empresas sob restrição no 

período t e 0 caso contrário. Por sua vez,      é um vetor de características da observação i no tempo t. 

 É fundamental perceber que o vetor W não deve incluir as variáveis de tamanho, distribuição e 

participação no Ibovespa das empresas, pois neste caso o pareamento ficaria viesado, uma vez que são 

justamente estas as características definidas como critérios para criação da dummy de restrição. Assim, a 

regressão probit/logit deverá considerar todas as características da empresa a que se tem acesso, exceto 

aquelas utilizadas como critério para formação dos clusters (tamanho, distribuição e participação no 

índice Bovespa). 

 

3.3.  Poder Estatístico dos Testes (Shyam-Sunders e Myers, 1999) 

Conforme visto, Shyam-Sunders e Myers (1999) criticam o poder estatístico dos testes utilizados 

para comprovar a veracidade das teorias baseadas em trade-off e POT. No caso do trade-off, em geral, 

apenas é testado um “retorno à média”. Segundo os autores, ninguém havia se preocupado com a 

possibilidade de a empresa, por exemplo, agir conforme a POT, porém este comportamento gerar um 

resultado semelhante ao preconizado pelo trade-off. De forma semelhante, não é testado se o 

comportamento preconizado pela POT poderia gerar resultados que aparentassem a busca por um nível 

ótimo de investimento, ou seja, a possibilidade de o teste empírico apontar as teorias de trade-off como 

verdadeiras mesmo que a empresa aja de acordo com as premissas da POT.  

Os autores propõem, portanto, um teste que leva em consideração essas possibilidades. O 

procedimento faz uso de uma simulação de dados a partir de cada uma das teorias, para a criação de 

amostras “hipotéticas” ou artificiais. Assim, constrói-se uma trajetória de qual seria o endividamento das 
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empresas se elas agissem exatamente conforme prevê determinada teoria. Os dados simulados são 

colocados na forma funcional da outra teoria, e é verificada sua validade. Se o teste validar a teoria, há 

indícios de que ela pode se mostrar verdadeira mesmo se o endividamento das empresas seguir 

precisamente a trajetória preconizada pela teoria alternativa. Neste caso, os dados comprovam ambas as 

teorias (uma por construção, outra por teste).  

Um primeiro problema a ser corrigido em relação ao teste proposto por Shyam-Sunders e Myers 

(1999) surge do fato de que, para os autores, ambas as formas funcionais tem como variável dependente a 

variação da dívida (    ), enquanto aqui se optou por aplicar na equação do DTO a forma funcional 

adaptada por Flannery e Rangan (2006), na qual a variável dependente é o endividamento no período 

imediatamente posterior ao das variáveis (      ). Além disso, a variação de dívida é apresentada (e 

simulada) em valores absolutos, enquanto na equação do DTO trata-se de grau de endividamento, e desta 

forma, uma razão entre o valor absoluto de dívida e o ativo total. Fez-se necessário, portanto, tomar o 

cuidado de fazer as transformações necessárias para simular os dados. 

De modo a não confundir a notação, daqui em diante é feita a distinção das variáveis, assim,     

denota o valor absoluto de dívida da empresa i no período t e      denota o grau de endividamento da 

empresa i no período t. 

3.3.1.  Simulação de Dados a partir da Equação de DTO 

A simulação de dados a partir da equação do DTO é mais direta que no caso da POT. Para este 

procedimento, os valores de dívida simulados tratam-se exatamente do valor estimado da variável 

dependente, realizado a partir das características da firma e do componente inercial criado pelos custos de 

ajustamento. Assim: 

 

              .   .              .        (7) 

  

 Optou-se aqui pela realização da simulação de acordo com a regressão que foi considerada a 

“melhor” entre as opções que se apresentaram pelos critérios AIC e BIC. Dessa forma, os valores 

estimados de            e           estão de acordo com os coeficientes observados na Erro! Fonte de 

referência não encontrada.. 

Em seguida, o valor simulado é multiplicado pela variável observada de ativo total, com a 

finalidade de se obter valores simulados para o endividamento em termos absolutos: 

 

                            (8) 

  

 Por fim, o último passo da simulação consiste em considerar a variação. Mais uma vez, opta-se 

pela utilização de valores reais. Assim: 

 

                      (9) 

 

O teste empírico da POT para os dados simulados via DTO será feito, portanto, na forma 

funcional segundo a equação (10).  

 

       = α + [     + (    .      
    )].       +      , (10) 

3.3.2. Simulação de Dados a partir da Equação da POT 

Objetiva-se aqui testar se os dados obtidos pela teoria da POT validariam a teoria alternativa. 

Dessa forma, a simulação dos dados deve ser dada pela equação teórica da POT, onde       . Ao 

considerar a versão estendida da referida teoria, isso significa, de fato, que          . Embora não haja 
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efetivamente um valor teórico para      , este poderia assumir valores positivos entre 0 e 1, ou o próprio 

valor 0. Os testes empíricos mostraram que         e, portanto, é com este valor que os dados foram 

simulados. Entretanto, isso significaria que a variação de dívida seria sempre nula para as empresas sob 

restrição financeira. Apesar disso, é importante notar que o coeficiente de intercepto   apresentou-se 

significativo na regressão observada, o que indica um componente autônomo da variação de dívida para 

as empresas restritas. 

A opção feita para simular a variação de endividamento das empresas que sofrem restrição
7
 ao 

crédito foi a de utilizar a média de variação do endividamento de cada empresa. Assim, o valor simulado 

para estas empresas é: 

 

                  
 
     (11) 

 

O valor simulado para as empresas sem restrição financeira se dá precisamente conforme a teoria: 

               (12) 

 

 Para a simulação dos dados, é obtida ainda a razão entre o valor absoluto de dívida simulada para 

cada período e o valor observado de ativo total. Dessa forma, a fórmula dos dados simulados é: 

 

       
               

             
, (13) 

 

 Finalmente, de posse dos dados simulados de endividamento para cada período, de acordo com o 

déficit real das empresas sem restrição financeira e a média de variação encontrada de cada empresa sob 

restrição, é possível testar a forma funcional proposta para o DTO sobre dados simulados via POT: 

 

             .  .             .             . (14) 

 

A teoria de DTO fica falsamente validada se for encontrado        , resultado a partir do 

qual existem custos de ajustamento, mas também algum espaço de manobra para que a firma possa 

adaptar seu nível de endividamento em direção a algum ponto ótimo, ou se    , de onde se conclui que 

não existem custos de ajustamento, mas que a empresa pode realocar seu nível de endividamento ao ponto 

de maximização de valor a qualquer tempo, de acordo com suas características. 

4. Análise de dados 

O banco de dados utilizado no presente estudo conta com 613 empresas de capital aberto observadas 

entre o quarto trimestre de 2000 e o terceiro trimestre de 2013, coletados a partir da plataforma 

Economática, e dos dados disponibilizado na BM&FBovespa
8
 e CVM

9
. O resultado é um painel 

desbalanceado
10

 com um total de 18.176 observações. É importante destacar que nem todas as variáveis 

utilizadas apresentam dados disponíveis para todas as observações, de modo que, efetivamente, os testes 

serão feitos com uma quantidade menor de observações na amostra. 

                                                             
7 A mesma empresa pode ser considerada restrita em um período, mas não possuir restrição em outro período. Primeiramente, 

a média é calculada de acordo com todos os períodos onde há disponibilidade de dados. Entretanto, este valor médio é 

computado apenas nos períodos em que as empresas são consideradas efetivamente restritas financeiramente. Se a mesma 

empresa não sofre restrição em algum período da amostra, será utilizado como       o valor do déficit no período. 
8 www.bmfbovespa.com.br/ 
9 www.cvm.gov.br/ 
10  A opção feita pelo painel desbalanceado justifica-se pela presença de viés de sobrevivência na amostra, criado pela escolha 

de observações que tornem o painel balanceado. Ressalta-se, entretanto, que todas as regressões foram também com painéis 

artificialmente balanceados. O balanceamento foi feito tanto com o estrato de empresas que aparecem em todos os períodos 

quanto em estratos temporais menores que garantissem a sobrevivência de uma quantidade maior de empresas. Em todos os 

casos, as conclusões foram similares a do painel desbalanceado, aumentando a robustez dos testes empíricos. 
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O tratamento dos dados, criação das variáveis de interesse conforme a Tabela 1 e as análises gráficas 

e estatísticas foram feitas utilizando os softwares Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics 20 e as versões 

11 e 12 do Stata. 

4.1. Estatísticas Descritivas 

 Antes de serem iniciados os testes de validação das teorias de estrutura de capital abordadas, faz-

se necessária uma pequena análise preliminar da base de dados utilizada, para melhor conhecê-la. Várias 

variáveis exigiram um tratamento prévio devido à incidência de outliers relevantes. 

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas da variável dependente de alavancagem        . 

Foram retiradas as observações cujo valor superava a média em um desvio padrão, com a perda de apenas 

15 observações da variável de alavancagem total a partir desse procedimento. A variável NO_LEVER é 

aquela formada sem a presença dessas observações (No Outliers Lever). 

Tabela 2  

Variável Obs Média Desv. Pad. Mín. Máx. 

      
lever 18176 9,3078 424,457 0 46817 

no_lever 18161 1,9544 12,519 0 427 
Fonte: Elaboração própria 

  

 Foram construídas 40 variáveis explicativas distintas para cada observação da amostra, cujas 

estatísticas descritivas estão disponibilizados na Tabela 3.  

Tabela 3  

Variável Obs Média Desv. Pad. Mín Máx 

      
roaop 18130 -3,7796 289,20 -31.976,00 7.885,00 

roa 18130 -4,0000 286,00 -31.976,00 5.361,00 

marg 18176 -17,3510 477,00 -25.914,00 16.569,00 

turn 18176 29,5636 2,10 -14,02 163.654,00 

lnrev 18055 11,0000 4,00 -16,70 18,00 

lnta 18176 13,3342 2,47 0,00 20,43 

lne 18176 9,6470 8,23 -16,13 19,65 

mtb 12239 2,6751 12,98 0,00 985,21 

varrev 16397 3,4979 194,47 -2.040,60 18.568,18 

varta 17599 66,6812 4.625,34 0,99 440.234,70 

age 17478 459,0883 318, 58 1,00 1.358,00 

ipoage 14763 239,1055 173,31 1,00 945,00 

s_ms 13426 0,01616 0,04 0,11 1,00 

mgebitda 12472 -0,7951 103,88 -4.512,75 6.581,00 

mgop 16284 -18,9453 489,56 -25.779,67 16.372,50 

tang 17182 71,8576 5.434,97 6,55E-07 657.179,00 

fisc 16944 -18,3887 494, 40 -25.914,67 16.568,50 

ntax 17802 1,3842 86,42 0,09 6.493,00 

sdebitda 15225 1,7269 3,47 0,00 18,06 

sdop 16956 3,9690 4,87 0,00 18,29 
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sales_rev 13426 0,0961 2,74 -222,50 206,00 

liqa 18105 37,40505 2.236,15 0,00 219.272,00 

volneg 18176 390.521,00 2.327.949,00 0,00 6,70E+07 

disp 18153 0,11039 0,15 0, 01 1,00 

ibov
11

 18176 0,1427 0,34 0,00 1,00 

liqb 18176 8,97E+08 5,71E+09 0,00 9,82E+10 

distrib 13244 3,7806 229,90 -9.831,90 17.720,08 

vare_rec 17622 -4,0460 633,09 -83.125,80 12.304,00 

seg_nm
12

 18176 0,2119 0,40 0,00 1,00 

seg_n1
13

 18176 0,0716 0, 25 0,00 1,00 

seg_n2
14

 18176 0,0284 0,16 0,00 1,00 

conc1 11811 50,4735 37,98 0,00 100,00 

conc2 11810 64,24161 38,44 0,00 100,00 

riskfree 18176 0,0111 0,00 0,00 0,01 

retibov 18176 0,1653 0,39 0,41 0,97 

expol 18176 0,5875 0,49 0,00 1,00 

varbonds 18176 1,9056 4,68 0,79 14,73 

retstock 9791 7,5867 62,33 -87,94 4.342,71 

quald 18176 0,3266 0,46 0,00 1,00 

kd 17449 9,1271 825,68 -295,60 105.256,40 

  

 Para as proxies de Governança Corporativa, ressalta-se que aproximadamente 21,2% das 

observações são de empresas que participam do segmento Novo Mercado, 7,16% do segmento N1 e 

2,84% do segmento N2. Além disso, o valor de concentração médio das empresas brasileiras de capital 

aberto na amostra é em torno de 50% pelo critério de acionistas marcados como “grupo controlador” e 

64% pelo critério de acionistas com pelo menos 5% do total de ações da empresa, indicando concentração 

e um baixo grau de governança corporativa na amostra. 

4.2. Dynamic Trade-off 

Para a estimação do modelo de DTO, a metodologia proposta é pela regressão de dados em painel, 

sendo fundamental a apresentação dos tradicionais testes para verificação da presença de efeitos não 

observados, capazes de criar viés nos coeficientes calculados. Entretanto, devido à grande quantidade de 

variáveis que se propõe investigar, é recomendável a criação de fatores, a partir da metodologia de análise 

fatorial, reduzindo consideravelmente as dimensões abordadas. Além disso, a alta correlação de proxies 

que visam a determinar a mesma característica também justifica a criação dos fatores. 

                                                             
11 Deve ser destacado que os valores das estatísticas descritivas referem-se aos dados em painel. Dessa forma, afirmar que 

14,27% das observações referem-se a empresas participantes do índice Bovespa não significa que este é o percentual das 

empresas da amostra que tem o valor da dummy igual a 1 – de fato, apenas 55 das empresas utilizadas na amostra pertenciam 
ao IBOV no período utilizado como parâmetro, ou seja, menos de 10% delas. Esta diferença se dá pelo fato de que as empresas 

cujo valor          aparecem na amostra mais frequentemente, ou seja, em uma quantidade maior de períodos. 
12 Assim como a nota de rodapé 8, os valores percentuais são dos dados em painel, não sendo possível inferir a percentagem 

das empresas do segmento de Novo Mercado. 
13 Assim como a nota de rodapé 8, os valores percentuais são dos dados em painel, não sendo possível inferir a percentagem 

das empresas do segmento N1. 
14 Assim como a nota de rodapé 8, os valores percentuais são dos dados em painel, não sendo possível inferir a percentagem 

das empresas do segmento N2. 



21 
 

4.2.1. Análise Fatorial 

A criação dos fatores foi feita a partir do pacote estatístico IBM SPSS Statistics 20. Foi escolhido 

o modelo com 9 fatores, cujo percentual acumulado de explicação da variância total é de 48,66%. A 

estatística KMO
15

 é de 0,611, indicando que os fatores tem bom poder de explicação sobre o conjunto de 

variáveis utilizadas. Destaca-se ainda que, para a construção dos fatores, todas as variáveis cujo valor não 

encontrava-se disponível para a observação foram substituídos pela média da amostra; assim, cada fator 

conta com todas as observações (18.176). 

A Tabela 4 mostra o resultado rotacionado pelo método Varimax, com a participação dos 

componentes em cada um dos fatores, permitindo que os fatores formados sejam nomeados. 

O fator 1 é formado pelas três variáveis de margem (do lucro líquido, lucro operacional e 

EBITDA
16

), além da variável de benefícios fiscais. Convencionou-se denominá-lo ‘fluxo livre de caixa’ 

(regressor:          . 

Já o fator 2 tem como principais componentes as três proxies de tamanho, além das dummies de 

participação no índice Bovespa e no segmento de Novo Mercado da BMF. Trata-se do fator  ‘tamanho’ 

(          . 

O fator 3 conta com as variáveis de liquidez em bolsa e volume de negócios no mercado e o valor 

do fator é maior para empresas-tempo com maior liquidez de negociações. Além disso, apresenta também 

componentes positivos para proxy de tamanho        e a de market share (      ), representando 

também empresas mais consolidadas no mercado. Por fim, as dummies de participação no IBOV e no 

segmento de mercado N1 também são representativas. Este fator, portanto, representa empresas 

consideradas “bluechips”, sendo denominado então                  . 

O fator 4 é formado por componentes positivos de outros benefícios fiscais (provenientes de 

depreciações e amortizações), giro e tangibilidade dos ativos. A maior proporção de ativos tangíveis é 

responsável por uma maior taxa de depreciação. A variável de giro, entretanto, apresenta o ativo total 

como denominador, assim as empresas cujo ativo é maior (e provavelmente também o ativo imobilizado), 

deveria apresentar menor turnover. Duas possibilidades são levantadas: a primeira é de que pode existir 

uma relação negativa entre a lucratividade e a tangibilidade, ou seja, as empresas que apresentam maiores 

retornos são justamente aquelas cujos ativos imobilizados são menos relevantes. O resultado observado 

no fator 5 ajuda a corroborar esta hipótese. Outro fenômeno que poderia contribuir com a relação positiva 

observada entre giro e tangibilidade de ativos é que a receita das empresas cresce mais que 

proporcionalmente à variação do ativo imobilizado. De fato isto ocorre com 54,3% das observações da 

amostra. O fator 4 foi denominado          . 

O fator 5 apresenta componentes positivos para as variáveis de return on assets (medidos pelo 

lucro operacional e lucro líquido), indicando ser uma proxy de lucratividade. O componente negativo de 

           parece agir no sentido de indicar que as empresas apresentam altos retornos também porque 

sua distribuição é reduzida. O componente negativo da tangibilidade dos ativos, por sua vez, 

provavelmente indica que as empresas com maior lucratividade são aquelas capazes de gerar altos 

retornos com menor imobilização de ativos, resultado semelhante ao observado no fator 4. O fator 5 foi 

denominado            . 
O fator 6, por sua vez, tem como componentes as duas variáveis de concentração de propriedade 

das empresas, configurando-se uma proxy de governança corporativa a partir deste critério. Foi 

denominado            . 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Kaiser-Meyer-Olkin 
16

 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 
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Tabela 4 

Rotated Component Matrix
a
 

  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

marg 0,983         

fisc 0,983         

mgop 0,972         

mgebitda 0,481         

sales_rev          

lnta  0,835 0,301       

lnrev  0,764        

lne  0,721        

seg_n2          

liqb   0,833       

volneg   0,803       

ibov  0,413 0,526       

seg_n1   0,490       

s_ms   0,474       

varta          

ntax    0,963      

turn    0,959      

tang    0,498 -0,365     

roaop     0,974     

roa     0,962     

vare_rec     -0,313     

conc2      0,951    

conc1      0,945    

riskfree       -0,804   

varbonds       0,657   

seg_nm  0,313     0,475   

disp       0,387 -0,358  

varrev          

sdop        0,643  

sdebitda        0,616  

quald        -0,545  

distrib          

liqa          

expol         0,792 

retibov       -0,379  0,747 

retstock         0,361 

mtb          

kd                   

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
Fonte: Output do SPSS 
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Os fatores 7 e 9 são melhor analisados conjuntamente, dado que seus principais componentes 

foram as proxies de janelas de oportunidades. Para o fator 7, o componente negativo da taxa Selic (taxas 

de juros mais baixas), além da variação positiva de emissão de debêntures, associado a um retorno 

negativo do índice Bovespa, aponta para um hot market de emissão de dívida. Além disso, a presença dos 

componentes de participação no segmento de Novo Mercado e de maiores disponibilidades de recursos 

indicam que o fator não considera apenas as questões mercadológicas, mas também as empresas em 

melhores condições de se beneficiar da janela de oportunidade que se apresenta. O fator criado é 

             . 

Já para o fator 9, os componentes positivos de política governamental expansionista (o que 

implica em uma expectativa maior de crescimento das firmas) e dos retornos tanto do índice Bovespa 

quanto das ações individuais da própria empresa apontam para um hot market de emissão de ações. Cria-

se então o fator               . 

Finalmente, o fator 8 é representado pela alta variabilidade dos retornos da empresa, pelo desvio 

padrão dos lucros operacionais e EBITDA, além do componente negativo que representa baixa qualidade 

da dívida (custo financeiro superior aos retornos). Trata-se, portanto, de proxy de risco operacional: 

         .  

A redução de dimensões a partir dos fatores gerou uma base de dados sem perda considerável de 

informações. Foram criadas proxies para o fluxo de caixa livre, tamanho, liquidez de mercado, 

tangibilidade dos ativos, lucratividade, estrutura de concentração, janelas de oportunidade para emissão 

de dívida e emissão de ações, além do risco operacional, ou seja, praticamente todas as características da 

empresa que se deseja testar. Algumas variáveis, entretanto, acabaram não sendo incorporadas por 

nenhum fator. Destacam-se as três proxies de oportunidades de crescimento – consideradas importantes 

para a consideração das teorias de custos de agência e life cycle; as variáveis              

(singularidade),           (distribuição),        (liquidez contábil), além da variável de custo 

financeiro da dívida (     . Essas variáveis foram então inclusas separadamente nas regressões. Para 

proxy de oportunidade de crescimento, excluiu-se a possibilidade de se utilizar market-to-book, devido a 

incidência dos outliers, a optou-se pelo uso de          em detrimento da variação das receitas, por 

possuir correlação mais alta em relação à variável de endividamento. Nota-se ainda a ausência das proxies 

de maturidade medidas pela idade das empresas e idade desde o IPO. Fluck et alli (1998) encontram 

relação entre o endividamento e a idade das empresas. Por esse motivo, optou-se por preservar estas 

variáveis e incluí-las nas regressões. 

Ainda antes de apresentar as regressões em painel propriamente ditas, é importante observar se 

existe variabilidade dos dados intraempresas e interempresas (por período). Testes realizados
17

 mostram 

que os valores de desvio-padrão geralmente não se reduzem consideravelmente com o procedimento de 

análise fatorial. O pior caso ocorre no fator F3, em que o desvio-padrão interempresas reduz-se a 1/3 

daquele observado para a amostra completa. Justifica-se então que existe variabilidade suficiente para que 

se possa utilizar as regressões em painel.  

4.2.2. Regressões em Painel do DTO 

Finalmente, foram realizadas regressões em painel a partir da forma funcional adaptada de 

Flannery e Rangan (2006). A Tabela 5 apresenta os resultados de regressões realizadas com todas as 

variáveis propostas (9 fatores,            ,          ,       ,      e      ). Nas colunas (1) e (3), 

incluiu-se a variável de alavancagem em t, que foi excluída das regressões mostradas nas colunas (2) e 

(4). Observa-se então que o poder explicativo dos modelos de efeitos fixos e pooled OLS pelo valor do    

eleva-se a níveis muito mais altos na presença da variável defasada. Além disso, os coeficientes da 

variável            ficam próximos ao valor 1, sem, entretanto, alcançar este valor, indicando haver 

algum espaço no gerenciamento em busca do endividamento ótimo. Desta forma, os resultados 

apresentados corroboram com a teoria de trade-off para as empresas brasileiras de capital aberto, ao 

                                                             
17 Omitidos por questão de espaço. Podem ser obtidos diretamente junto aos autores. 
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mesmo tempo que apontam para um mercado cujo custo de ajustamento provavelmente é bastante 

elevado. 
 

Tabela 5  

  (1) (2) (3) (4) 

VARIÁVEIS FE FE POLS POLS 

          

no_lever 0,743*** 

 

0,893*** 

 

 

(0,123) 

 

(0,118) 

 Constant -1,253** -6,083* 0,322* 1,943*** 

 

(0,597) (3,510) (0,171) (0,202) 

     Observations 8.509 8.509 8.509 8.509 

R-squared 0,531 0,011 0,729 0,060 

Number of n: 425 425     

Robust standard errors in parentheses 

  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   Fonte: Elaboração própria 

Uma análise dos sinais observados nas variáveis não se faz plausível a partir da Tabela 6, uma vez 

que a grande maioria das variáveis explicativas incorporadas é não significativa. O procedimento de 

stepwise foi adotado para escolher uma regressão que melhor se adaptasse aos dados, com maior poder 

explicativo. O procedimento é iniciado com o modelo mais completo onde são inclusas todas as variáveis 

explicativas (9 fatores e as variáveis que não se uniram a fator algum). Retiram-se gradativamente as 

variáveis não significativas, até que se tenha uma regressão onde todas as variáveis utilizadas apresentam 

p-valor de acordo com os níveis tradicionais de significância. A Tabela 6 apresenta a regressão escolhida 

a partir do procedimento de stepwise. A metodologia de regressão por efeitos fixos é justificada pelo teste 

de Hausman (p-valor = 0,0000), sendo necessária para garantir coeficientes consistentes. 

 

Tabela 6 

VARIÁVEIS FE 

    

no_lever 0,933*** 

sales_rev 0,008*** 

liqa 2,09e-06*** 

kd -4,33e-06*** 

age 0,012** 

roaop 0,004** 

f4_tang -0,136* 

Constant -0,672* 

  Observações 12.174 
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Número de n: 437 

R-quadrado 0,740 

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 
Fonte: Elaboração própria 

Destaca-se o alto valor de   , demonstrando o grande poder de explicação das variáveis 

explicativas utilizadas. Além disso, o coeficiente encontrado  para a variável dependente defasada  (0,93) 

indica um            corrobora a teoria de custos de ajustamento relevantes, que levam a ajustes de 

7% ao trimestre rumo à meta. Flannery e Rangan (2006) afirmam encontrar coeficientes em torno de 0,75 

(25% de ajuste), mas atentam para o fato de que a maioria dos estudos anteriores prevê um ajuste também 

próximo aos 5%-10%, conforme encontrado neste trabalho para as empresas brasileiras de capital aberto. 

Entre os sinais dos coeficientes das variáveis, esses ora vão ao encontro das teorias de trade-off , 

ora são contrários ao esperado. O sinal positivo da proxy de lucratividade         é semelhante ao 

encontrado pela maioria dos estudos anteriores (Shyam-Sunders e Myers, 1999). Além de ser o sinal 

esperado pela teoria de trade-off, também corrobora a POT sob a possibilidade de restrição financeira. 

 O coeficiente da variável de idade é positivo, indicando que o endividamento cresce nas empresas 

mais maduras. Na maioria das regressões, a variável        (forma quadrática) não se mostrou 

significativa. 

O coeficiente negativo encontrado no fator           pode ser explicado pelos componentes do 

fator (inclusive os de coeficientes mais altos): a variável       , cujo sinal esperado é negativo (quanto 

maiores os benefícios auferidos pelas depreciação e amortização, menos necessário é o endividamento 

para fins de benefício fiscal) e a variável       , cujo sinal esperado poderia ser positivo ou negativo, 

dependendo da abordagem teórica que se opta por efetuar. 

A associação positiva do endividamento com a liquidez contábil e negativa com o custo financeiro 

da dívida está em conformidade com o que seria esperado. A variável de singularidade, entretanto, vai na 

direção oposta ao que era esperado. 

A equação estimada para os determinantes do endividamento de acordo com a Dynamic Trade-off 

pode ser escrita da seguinte forma: 

                                                                   
                                                          (15) 

 

 

4.3. Pecking Order Theory 

O teste de validação da POT consiste na utilização da forma funcional adaptada de Shyam-

Sunders e Myers (1999), considerando o papel da restrição financeira (a partir da construção e 

incorporação de uma dummy na equação) e uma proxy para o investimento pretendido por parte das 

empresas financeiramente restritas.  

A construção da dummy é feita a partir do método de cluster analysis, enquanto a consideração do 

investimento pretendido é feita a partir do matching das empresas que sofrem restrição com aquelas que 

não sofrem, utilizando o critério de propensity score calculado pelos métodos de regressão Probit e Logit, 

e substituindo o valor do investimento realizado da restrita pelo observado naquela sem restrição ao 

crédito. 

Por fim, as regressões de dados em painel tradicionais são aplicadas.  

4.3.1. Cluster Analysis – Restrição Financeira 

A criação dos clusters para formação da dummy de restrição financeira levou em consideração três 

características da empresa (tamanho, distribuição de resultados e participação no Índice Bovespa). Além 

disso, de modo a evitar as oscilações ocorridas por questões temporais (como crises, políticas 

expansionistas ou contracionistas) que pudessem alterar o resultado, os grupos foram criados ano a ano. 

O tamanho é representado pelo fator          , conforme construção a partir de análise fatorial  
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 A distribuição de resultados é representada pela variável              cuja construção é feita a 

partir da soma entre os dividendos distribuídos e os juros sobre o patrimônio. Entretanto, devido à alta 

incidência de outliers, que deslocava demasiadamente o centróide dos clusters formados, optou-se pela 

retirada de outliers deslocados da média em pelo menos um desvio padrão. A variável adotada, portanto, 

é denominada            – “no outliers dividends”. 

 A terceira característica adotada é a participação no índice Bovespa, representa pela dummy que 

assume valor 1 nas empresas que são contempladas pelo índice e 0 para as demais. 

Na prática, para cada ano, foram feitas duas etapas. Na primeira etapa, os clusters são constituídos 

apenas pelas variáveis de tamanho e distribuição. Na segunda, formam-se os clusters incluindo também a 

dummy de participação no índice. A variável IBOV foi usada padronizada, primeiramente, com desvio-

padrão igual a 1. Se no resultado, esta variável demonstrou uma ponderação excessiva (ou até completa, 

como acontece na maioria dos casos), o resultado é descartado e o procedimento repetido, agora com uma 

nova padronização da variável dummy, que assume desvio-padrão igual a 0,75. Se necessário, este valor 

ainda é reduzido para 0,5. Em nenhum dos anos considerados foi necessária uma nova redução. 

Os gráficos da Figura 4.1 apresentam as observações que ficaram alocadas em cada grupo. Do 

lado esquerdo, as empresas maiores e com mais restrição são consideradas financeiramente irrestritas. 

Percebe-se aqui uma quantidade grande de observações cujas empresas estão contempladas pelo índice 

Bovespa (em vermelho). 

O gráfico da direita na Figura 4.1, por sua vez, apresenta as observações alocadas no grupo das 

empresas financeiramente restritas. Observa-se a presença de algumas empresas que são contempladas 

pelo índice Bovespa, embora ocorra apenas em uma pequena quantidade de observações. Nestes períodos, 

as empresas apresentaram resultados de tamanho e distribuição tão pequenos que, mesmo participando do 

Ibovespa, provavelmente encontravam-se em situação de restrição financeira. 

As observações marcadas com o X azul nos gráficos referem-se às empresas-tempo que haviam 

sido consideradas financeiramente restritas na primeira etapa da formação do cluster, ou seja, quando não 

foi considerada a dummy. Entretanto, embora a priori tenham sido considerados de um determinado 

grupo, estavam relativamente próximas ao limítrofe entre os clusters no espaço euclidiano, assim, as 

observações próximas a este limite e que pertencem ao Ibovespa foram consideradas financeiramente 

irrestritas, enquanto as que não participam do índice, foram realocadas para o grupo das empresas que 

sofrem restrição financeira. 

A Tabela 7 apresenta as médias das variáveis em cada cluster (formados pela primeira e pela 

segunda etapa do seu processo de construção). As empresas do grupo 0 são consideradas financeiramente 

irrestritas, já que são maiores e distribuem mais, além de percentual bem mais alto de participantes do 

Ibovespa. Já as empresas do grupo 1, consideram-se mais prováveis de sofrer restrição ao crédito, pelo 

fato de serem menores, distribuírem menos e haver uma parcela ínfima delas participando do Ibovespa. 
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Tabela 7 

 
Cluster f2_size no_divid_std

18
 ibov 

Restrição Financeira com IBOV 
0 0.670086 0.220906 0.260458 

1 -0.60473 -0.31321 0.0119 

Restrição Financeira sem IBOV 
0 0.61146 0.188115 0.224865 

1 -0.63484 -0.31217 0.046125 

Fonte: Elaboração própria 

4.3.2. Probit/Logit – Matching para Variável de Investimento Pretendido 

Uma vez concluída a dummy de restrição, é possível seguir para o próximo passo do processo 

metodológico proposto, a construção da variável de déficit. Para tal, entretanto, resta determinar o 

investimento pretendido de todas as empresas da amostra. Aquelas cujo valor da dummy de restrição 

financeira [             ] investem exatamente o que pretendem, dessa forma basta utilizar o 

investimento realizado, cuja proxy escolhida é a variação do ativo imobilizado. 

As outras empresas, entretanto, investem quantias abaixo de suas pretensões, devido à restrição ao 

crédito que enfrentam. Para a proxy de investimento pretendido dessas empresas é utilizada a variação do 

ativo imobilizado de outras empresa, financeiramente irrestritas e consideradas parecidas. Assim, para 

cada empresas cuja dummy restrição financeira tem valor 1, será escolhida uma empresa que não sofre o 

problema de restrição ao crédito e o valor de seu investimento realizado utilizado como proxy de 

investimento pretendido. O critério de pareamento é pela proximidade do “coeficiente de propensão”, 

calculado a partir das regressões não lineares Probit e Logit. 

A Tabela 8 apresenta o resultado das regressões. A partir do procedimento de stepwise para o 

Probit e o Logit foram retiradas as variáveis que se mostraram não significativas (apenas a variável de 

singularidade foi mantida não significativa na regressão do Logit, pois retirá-la tornou outras variáveis 

não significativas). 

 

                                                             
18 STD indica que a variável encontra-se padronizada. 

Figura 4.1 

 

Fonte: Elaboração própia 
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O valor da variável dependente estimada das regressões é interpretado como a probabilidade da 

empresa i no período t ser financeira restrita, dadas as suas características consideradas no vetor de 

variáveis explicativas (WOOLDRIDGE, 2000). Em outras palavras, trata-se de um coeficiente de 

propensão da empresa em ser alocada ou pertencer ao grupo 1 em determinado período. Assim, é 

precisamente o propensity score que se pretende utilizar como critério para determinação do matching das 

empresas. 

O resultado indica que possuem maior probabilidade de serem financeiramente restritas (sinal 

positivo) as empresas mais alavancadas, mais arriscadas, com maior grau de singularidade e também as 

mais antigas. O que causa estranheza é o sinal positivo do fator F5 de lucratividade. Entretanto este fator 

é composto não apenas das variáveis de return on assets, mas também possuem componente negativo das 

variáveis de tangibilidade e de distribuição de recursos. Isto indica que a lucratividade destas empresas 

está associada a uma alta eficiência (menor quantidade de ativos imobilizados) e à baixa distribuição de 

resultados. Assim, justifica-se que as empresas com maior lucratividade, mas baixa colateralização e 

comportamento conservador de distribuição estariam em situação de restrição de crédito. 

O sinal negativo das demais variáveis aponta que as bluechips e as empresas com maior 

tangibilidade e liquidez contábil apresentam menor probabilidade de serem consideradas restritas. Além 

disso, é interessante notar que o resultado aponta que a probabilidade de restrição é menor nos momentos 

em que o mercado de emissão de dívida encontra-se aquecido.  

 
Tabela 8 

 
(1) (2) 

VARIÁVEIS Probit logit 

   
lever 0,339*** 0,563*** 

f3_bluechipness -0,217*** -0,350*** 

f4_tang -1,143*** -1,920*** 

f5_profit 8,505*** 14,280*** 

f7_hotmkt_debt -0,084*** -0,179*** 

f8_risk 0,131*** 0,215*** 

sales_rev 0,188** 0,347 

liqa -9,73e-05*** -0,000** 

age 0,000*** 0,000*** 

Constant -0,578*** -0,995*** 

   
Observations 8.641 8.641 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  

Optou-se aqui pela utilização dos coeficientes obtidos a partir da regressão Probit. O critério 

adotado foi o seguinte: Foram salvos os valores estimados das variáveis dependentes das regressões da 

Tabela 8Tabela . Em seguida, foram feitas regressões semelhantes de Probit e Logit, nas quais as variáveis 

explicativas utilizadas foram as mesmas adotadas como critério para formação dos clusters, ou seja, 

         ,                e        e posteriormente foram salvos também os valores estimados da 

variável dependente – propensity scores. Por fim, verificou-se, pelo somatório dos módulos das 

diferenças dos scores de cada empresa, qual das regressões da Tabela 8 ficou mais próxima das 

respectivas regressões com os critérios do clusters. 

4.3.3. Regressões em Painel da POT 

Finalmente, de posse da dummy de restrição financeira e da proxy de investimento pretendido 

tanto das empresas sem restrição financeira quanto das demais, é possível a criação da variável de déficit 
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das empresas e o teste da forma funcional proposta, estendida para a consideração da restrição financeira 

a partir da equação de Shyam-Sunders e Myers (1999). 

A Tabela 9 apresenta o resultado da regressão. A variável dependente é a variação, em termos 

absolutos, do montante de dívida enquanto as variáveis explicativas são a proxy de déficit adaptada pelo 

matching e esta mesma variável multiplicada pela dummy de restrição financeira. Vale ressaltar ainda que 

o método de regressão por Efeitos Fixos foi definido de acordo com os testes Breusch-Pagan (p-valor = 

0,0000) e Hausman (p-valor = 0,0000), cujos resultados indicaram a presença deste tipo de efeito. 

 
Tabela 9 

 
(1) 

VARIÁVEIS POT 

  
Deficit 1,294*** 

Dum_Deficit -1,277*** 

Constant -259.260*** 

  
Observations 8.225 

Number of n: 425 

R-squared 0,585 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

O coeficiente encontrado supera um pouco o valor esperado pela teoria. Entretanto, foi aplicado o 

teste Wald no coeficiente da variável. A hipótese nula (    é de que        , enquanto a hipótese 

alternativa (    é       .   O p-valor encontrado de 0,1009  implica que a hipótese nula não é rejeitada 

pelos níveis tradicionais de significância, corroborando a POT para as empresas que não sofrem restrição: 

          
O último passo é avaliar o resultado para as empresas que sofrem restrição financeira a partir do 

coeficiente observado da do valor do déficit multiplicado pela dummy de restrição. A partir da definição 

que se segue [      = (     +     )], onde o valor observado para      na regressão em questão foi 

significativo, além de negativo conforme esperado, indicando que o coeficiente para as empresas que 

sofrem restrição não é o mesmo que para as demais empresas, ou seja, suas decisões acerca da estrutura 

de capital são direcionadas por objetivos distintos. 

Duas possibilidades haviam sido levantadas, sendo a primeira de uma valor positivo para o 

coeficiente das empresas restritas: [           e a segunda previa a possibilidade de        . 

Mais uma vez foi aplicado o teste Wald de modo a observar a relevância estatística das variáveis. 

Neste caso,   :              0 e   :              . O p-valor encontrado é de 0,743, ou seja o 

resultado é altamente significativo, donde se conclui que, de fato, a variável de déficit não tem 

significância estatística na determinação da variação do endividamento pelos dados estudados. Em outras 

palavras, não rejeitamos a hipótese de que        . O resultado corrobora com a hipótese de que a 

variação de endividamento das empresas financeiramente restritas não é determinada pelo déficit e pelo 

investimento pretendido por elas. O comportamento do gestor deve ser direcionado então por outras 

questões, provavelmente relativas à própria restrição, visto que seu objetivo principal pode ser por buscar 

livrar-se dela. 

A equação estimada segundo a POT foi: 

Δ     = – 259.260 + [      – (     .      
    )].      , (18) 

onde       
     assume valor 0 para as empresas sem restrição financeira e 1 para as empresas que sofrem 

restrição de crédito. 
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4.4. Poder Estatístico dos Testes 

Finalizando o procedimento proposto para definição de qual entre as duas teorias parece melhor 

explicar o comportamento das empresas, é testado o poder estatístico das regressões efetuadas para cada 

uma das teorias. Conforme Shyam-Sunders e Myers (1999), o teste consiste na criação de séries 

“artificiais” de endividamento, a partir das equações do DTO e POT, que serão testadas na forma 

funcional inversa (simulação via DTO e teste em POT e simulação via POT e teste em DTO). O objetivo 

é testar se uma teoria pode mostrar-se verdadeira mesmo que sejam utilizados dados simulados pela teoria 

alternativa. 

Primeiramente serão simulados os níveis de endividamento a partir da equação teórica da POT, 

estendida para inclusão do papel da restrição financeira. Estes dados são colocados na forma funcional do 

DTO para observar a validade dessa teoria. 

Em seguida, a variação da dívida é simulada a partir da melhor equação obtida para a teoria de 

DTO. A série simulada passa, então, pela forma funcional da POT estendida para verificar sua validade. 

4.4.1. Regressão do DTO com dados simulados a partir da POT 

 Conforme análise da Tabela 10, a teoria de DTO é validada pela base de dados simulada a partir 

da POT. Observa-se, pelo    das colunas, que a variável de alavancagem é utilizada como proxy do 

componente inercial, apresentando alto poder explicativo e a presença de custos de ajustamento. 

A coluna (1) apresenta indícios de que existem custos de ajustamento, de modo que a realocação 

do nível de endividamento não seria instantânea, mas deixaria espaço para certa mobilidade, definida de 

acordo com certos critérios da empresa. Nesta regressão, entretanto, as proxies utilizadas para as 

características não se mostraram estatisticamente significativas. A partir do procedimento de stepwise é 

possível chegar a uma nova regressão, demonstrada na coluna (5), em que as características de 

tangibilidade, lucratividade, janela de oportunidade para emissão de dívida e custo financeiro da dívida 

seriam responsáveis pela definição de um nível ótimo de dívida, validando falsamente a teoria de DTO. 

 O teste de Hausman
19

 indica a presença de efeitos fixos para todas as regressões observadas, de 

modo que os resultados observados nas colunas (3) e (4) seriam viesados e invalidados. 

 

Tabela 10 – Regressões DTO com dados Simulados pela POT 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIÁVEIS FE FE POLS POLS FE_melhor 

            

no_lever 0,953*** 
 

1,084*** 
 

0,862*** 

f1_fcf -0,0594 0,169 -0,274 -0,416 

 f2_size -0,369 -3,590* -0,271 -3,407*** 

 f3_bluechipness 0,169 -0,432 0,00789 0,171** 

 f4_tang 0,458 1,480* 0,0348 0,730*** -0,0624*** 

f5_profit -11,68 -31,40* -2,622*** -13,91*** -0,158** 

f6_stconc 0,0762 -0,0774 -0,0988 -0,0532 

 f7_hotmkt_debt 0,448 0,577 -0,0548 -0,155 -0,293* 

f8_risk -0,402 -0,931 0,0321 0,0826 
 f9_hotmkt_stock -0,0137 0,0878 0,000768 0,347** 

 varta 0,493 0,337 0,300 0,280 

 sales_rev -0,00798 -0,0236 -0,0382 -0,269** 

 liqa -7,39e-07 4,67e-06 1,39e-06 6,49e-06** 

 distrib 0,000979 0,00255 -0,000721 -0,00636*** 

 Kd -9,85e-06 1,50e-05 -2,92e-06 3,83e-05*** -7,31e-06* 

age 0,000514 0,0175* -0,000315 -0,000801* 

 
                                                             
19

 O p-valor encontrado foi 0,0000 para o teste de Hausman em todas as 3 regressões propostas (todas as características com e 

sem “no_lever” e a “melhor regressão”). 
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Constante 0,00682 -6,276 0,225 2,333*** 0,313 

      Observações 7605 7605 7605 7605 9335 

R-quadrado 0,436 0,018 0,623 0,049 0,411 

Número de n: 422 422     483 

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1         

Fonte: Elaboração própria 

4.4.2. Regressão da POT com dados simulados a partir da DTO 

A Tabela 11 mostra o resultado da regressão da forma funcional da POT com os dados simulados 

pela teoria alternativa. Mais uma vez, a teoria é validada. O teste Wald não rejeita a hipótese nula de que 

(Deficit = 1), apresentando p-valor = 0,3333 . Da mesma forma, não é rejeitada, pelo mesmo teste, a 

hipótese de que (Deficit + Dum_Deficit = 0), uma vez que o p-valor observado para o teste Wald é de 

0,9339. Conclui-se, desta forma, que as empresas podem “parecer” se comportar de acordo com a POT, 

ainda que seu comportamento seja efetivamente proveniente das previsões da teoria alternativa, 

configurando-se assim a possibilidade de um falso positivo para a teoria também a partir dos dados reais. 

Foi utilizada a metodologia de Efeitos Fixos, justificada pelo p-valor de 0,0000 encontrado nos testes 

Hausman e Breusch-Pagan. 

 

Tabela 11 – Regressão POT com dados Simulados pelo DTO 

 
(1) 

VARIÁVEIS POT 

  
Deficit 1,336*** 

Dum_Deficit -1,371*** 

Constante 235.498** 

  
Observações 8224 

Número de n: 425 

R-quadrado 0,218 

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

Fonte: Elaboração própria 

5. Conclusão 

A principal conclusão apontada pelas estimações é de que as teorias baseadas em trade-off e a 

POT, sob a ótica da restrição financeira, são complementares. Ambas as teorias são confirmadas pelos 

testes empíricos propostos e, além disso, não têm sua validade contrariada pelo stress test proposto. A 

presença de restrição financeira sob a ótica da POT permite que a principal dicotomia entre as teorias seja 

eliminada, ou seja, visto que algumas empresas possuem restrição ao crédito, seu aumento de 

disponibilidades pode levar a um maior grau de endividamento, ao mesmo tempo que a presença de 

oportunidades de investimento futuras podem fazer com que a firma adote um comportamento mais 

conservador na contratação presente. Dessa forma, o comportamento da firma seria semelhante ao 

preconizado pelo DTO. Assim, pode-se concluir que as firmas de fato, se comporta, de acordo com ambas 

as teorias, ou seja, havendo uma necessidade de capital, buscam levantar o capital adicional da melhor 

maneira possível, equilibrando custos e benefícios, dados seus atributos e modus operandi já adotado. 

Portanto, a partir da amostra utilizada, foi possível indicar a validade de ambas as teorias 

analisadas. Para a teoria do DTO, de acordo com o procedimento adotado em Flannery e Rangan (2006), 

adaptado para incorporar grande parte das teorias baseadas em trade-off, além da incorporação de 

variáveis de governança corporativa, foi possível demonstrar que, apesar da presença de custos de 
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ajustamento relevantes (ajuste de 7% ao trimestre), parece existir uma certa tendência da empresa para 

levar o grau de endividamento em direção a um ponto ideal.  

A POT, estendida para incorporar o papel da restrição financeira na decisão de financiamento das 

firmas que sofrem este tipo de problema, também foi validada para a amostra de empresas brasileiras de 

capital aberto. Neste caso, observou-se que, para as empresas que não sofrem restrição financeira, a 

variação de dívida é relacionada com o déficit da empresa, de acordo com suas pretensões de 

investimento para o período, exatamente como seria preconizado pela versão original da teoria. As 

empresas que sofrem restrição ao crédito, entretanto, poderiam apenas investir em parte das 

oportunidades que se apresentam, ou que pretendem. Por este motivo, preocupam-se não apenas com o 

investimento presente, mas também com o investimento futuro e, particularmente, buscariam fugir da 

situação de restrição. O resultado encontrado para estas empresas é de que a variação no seu nível de 

endividamento não é determinada pelo déficit, portanto totalmente inexplicada pela teoria original da 

POT.  

Num primeiro momento, as teorias não poderiam coexistir, já que da DTO, por exemplo, segue a 

conclusão que empresas mais lucrativas deveriam observar maior grau de endividamento, por obterem 

maiores benefícios fiscais, por exemplo. A POT original, por sua vez, determina que o aumento da 

lucratividade das empresas deveria ser compensado com uma diminuição da dívida, uma vez que as 

empresas apenas se voltariam para recursos externos quando o capital gerado internamente fosse 

insuficiente para garantir seus investimentos. A partir da consideração da restrição financeira para a POT, 

entretanto, demonstra-se que existe a possibilidade de que as empresas que não possuem acesso irrestrito 

ao crédito associem aumento de lucros também ao aumento de dívida, uma vez que buscariam 

deliberadamente livrarem-se da referida restrição e efetuar todos os investimentos que lhes seriam 

convenientes. A partir dessas considerações, a dicotomia que seria verificada perde o sentido, abrindo 

caminho para a coexistência das teorias. Portanto, as empresas brasileiras de capital aberto irrestritas 

buscam financiamento quando necessitam dele e, quando o fazem, escolhem conforme determinadas 

características. Já as restritas, buscam o financiamento possível em cada momento, também de acordo 

com certas características. 

A adaptação das formas funcionais, para inclusão de uma maior gama de teorias e variáveis na 

equação do DTO e incorporação do papel da restrição financeira pela POT, e a validação de ambas teorias 

a partir dos dados simulados fornece indícios de que é possível a coexistência das teorias consideradas, 

até então, excludentes. 

Para a equação da DTO, houve uma lacuna deixada pela insignificância estatística das proxies de 

governança corporativa, não sendo possível definir se esta teria comportamento substitutivo ou 

complementar em relação ao endividamento. 

Outra questão interessante e que acabou não sendo considerada, refere-se às proxies de 

oportunidades de crescimento. Amplamente utilizadas pelos trabalhos referenciados, não houve a 

formação de um fator que se relacionasse unicamente a esta característica. A utilização da variável 

       , por sua vez, não apresentou significância estatística em nenhuma das regressões analisadas. 

Assim, esse importante componente das teorias de ciclo de vida financeiro e custos de agência acabou 

ficando excluída das análises aplicadas. 

Além disso, não se observou, em nenhuma circunstância, a relação não monotônica da idade da 

empresa em relação ao nível de endividamento, conforme se havia observado em Fluck et all (1998). 

Para a forma funcional da POT estendida, foi proposta uma metodologia bastante específica e 

complexa, que considerou tanto a criação da variável de restrição financeira quanto o pareamento de 

empresas e criação de proxies de investimento pretendido.  

A formação de clusters para criação dos grupos de empresas restritas e irrestritas é bastante 

positiva, mas sofre com a aleatoriedade imposta pelo método e, mais ainda, pelos pacotes estatísticos. A 

utilização das k-médias ou k-medianas conforme possibilita o pacote STATA, por exemplo, já é capaz de 

alterar significativamente os resultados. Além disso, a questão que se tocou insistentemente, da 

ponderação de cada variável na formação dos grupos e do uso de distintos desvios-padrão para cada 

grupo, também é passível de críticas. 
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 Apesar disso, considera-se que os ganhos pela utilização simultânea das características aplicadas 

separadamente por Almeida e Campelo (2010) supera em grande medida as restrições que a metodologia 

aplicada impõe à análise. 

O matching das empresas para criação de proxies também é uma proposta bastante positiva, assim 

como a escolha do propensity score como critério de pareamento. Um problema que se deu a partir deste 

procedimento é que se propunha, inicialmente, que os pareamentos levassem em consideração ainda o 

ano e o setor das observações utilizadas. Assim, o pareamento seria feito conforme o coeficiente de 

propensão, mas apenas dentro do estrato ano-setor em que se localizasse cada firma. A base de dados, 

entretanto, mostrou-se muito incompleta para a utilização deste procedimento mais complexo, de modo 

que em muitos casos simplesmente não havia empresa “irrestrita” com a qual se pudesse efetuar o 

matching. Mesmo para a consideração de apenas um dos critérios, ano ou setor, o pareamento mostrou-se 

inviável, uma vez que as opções ficariam drasticamente reduzidas e a amostra contaria com uma repetição 

muito grande de dados para o valor de investimento pretendido.  

Além disso, optou-se aqui pela utilização da variável dependente estimada da regressão Probit 

como coeficiente de propensão, assim como se poderia ter optado pela variável a partir da regressão 

Logit. Outras formas de consideração do propensity score poderiam ser avaliadas, de modo que o 

resultado obtido fosse checado em termos de robustez. 

O trabalho apresenta, em grande medida, resultados interessantes sobre a forma como as empresas 

brasileiras de capital aberto tomam sua decisão de financiamento.  
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