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RESUMO 
 

Investigou-se se escolha de fonte de dívida por gestores majoritários (agentes) e percepção de 
conflitos de agência por acionistas minoritários (principal) são marginalmente relacionados. A 
literatura aponta a emissão de dívida como capaz de sinalizar informações sobre percepção de 
risco nas empresas, tendendo a reduzir probabilidade de conflitos de agência entre acionistas e 
gestores. Dívidas com bancos levariam vantagem sobre dívidas de emissão pública no 
monitoramento mais eficiente de custos de agência para investidores, que pegariam carona no 
monitoramento dos bancos como forma de minimizar o risco de seus investimentos. 
Empregou-se análise de regressão pelo método MQO com estimação com dados em painel e 
pelo método MQ3E, quando da probabilidade de simultaneidade entre variáveis. Em amostra 
de sociedades por ação de capital aberto no Brasil, abordando o período 2009 a 2013, as 
evidências confirmaram a hipótese de que há relação recíproca entre escolha de dívida por 
gestores majoritários e decisões de investidores minoritários; estes se utilizam das fontes de 
dívida na composição de suas expectativas em relação aos riscos da firma e aqueles sinalizam 
com o tipo de dívida como instrumento de redutor de custos de agência; não se constatou no 
cenário brasileiro preferência por empréstimo bancário ou emissão pública de dívida, no 
sentido preconizado pela literatura. A dívida bancária governamental tem relação negativa e 
significante com o valor de mercado da empresa. Dívida de cunho privado mostrou-se com 
relação positiva e significante com valor de mercado e liquidez das ações. Análise conjunta 
destas relações permite inferir que a escolha do gestor por determinada fonte de dívida pode 
estar associada tanto à sinalização de concordância com monitoramento de credores quanto à 
oferta de recursos por sua condição econômico-financeira; nos dois casos se contribui para 
redução de risco para os investidores minoritários. 
 
Palavras-chave: Escolha de Fontes de Dívida. Percepção de Conflitos de Agência. Economia 
Emergente. Principal e Agente. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O clássico conflito de agência definido por Jensen e Meckling (1976) se afigura 
incipiente no contexto brasileiro, tendo em vista que as empresas participantes de seu 
mercado de capital são configuradas por estrutura societária em que prevalece a figura de 
acionista ou grupo majoritário. 
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Neste caso, os papéis clássicos de principal e agente não prevalecem, posto que não há 
separação econômica e institucional entre gestão e propriedade. Afiguram-se, então, na 
função de principal, acionistas minoritários e investidores potenciais no mercado de capital, 
dado que apenas estes aplicam seus recursos nas firmas sem contratos explícitos de proteção e 
sem o privilégio da tomada de decisões na firma dependendo, portanto, apenas do aparato 
judicial e das ações dos agentes, no caso o acionista majoritário gestor. 

Nessa direção, empresas listadas no mercado de capitais brasileiro apresentam em sua 
maioria acionista majoritário (ou bloco majoritário definido em acordos), que exerce o 
controle e a gestão das decisões corporativas da firma, configurando-o no papel de agente, 
fixando a função de principal no acionista minoritário, sem que este tenha força legal para 
fixação de políticas e de mecanismos de proteção aos seus capitais.  

Ocorreria, assim, problema de agência diverso do conflito clássico – decorrente da 
separação entre propriedade e gestão – típico de economias emergentes, de mercados 
periféricos e resultantes de concentração de propriedade, de dualidade de classes de ações 
(ordinárias e preferenciais) e de fraca proteção legal e institucional a acionistas minoritários e 
preferencialistas (YOUNG et al., 2008). 

Considerando-se o problema clássico de agência, inerente às corporações de 
propriedade pulverizada, cujos gestores (agentes) detêm pouca ou nenhuma participação no 
capital próprio, há evidências de que o risco de expropriação de recursos dos principais pode 
ser atenuado quando do aumento da participação destes agentes no capital da firma ou quando 
o principal estimula o uso de recurso de terceiros no financiamento da firma (JENSEN; 
MECKLING, 1976; STULZ, 1990). 

A estratégia de inserir o agente na participação do capital da firma se dá em razão de 
que, sem interesses no produto da propriedade, pode-se esperar que o nível de despesas 
supérfluas dos gestores seja o maior possível, já que não representarão custos para estes 
(SAITO; SILVEIRA, 2008). Já a razão para o uso de capitais de terceiros, diz respeito ao 
consumo de benefícios privados que pode ser reduzido com o pagamento obrigatório da 
dívida e à capacidade de monitoração pelos credores, uma vez que recursos entregues à firma 
na forma de financiamento de terceiros são respaldados por restrições contratuais específicas. 

Tendo como premissa que no Brasil gestores já participam do capital como acionistas 
majoritários, resta investigar se o financiamento por via de recursos de terceiros pode afetara 
percepção de acionistas minoritários e de investidores potenciais sobre possíveis conflitos de 
agência, no sentido de se protegerem indiretamente da discricionariedade dos gestores 
majoritários. 

Ademais, embora se considerando a assunção de dívida como mecanismo capaz de 
reduzir a percepção de tais conflitos, há interpretações distintas acerca da efetividade de sua 
mitigação em razão da especificidade da fonte do financiamento: se por emissão privada 
bancária ou por emissão pública de títulos corporativos (LIN et al., 2013).  

Tal investigação implica na ideia de que a escolha da fonte de dívida pelos gestores, 
por si só, pode enviar sinais ao mercado acerca da natureza da governança praticada pela 
firma. Todavia, pode-se cogitar que os gestores embasariam suas decisões na escolha da fonte 
de dívida contraída por sinais recebidos do mercado, particularmente de investidores 
minoritários; assim, “se aproveitariam” do monitoramento eficiente de emprestadores, com 
força contratual de monitoramento, como forma de minimizar conflitos de agência que 
poderiam incrementar risco para seus investimentos. 

Procurando compreender, no cenário brasileiro, a ocorrência de sinalização do uso de 
fontes específicas de dívida – afinidades entre decisão de financiamento quanto às fontes de 
dívida e potenciais conflitos de agência entre acionistas minoritários no papel de principal 
com baixa proteção para seus capitais e acionistas majoritários no papel discricionário de 
agentes, questiona-se se gestores brasileiros escolhem marginalmente fontes de dívida 
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com vistas à sinalização para investidores minoritários no sentido de afetar suas decisões 
de investimento. 

Adiante-se que, na ótica do agente gestor, tais decisões podem ter intenção 
oportunística ou de buscar reduzir custo de capital próprio pela mitigação de conflitos de 
agência com acionistas minoritários; surge corolário da questão que repousa na preferência 
por dívida de emissão pública sobre dívida bancária como forma de evitar o escrutínio dos 
bancos.  

Nessa direção, elabora-se como primeira hipótese a efetividade da seguinte função: 
 

Escolha de dívida = f (Percepção de conflitos de agência) 

Questiona-se, por outro lado, tomando como base as decisões de investimento de 
minoritários, se as escolhas dos gestores possam ter sido direcionadas pelo 
comportamento de acionistas e investidores minoritários com diferentes reações à 
escolha de cada uma das fontes de dívida mencionadas. 

Assim, acionistas e investidores minoritários influenciariam, ao decidir aplicar 
recursos em dada firma no mercado de capitais, a escolha das fontes de dívida pelos 
majoritários, forçando tais gestores a adotar medidas de governança consubstanciadas na 
permissão para que financiadores não acionistas participassem do monitoramento de suas 
estratégias e de seus controles. Ademais, a decisão dos principais seria coerente com a 
redução de fluxo de caixa para decisões discricionárias dos agentes. 

Neste caso, especula-se, como segunda hipótese, que também seja efetiva a seguinte 
função: 

 
Percepção de conflitos de agência = f (Escolha de dívida) 

As funções sugerem que pode haver simultaneidade ou efeitos recíprocos entre as 
decisões, uma vez que os atributos ora ocupam posição de explicados, ora de explanadores. 
Isto é, ao mesmo tempo em que gestores podem escolher a fonte de dívida para sinalizar 
proteção ou deixando patente que posições de conflito são possíveis, acionistas minoritários e 
investidores podem tomar decisões que influenciariam a forma de emissão de dívida.  

Tal relação de simultaneidade é tratada no teste empírico por meio da verificação e do 
processamento dos atributos como variáveis endógenas em sistema de equações estimado pelo 
método dos Mínimos Quadrados de Três Estágios (MQ3E). 

A pesquisa justifica-se pela necessidade de se obter, no contexto brasileiro, evidências 
a respeito da influência preconizada por Jensen e Meckling (1976), entre capitalização própria 
e endividamento, dado que os fluxos de caixa necessários ao retorno de tais capitais são 
concorrentes; limitação flagrante da pesquisa, que pode suscitar dúvidas sobre seus achados, 
diz respeito ao escopo de proxies que se adotaram para representar a percepção de conflitos de 
agência; tais proxies, apesar de se fundamentarem em conceitos teóricos e empíricos, que 
relacionam a possibilidade de conflitos de agência à visualização de risco, ainda têm escassa 
aplicação em pesquisas. 

Ressalte-se, contudo, que os testes, apresentando significâncias estatísticas denotaram 
não rejeição das hipóteses, mostrando que as funções explicitadas apresentam grau de 
relacionamento relevante, carecendo de maior aprofundamento conceitual para sua 
estratificação. 
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2. SUPORTE TEÓRICO 

  
A estrutura de propriedade e o controle da firma contribuem para determinar o 

comportamento esperado do agente e do principal, uma vez que variações nas estruturas de 
propriedade tendem a produzir diferentes incentivos. Nessa perspectiva, existe mais de uma 
forma de separação entre propriedade e controle, diferente da que apregoa a pulverização da 
propriedade das grandes corporações, com seu controle sendo centralizado nas mãos de um 
profissional; tal situação não é a predominante em diversos países, inclusive no Brasil.  

Existe uma questão relevante ao se analisar: por que um acionista deseja possuir 
grande quantidade de ações de uma empresa quando ele poderia diminuir seu risco por 
diversificação? A reposta imediata é que o maior acionista deve obter benefícios privados a 
partir deste tipo de estrutura que justifique posição de maior risco (SOARES, 2005). 

La Porta et al. (1997) demonstram essa problemática com o exemplo de controladores 
que se apropriam de lucros na venda de produtos ou ativos da firma,da qual possui o controle, 
a outra empresa na qual são os únicos acionistas, a valores abaixo do preço de mercado; os 
demais investidores arcam com o prejuízo decorrente, de modo que a empresa que pertence 
integralmente ao controlador passa a auferir lucros maiores. 

A disputa pela compra de ações com controle acionário aponta evidências de que o 
controle é valorizado no ambiente organizacional, indicando o acesso a benefícios especiais. 
Por esta razão, investidores executam o pagamento de prêmio extra pelo bloco de ações com 
controle acionário que determina maior poder de decisão da empresa. Sendo os benefícios os 
mesmos para ambas as partes, não se justificaria o pagamento da premiação (VALADARES; 
LEAL, 2000). 

Nessa análise, pode se considerar que controladores consumirão o máximo de 
benefícios privados e, portanto, quando a participação de um acionista é grande o suficiente 
para influenciar o controle de uma companhia – principalmente se majoritário – este acionista 
terá incentivo suficiente para reduzir o retorno para os acionistas minoritários. 

No contexto do conflito clássico de agência, a dívida pode ser utilizada como 
mecanismo redutor da possibilidade de expropriação por parte dos agentes, uma vez que 
firmas endividadas possuem menos fluxos livres de caixa a serem consumidos, além de maior 
capacidade de monitoração dos credores (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Destaca-se, por outro lado, que os conflitos podem interferir nas decisões de 
financiamento, bem como tais decisões podem vir a modificar o relacionamento de agência, 
uma vez que os gestores influenciam de forma contundente como tal estrutura irá constituir-
se, escolhendo dentre os diversos instrumentos e fontes de dívida disponíveis no mercado. 

Dadas as condições de existência de conflito entre majoritários e minoritários no 
Brasil, proporcionadas pelas características de mercado, pode-se esperar que a escolha da 
fonte de financiamento possa ser influenciada pela disposição do acionista majoritário (gestor) 
em reduzir possíveis conflitos de agência entre sua instância e a dos acionistas minoritários, 
buscando reduzir o custo de capital. 

Por sua vez, acionistas minoritários teriam preferência por determinada fonte de dívida 
a ser utilizada pela firma como forma de atenuar conflitos com os agentes majoritários e, 
assim, assegurar retorno a seus investimentos. Esses conflitos podem se materializar, segundo 
Almeida (2002), Krishnaswami, Spindt e Subramaniam (1999) e Smith Jr., Smithson e 
Wilford (1990), no valor de mercado da firma, na liquidez das ações e no nível de assimetria 
informacional, medidas que refletem parâmetros geradores de valor, os quais são 
determinados pela preferência dos investidores em relação às características ideais das 
empresas. 
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Várias motivações foram estudadas para tentar explicar as decisões sobre emissão 
privada ou pública de dívida pelos gestores e suas relações com questões de agência, 
vinculadas, basicamente, à eficiência dos mecanismos de renegociação e de liquidação, à 
assimetria de informação e ao risco moral. Questões estas que têm demonstrado que decisões 
de financiamento vão além da escolha entre capital próprio e de terceiros; cada fonte pode 
refletir efeitos diferenciados na estrutura de dívida das firmas e nas decisões de investidores 
no mercado de capitais (LEAL; SILVA; VALADARES, 2002; SOARES; KLOECKNER, 
2008). 
  
i. Decisões baseadas na eficiência de renegociação e de liquidação 

O processo de liquidação impõe custos sobre todos os agentes envolvidos na empresa – 
consumidores, trabalhadores, credores, fornecedores e administradores. Considerando o fato 
de que ativos de algumas empresas possuem elevado grau de especificidade, leva-se em conta 
um problema adicional relacionado às perdas de capital associadas à liquidação da firma 
(LUCINDA, 2004), uma vez que ativos podem servir como garantias a empréstimos, 
representando valor real no caso de liquidação da empresa. Assim, quanto maior o 
financiamento com custo fixo (capital de terceiros e ações preferenciais), maior a o seu risco 
financeiro do investimento. 

Lucinda e Saito (2005) propugnam que escolha da fonte de dívida deve ser balizada pela 
necessidade de se mitigar esses riscos (LUCINDA; SAITO, 2005). Nessa linha, Hart (1998) 
analisou o papel do tamanho da firma, da dificuldade associada ao monitoramento da 
empresa, assim como elevados custos associados à eventual liquidação da firma, na escolha 
entre endividamento bancário e emissão de dívida pública. 

Para Póvoa (2014), os custos relacionados aos processos de liquidação e de 
renegociação da firma são em geral mais altos para as empresas com dívida no mercado de 
capitais, uma vez que é mais difícil renegociar com credores de títulos emitidos ao público. 
Além disso, Rajan (1992) afirma que uma política ótima de liquidação de uma empresa está 
relacionada ao acesso, ou à falta dele, a informações ditas privilegiadas. Para o autor, as 
ofertas públicas de dívida geram maiores informações e com isso diminuem possíveis 
conflitos de agências analisados por Diamond (1984 e 1991). Do ponto de vista contrário, 
Barclay e Smith (1995) afirmam que, como o credor privado tem melhor acesso às 
informações, o maior uso de dívida bancária privada evitaria que a mesma enfrentasse 
problemas em um eventual processo de renegociação de seus passivos. 

Numa tentativa de contribuir com o estudo sobre estratégia de financiamento das 
empresas em relação à escolha por determinada fonte, Figueiredo (2007) levantou as 
principais características que, de acordo com a literatura, influenciariam a escolha da fonte de 
dívida. O autor identificou que essa escolha leva em consideração os custos e riscos 
associados às questões de monitoramento e liquidação, bem como o risco moral de cada tipo 
de emissão. Os resultados encontrados mostram que, de maneira geral, as empresas 
consideram variáveis relativas às oportunidades de crescimento e qualidade dos projetos da 
empresa, volume dos ativos tangíveis, lucratividade e nível de alavancagem nas escolhas por 
suas fontes de financiamento. Conforme o comportamento das variáveis, as empresas 
quedarão preferência ao endividamento privado serão as que possuírem maior oportunidade 
de crescimento, mais ativos tangíveis, menor lucratividade e as que forem mais endividadas. 

A maior facilidade na renegociação da dívida também é citada por Chemmanur e 
Fulghieri (1994), como sendo a dívida bancária. Para os autores, firmas com boa reputação 
podem usufruir facilmente do benefício da renegociação da dívida privada caso vivenciem um 
período de dificuldade financeira. No entanto, os autores constataram que são as firmas com 
maior probabilidade de passar por situação de stress financeiro que acessam 
preferencialmente o mercado bancário, justamente para ter maior facilidade de renegociar 
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seus débitos. Ou seja, as empresas com melhor situação não têm que se preocupar com 
renegociações; estas dariam preferência à emissão pública, inclusive como forma de 
sinalização de que se encontra em melhor situação financeira do que seus pares que utilizam o 
mercado bancário. 

 
ii.  Decisões baseadas na assimetria de informação 

No que concerne à assimetria de informação, reconhece-se que informações 
importantes não estão uniformemente disponíveis no mercado, sendo os administradores mais 
bem informados que os investidores, havendo um efeito de sinalização relativo à política 
financeira anunciada pela empresa. Myers (1977), Myers e Majluf (1984) propõem uma teoria 
para auxiliar a análise da decisão de financiamento da empresa, a teoria da pecking order, que 
explica como a assimetria de informação pode ser responsável pela ordem de preferência das 
fontes de recursos a serem utilizadas. 

Sob essa perspectiva, a decisão sobre qual fonte de financiamento a empresa 
escolheria, depende fundamentalmente do grau de assimetria de informação que os 
administradores da companhia e seus eventuais financiadores possuem sobre a mesma. Esta 
linha teórica tem início nos trabalhos de Diamond (1984, 1989 e 1991) nos quais empresas 
menores têm um maior grau de assimetria informacional e devem buscar a forma de 
financiamento que é menos afetada por esta assimetria de informações, private placement. À 
medida que a firma cresce, esta assimetria tenderia a se reduzir – entre outras razões, por 
possuir um maior capital reputacional – de forma que a empresa acabaria por recorrer a 
colocações públicas de títulos (LUCINDA; SAITO, 2005). 

Diamond (1991) propõe um modelo que diz que novos tomadores de recursos irão 
iniciar seu processo por meio de dívidas passíveis de monitoramento (dívidas privadas), para 
então, num segundo momento trocá-las por dívidas de captação pública. Isso ocorre em razão 
da histórica de monitoramento passado favorecer a redução do risco moral e assimetria de 
informações, permitindo o endividamento por fontes não bancárias. Assim, tomadores de 
empréstimos que dependem do monitoramento bancário são os classificados como de médio 
risco, tendo em vista que essa classificação é muito baixa para produzir efeitos de reputação 
que eliminem o risco moral, mas é alto o suficiente para que o risco moral seja eliminado pelo 
monitoramento bancário. 

Albanez e Valle (2009) analisaram o pressuposto central da teoria da pecking order, 
verificando a influência da assimetria de informação nas decisões de financiamento das 
empresas brasileiras no período de 1997 a 2007. Os autores constataram que menores níveis 
de assimetria informacional propiciam maior facilidade de avaliação do risco por parte dos 
credores, o que poderia aumentar a oferta de crédito, favorecendo a utilização de dívidas por 
meio da redução dos custos de seleção adversa e pelo aumento da capacidade de 
financiamento dessas empresas. 

Kale e Meneghetti (2011) disponibilizam modelos teóricos utilizados pela literatura 
para explicar a escolha entre endividamento público e privado com base na assimetria 
informacional. Os modelos são divididos em três grupos: o primeiro grupo analisa o custo 
associado à produção de informação e defende que quando este custo é alto pela empresa, a 
dívida bancária é preferível. O segundo grupo tem por base a importância de se manter a 
confidencialidade das informações e o terceiro grupo a habilidade dos bancos monitorarem as 
ações dos gestores e as atividades da empresa, estando implícita a questão do risco moral. O 
terceiro grupo defende a importância da confidencialidade das informações estratégicas da 
empresa, que sendo valiosas para a concorrência, favorecem ao endividamento privado 
(KALE; MENEGHETTI, 2011). 
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iii.  Decisões baseadas no risco moral 
A informação assimétrica, definida no modelo anterior, conduz a uma categoria de 

conflito de agência, a do risco moral (SARDENBERG, 2009). Este risco está associado à 
escolha entre emissão pública ou privada de dívida, e surge quando um indivíduo ou uma 
instituição não assume totalmente as consequências de suas ações, fazendo com que a outra 
parte assuma a responsabilidade pelos efeitos dos seus atos, concentrando-se na decisão de 
financiamento tomada para minimizar estas questões.  

Os problemas relacionados ao risco moral decorrem da impossibilidade de uma das 
partes monitorar as ações tomadas pela outra parte, auferindo vantagens em detrimento da 
outra (CHRISMAN; CHUA; LITZ, 2004). Segundo os autores, para entender o problema do 
risco moral, pode-se utilizar o modelo de principal-agente, no qual o agente geralmente possui 
mais informações sobre seus atos ou intenções que o principal, podendo levá-lo a agir de 
forma oportunista. 

Diante desse possível desalinhamento de interesses, Krishnaswami, Spindt e 
Subramaniam (1999) colocam que as partes incorrem em custos de contratação para 
elaboração de contratos que indiquem melhor monitoramento dos gestores. A imposição de 
cláusulas restritivas (covenants) em favor do credor pode minimizar o risco moral, 
especialmente quando o credor é de dívida privada, uma vez que há menor número de agentes 
e, portanto, de interesses envolvidos na redação das cláusulas. 

O autor afirma que o risco moral se associa às decisões de financiamento na 
substituição de ativos e no subinvestimento, quando uma das partes está impossibilitada de 
monitorar e prever o comportamento da outra, numa transação que envolve concessão e 
tomada de recurso (PÓVOA, 2014). Assim, Galai e Masulis (1976) demonstram que na 
substituiçãode ativosos acionistastêm o incentivopara aumentar avolatilidade dosativosda 
empresapara aumentar o valordo seu patrimônio líquido, enquanto Jensen e Meckling (1976) 
demonstram que os acionistas de firmas endividadas têm incentivos para investir em projetos 
arriscados porque o ônus do mau negócio é de responsabilidade limitada, ao passo que os 
benefícios são ilimitados. 

A revisão de literatura apontou que pesquisas dedicadas à compreensão da forma pela 
qual as empresas estruturam suas dívidas ainda são escassas, sendo esta evidência corroborada 
nos trabalhos de Póvoa (2014), Colla, Ippolito e Li (2013), Rauh e Sufi (2010).  

Ademais, as pesquisas sobre estrutura de capital, embora examinem a escolha da 
dívida no contexto da assimetria de informação, da eficiência de renegociação e liquidação e 
do risco moral, como acima explicitado, ainda não trataram, de forma mais estratificada, da 
distinção entre dívida privada bancária e de opção por emissão pública ou privada. 

Tal distinção, tratada nos estudos de Stiglitz e Weiss (1983), Rajan (1992) e Diamond 
(1991) e Denis e Mihov (2003), conduz à consideração de motivações além do custo de 
capital envolvido, apontando para custos não financeiros como aqueles de transação ou os de 
agência. Adotando-se a premissa de que acionistas minoritários dependem de mecanismos 
indiretos de monitoramento da alocação e do retorno de seus capitais e de que a fonte de 
dívida é instrumento eficaz de sinalização ao mercado da situação da firma para gestores e 
acionistas majoritários (JENSEN; MECKLING, 1976), chega-se ao objeto desta pesquisa de 
buscar explicações em custos de agência para esclarecer os motivos de escolha de fontes de 
dívida. 
 
3. METODOLOGIA 
 

A população pesquisada compreendeu empresas de capital aberto listadas na 
BM&FBovespa no período de investigação,que abrangeu observações referentes aos 
exercícios de 2009 a 2013. 



8 
 

De tal grupo (3.635 observações/ano) foram retiradas: empresas que não 
disponibilizaram notas explicativas para o período ou que não evidenciaram nas mesmas as 
fontes de financiamento (1.566 observações/ano); empresas classificadas no setor de Finanças 
e Seguros e no de Fundos em razão de firmas de tais setores não adotarem políticas de 
emissão de dívidas; sua emissão é basicamente de valores mobiliários no sentido de 
intermediação financeira, cuja motivação é peculiar a tais setores (360 observações/ano); 
empresas sem informações necessárias ao processamento dos modelos (995 observações/ano); 
e empresas cujas informações foram classificadas como valores extremos – outlier (58 
observações/ano). 

A exclusão de outliers, acompanhando Rodrigues e Paulo (2012), baseou-se em 
informações que estavam distantes em mais de três desvios-padrão em relação à média. A 
amostra, compreendidas as empresas efetivamente pesquisadas, restou em 656 observações-
ano, referentes a 207 empresas. 

Os testes de hipóteses representados pelas funções abaixo foram operacionalizados 
pelas regressões a serem estimadas conforme Quadro 1, onde: 

DBPriv corresponde à dívida bancária privada; 
DBGov corresponde à dívida bancária governamental; 
DPub corresponde à dívida de emissão pública; 
VM corresponde ao valor de mercado; 
LIQ corresponde à liquidez na negociação de ações; 
NAI corresponde ao nível de assimetria informacional 
LRET corresponde aos lucros retidos 
DPC corresponde à disparidade propriedade controle 
CON corresponde à existência de acionista controlador 

 
Quadro 1 – Modelos de Teste de Hipóteses 

Escolha de dívida = f (Percepção de conflitos de agência) 

DBPrivit = α0 + α1VM it + α2LIQ it + α3NAI it +α4LRETit+α5DPC +α6CON+µit 

DBGovit = α0 + α1VM it + α2LIQ it + α3NAI it +α4LRETit+ α5DPC + α6CON+ µit 

(1) 

(2) 

DPubit = α0 + α1VM it + α2LIQ it + α3NAI it + α4LRETit+ α5DPC + α6CON+ µit (3) 

Percepção de conflitos de agência = f (Escolha de dívida) 

VM it = β0 + β1DBPrivit + β2DBGovit + β3DPubit+ εit (4) 

LIQ it = β0 + β1DBPrivit + β2DBGovit + β3DPubit+ εit (5) 

NAI it = β0 + β1DBPrivit + β2DBGovit + β3DPubit+ εit (6) 

 
No Quadro 2 define-se a operacionalização das variáveis, como proxy dos atributos 

estudados. O grupo de variáveis que reproduz a dimensão da escolha de dívida pelos gestores 
mostra a participação de cada fonte no endividamento total da empresa. 

A representatividade de cada fonte de dívida foi mensurada pelo logaritmo de seu 
montante mais 1, visto existirem empresas com algum tipo de dívida inexistente; tal técnica 
foi aplicada por Antunes, Mata e Portugal (2011) e garante a representação real da dívida 
nula, sem perder as demais informações de dívidas positivas. 

Já o grupo de variáveis que mostra o perfil da percepção de conflitos de agência para 
acionistas minoritários e investidores quanto à probabilidade de conflitos com acionistas 
majoritários é representada por atributos que designam a relação de risco possível entre agente 
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e principal ou, de outra ordem, são decisões dos investidores na posição de principal que 
podem afetar as decisões dos agentes (gestões) quanto à escolha de dívida. Além disso, tais 
medidas refletem parâmetros geradores de valor, os quais são determinados pela expectativa 
dos investidores em relação às características ideais das empresas. 

O valor de mercado da firma pode refletir toda e qualquer informação relevante e 
disponível e ajusta-se aos riscos e retornos esperados em função desse conjunto de 
informações (LOPES, 2012). No mercado de capitais, informações relevantes são aquelas que 
podem afetar os fluxos de caixa futuros da empresa ou as expectativas dos investidores 
(MARTINS; PAULO, 2014). Assim, presume-se que a resposta dos investidores a 
informações acerca da dívida que mais bem monitore seus interesses na empresa seja 
acompanhada de variação positiva ou negativa no valor de mercado. De outra parte, os 
agentes majoritários, interessados em incrementar sua riqueza optariam por dívidas que 
incrementassem o valor de mercado da firma. 

A liquidez na negociação de ações, por sua vez, é variável importante no retorno 
esperado pelos acionistas minoritários (GIACOMONI; SHENG, 2013); sendo influenciada 
positivamente pelo grau de segurança que os direitos concedidos  aos acionistas oferecem e 
pela qualidade das informações prestadas pelas empresas (CARVALHAL-DA-SILVA, 
2005). Como este índice funciona como indicador de proteção à base de investidores, dada a 
facilidade e a rapidez com que se converte o investimento em moeda corrente, com menor 
perda possível de rentabilidade (LANZANA; YOSHINAGA; MALUF, 2004), espera-se que 
sua variação reflita movimentos de escolha de dívidas pelo gestor majoritário, mais ou menos 
aceitas pelo principal, minoritário em tais decisões. 

 
Quadro 2- Variáveis representativas de escolha de dívida, percepção de conflitos e potencial de expropriação 

Escolha de 
Dívida 

Dívida Bancária Privada (DBPriv) DBPriv = Log (DBPriv + 1) 

Dívida Bancária Governamental 
(DBGov)  

DBGov = Log (DBGov +1) 

Dívida de Emissão Pública (DPub) DPub = Log (DPub + 1) 

Percepção de 
conflitos de 

agência 

Valor de Mercado da Firma (VM) VM = Log (valor de mercado da firma) 

Liquidez na Negociação de Ações (LIQ) LIQ = Índice Economática1 

Nível de assimetria informacional (NAI) 
NAI = σ[Log(variações durante odianas 
cotações das ações)] 

Potencial de 
Expropriação 

Lucros retidos (LRET) 
LRET = Lucro por ação / Dividendo por 
ação 

Disparidade Propriedade Controle 
(DPC) 

DCP = Quantidade de ações ordinárias / 
Quantidade total de ações 

Existência de Acionista Controlador 
(CON) 

CON = 1 para controlador e 0, caso contrário 

 
O nível de assimetria informacional denota percepção de conflitos de agência entre 

acionistas; refletido no movimento de negociação dos títulos da firma, já que pressupõe 
informação relevante não divulgada publicamente (BROWN; MARK; HILLEGEIST, 2006). 
Tal comportamento pode implicar em seleção adversa dos acionistas minoritários e de 
investidores potencias que pode ser mitigada pela escolha da fonte de dívida. Investidores não 
informados tenderiam a se proteger contra riscos de informação imperfeita e exigiriam a 
presença de dívida capaz de monitorar a gestão majoritária. De outra parte, os gestores podem 
escolher a fonte de dívida para compensar o risco moral latente da assimetria informacional 
entre si e stakeholders.  
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O grupo de atributos relacionados ao potencial de expropriação são características 
típicas do mercado financeiro brasileiro que de alguma forma também afetam as relações, mas 
que independem de decisões de agente e principal.  

Os lucros retidos, que formam o fluxo de caixa livre, são considerados pela literatura 
(JENSEN, 1986) como estimuladores potenciais de benefícios privados do controle quando da 
existência de disponibilidades para aceitação de projetos ineficientes. 

O atributo da disparidade propriedade controle também pode ser variável 
determinante da escolha da fonte de dívida na forma de indicador de potencial conflito de 
agência com minoritários. Maior disparidade pode permitir aos acionistas majoritários 
manterem o controle com menor participação no capital da empresa, favorecendo a 
possibilidade de expropriação de minoritários (MORCK; SHLEIFER; VISHNY, 1988). 

Já a presença de acionistas controladores está duplamente associada a benefícios 
privados de controle e, consequentemente, associada a custos de agência para o principal 
(CLAESSENS; FAN, 2002; LINS, 2003; GARCÍA-MECA; SÁNCHEZ-BALLESTA, 2011). 
A capacidade do grupo de controladores em influenciar a gestão da empresa constitui 
externalidade que pode afetar a escolha entre as fontes de dívidas (LIN et al., 2013), na forma 
de percepção de investidores e acionistas minoritários (principais) de potencial conflito de 
agência. 

Com o estabelecimento de tais variáveis, que delineiam o perfil dos atributos 
relacionando escolha de dívida e percepção de conflitos de agência, definiram-se modelos 
econométricos de testes, os quais serão processados sucessivamente para cada variável de 
escolha de dívida e de percepção de conflito de agência, utilizando-se como variáveis de 
controle as características associadas ao potencial de expropriação dos gestores acionistas 
majoritários. Especificamente, o sistema de equações processadas a partir do modelo geral 
foi: 
  

DBPrivit = α0 + α1VM it + α2Liq it + α3NAI it + α4LRETit+ α5DPC + α6CON+ µit (7) 

VM it = β0 + β1DBPrivit + β2DBGovit + β3DPubit+ εit (8) 

Variáveis endógenas: DBPriv e VM; variáveis exógenas: Liq, NAI, LRET, DPC, CON, DBGov e DPub 

 

DBPrivit = α0 + α1Liq it + α2VM it + α3NAI it + α4LRETit+ α5DPC + α6CON+ µit 

(9) 

Liq it = β0 + β1DBPrivit + β2DBGovit + β3DPubit+ εit (10) 

Variáveis endógenas: DBPriv e Liq; variáveis exógenas: VM, NAI, LRET, DPC, CON, DBGoveDPub 

 

DBPrivit = α0 + α1NAI it + α2VM it + α3Liq it + α4LRETit+ α5DPC + α6CON+ µit (11) 

NAI it = β0 + β1DBPrivit + β2DBGovit + β3DPubit+ εit (12) 

Variáveis endógenas: DBPriv e NAI; variáveis exógenas: VM, Liq, LRET, DPC, CON, DBGov e DPub 

 

DBGovit = α0 + α1VM it + α2Liq it + α3NAI it + α4LRETit+ α5DPC + α6CON+ µit (13) 

VM it = β0 + β1DBGovit + β2DBPrivit + β3DPubit+ εit (14) 

Variáveis endógenas: DBGov e VM; variáveis exógenas: Liq, NAI, LRET, DPC, CON, DBPriv e DPub 

 

DBGovit = α0 + α1Liq it + α2VM it + α3NAI it + α4LRETit+ α5DPC + α6CON+ µit (15) 

Liq it = β0 + β1DBGovit + β2DBPrivit + β3DPubit+ εit (16) 

Variáveis endógenas: DBGov e Liq; variáveis exógenas: VM, NAI, LRET, DPC, CON, DBPriv e DPub 



11 
 

 

DBGovit = α0 + α1NAI it + α2VM it + α3Liq it + α4LRETit+ α5DPC + α6CON+ µit (17) 

NAI it = β0 + β1DBGovit + β2DBPrivit + β3DPubit+ εit (18) 

Variáveis endógenas: DBGov e NAI; variáveis exógenas: VM, Liq, LRET, DPC, CON, DBPriv e DPub 

 

DPubit = α0 + α1VM it + α2Liq it + α3NAI it + α4LRETit+ α5DPC + α6CON+ µit (19) 

VM it = β0 + β1DPubit + β2DBPrivit + β3DBGovit+ εit (20) 

Variáveis endógenas: DPub e VM; variáveis exógenas: Liq, NAI, LRET, DPC, CON, DBPriv e DBGov 

 

 

DPubit = α0 + α1Liq it + α2VM it + α3NAI it + α4LRETit+ α5DPC + α6CON+ µit (21) 

Liq it = β0 + β1DPubit + β2DBPrivit + β3DBGovit+ εit (22) 

Variáveis endógenas: DPub e Liq; variáveis exógenas: VM, NAI, LRET, DPC, CON, DBPriv e DBGov 

 

DPubit = α0 + α1NAI it + α2VM it + α3Liq it + α4LRETit+ α5DPC + α6CON+ µit (23) 

NAI it = β0 + β1DPubit + β2DBPrivit + β3DBGovit+ εit (24) 

Variáveis endógenas: DPub e NAI; variáveis exógenas:VM, Liq, LRET, DPC, CON, DBPriv e DBGov 

Em razão de se processarem dados dispostos em formato longitudinal e em corte seccional 
por empresa, aplicaram-se técnicas de estimação por dados em painel, definindo-se a 
estimação mais adequada pelos testes Breusch-Pagan e Hausman, dentro do método dos 
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). As condições de heterocesdaticidade e normalidade 
dos resíduos foram devidamente tratadas por processamento robusto de White. 

A aplicação de testes para identificação de relações de simultaneidade apresentou 
equações com indícios de endogeneidade – pressuposto de tal relação - os quais foram 
considerados empiricamente por meio do tratamento das variáveis da escolha de dívidas e de 
percepção de conflitos como variáveis endógenas, em sistema de equações estimado pelo 
método dos Mínimos Quadrados de Três Estágios (MQ3E), de tal modo que se verifica 
possível relação simultânea no papel de sinalização da dívida sob o ponto de vista do gestor e 
dos acionistas e investidores minoritários. 

A literatura revista não apresenta argumentação forte o suficiente para sugerir a 
direção da influência: se sinalizada pelo agente, dado o poder de mando majoritário ou se 
influenciada pelos investidores, dado seu poder de aceitar menor remuneração ao se sentir 
protegido por medidas indiretas de monitoramento, suscetíveis de existirem por conta do tipo 
de parceria contratual contida em cada fonte de dívida (free rider). 

As equações acima explicitadas sugerem direções duplas no sentido de variáveis 
explicativas e explicadas: a influência da sinalização da dívida tanto do ponto de vista de 
gestores majoritários, como de acionistas e investidores minoritários.  

Do ponto de vista econométrico, tal indefinição conceitual pode ser avaliada com a 
robustez dos resultados apresentados (SILVEIRA, 2004), examinando-se a correlação entre os 
erros e as variáveis explicativas em cada relação estudada, seguida do emprego de sistema de 
equações simultâneas.  

Os resultados apresentados estariam sujeitos a críticas por não se verificara 
possibilidade de variáveis não observadas ou omitidas e de simultaneidade que podem 
enviesar a estimação dos coeficientes.  

Na análise por dados em painel, por exemplo, diferentes argumentos teóricos levam a 
crer que o ‘valor de mercado’ pode influenciar a política de financiamento da empresa 
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(FAMA; FRENCH, 2002); isto poderia ser questionado na medida em que o investidor 
minoritário pode ter utilizado a existência de dívida bancária na determinação de sua própria 
decisão por tal investimento, contribuindo, em parte, para a determinação do valor de 
mercado da firma (STULZ, 1990; MCCONNELL; SERVAES, 1995). 

Uma eventual simultaneidade (também conhecida como “determinação simultânea” ou 
“causalidade reversa”), em que ambas as variáveis podem ser consideradas independentes e 
dependentes uma em relação à outra, introduz correlação entre o regressor e o erro do modelo, 
tornando enviesados e inconsistentes os estimadores β que ignorem essa ocorrência 
(BARROS et al., 2010). 

Detectado isto, os coeficientes podem ser estimados através da abordagem de 
equações simultâneas, que leva em conta todas as possíveis variáveis endógenas. Os 
coeficientes significantes dos resíduos evidenciados entre parênteses nas Tabelas 1 e 2 
revelam endogeneidade (indicando possível simultaneidade). 

 
4. RESULTADOS 
 

Nas tabelas 1 e 2, se evidenciam os impactos marginais da influência das decisões de 
acionistas minoritários sobre a escolha de dívida e a força marginal desta escolha nas decisões 
de investimento do principal, no caso acionistas minoritários. Além disso, também são 
anunciados os efeitos da presença de fatores passíveis de alterar o potencial de expropriação 
de gestores majoritários, seja como incentivo para a escolha de determinada fonte de dívida, 
seja como indicador de percepção de conflitos. 

Do ponto de vista econométrico, pode-se ressaltar que a equação 7 (tabela 1 – Painel 
A), a equação 21 (tabela 1 – Painel C) e a equação 2 (tabela 2 – Painel A) foram as três únicas 
relações com indícios de endogeneidade entre as variáveis explicativas e o termo de erro, 
significando que se identifica relação de simultaneidade entre os atributos de escolha de 
dívida e de percepção de conflito de agência confrontados. 

Destaca-se na Tabela 1 que os coeficientes de determinação referentes às dívidas com 
entidades privadas (92,87%, 20,64%, 14,99 e 73,64%), seja de emissão bancária ou de 
emissão no mercado de títulos, têm poder explanatório mais relevante que aquele que busca 
relacionar percepção de conflitos coma decisão por dívida governamental (5,94%), 
destacando, de pronto, que as reações do mercado relevam o relacionamento com entes 
governamentais de maneira geral. 

Todavia, identifica-se que a escolha por Dívida Bancária Governamental se comporta 
negativamente em relação ao valor de mercado (VM), podendo significar que maior 
contratação por tal via segue redução na avaliação de suas ações. Tal evidência pode estar 
relacionada às políticas de concessão de crédito de bancos governamentais, os quais decidem 
por financiar programas específicos de investimentos ainda não valorados pelo mercado de 
capitais (ASSAF NETO, 1997); não caracterizando sua atuação como instrumento de 
monitoramento de riscos, em função de seu declarado objetivo desenvolvimentista. Por outro 
lado, não se identificaram implicações significantes com as demais variáveis pesquisadas. 

Concentrando-se a análise do Painel A, constata-se que valor de mercado (VM) não 
afeta a escolha por Dívida Bancária Privada na regressão em que atua como variável 
endógena, provavelmente ponderado pela significância do atributo relativo à disparidade entre 
controle e propriedade. O sinal negativo deste coeficiente revela aversão por dívida bancária 
em função da maior concentração de controle pelos agentes majoritários. Gestores de 
empresas com controle concentrados tenderiam a evitar o monitoramento de fontes bancárias, 
podendo preferir financiar seus projetos com recursos internos.  
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Contudo, ao ser tratada como variável exógena na determinação de influências 
alternativas à escolha do gestor, o valor de mercado apresenta-se com boa capacidade 
explanatória. 

A liquidez na negociação de ações (LIQ), por seu turno, indica-se como fator 
sinalizador para a escolha de dívida bancária pelos gestores, independente do efeito das 
demais varáveis exógenas consideradas, ou seja, empresas com alta visualização no mercado 
de capitais podem levar os agentes majoritários a reforçar tal característica com a tomada de 
recursos em casas bancárias, no pressuposto de sua maior capacidade de sinalizar 
monitoramento permitido pelos gestores. 
 Ainda se observa neste Painel que a assimetria nas cotações de preços de oferta e de 
compra não influencia o tipo de dívida assumida pelos gestores, valendo destacar a forte 
significância de valor de mercado nesta formulação econométrica. O fluxo de caixa disponível 
(LRET) para decisões de novos projetos pelos gestores apresentou-se como variável capaz de 
reduzir sua escolha por financiamento bancário privado. 
 

Tabela 1 - Fontes de dívida versus percepção de conflitos de agência 

PAINEL A –Dívida Bancária Privada 

Explicativas (Eq. 7) (Eq. 9) (Eq. 11) 

VM 0,39 
(0,14)* 

0,56*** 0,57*** 

LIQ -0,06 0,17* 
(-0,03) 

0,17* 

NAI -0,01 -0,02 -0,02 
(-0,01) 

LRET -0,01 -0,02* -0,02* 
DPC -0,57*** -0,22 -0,22 
CON -0,04 0,17 0,17 
Intercepto -1,26 1,87*** 1,87*** 
Breusch-Pagan - 436,67*** 436,67*** 
Hausman - 14,64* 14,64* 
Estatística Wald - 54,35*** 54,35*** 
R2 92,87% 20,64% 20,64% 
Estimado por MQ3E MQO - EA MQO - EA 

PAINEL B – Dívida Bancária Governamental 

Explicativas (Eq. 13) (Eq. 15) (Eq. 17) 

VM -1,07** 
(-1,13) 

-1,07** -1,06** 

LIQ -0,13 -0,13 
(0,32) 

-0,13 

NAI 0,01 0,01 0,01 
(-0,05) 

LRET -0,03 -0,03 -0,03 
DPC -0,10 -0,10 -0,10 
CON 0,05 0,05 0,05 
Intercepto 10,62*** 10,62*** 10,62*** 
Breusch-Pagan 414,45*** 414,45*** 414,45*** 
Hausman 28,36*** 28,36*** 28,36*** 
Estatística F 9,32*** 9,32*** 9,32*** 
R2 5,94% 5,94% 5,94% 
Estimado por MQO - EF MQO - EF MQO - EF 

 
PAINEL C – Dívida de Emissão Pública 

Explicativas (Eq. 19) (Eq. 21) (Eq. 23) 
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VM 1,12*** 
(-0,05) 

- 4,93 1,12*** 

LIQ 0,29** 
8,03 

(3,38)***  
0,29** 

NAI -0,01 -7,32 -0,01 
(0,01) 

LRET -0,03 4,94 -0,03 
DPC -1,57** 3,27 -1,57** 
CON 0,79** 7,23 0,79** 
Intercepto -3,64** 2,15 -3,64** 
Breusch-Pagan 452,05*** - 452,05*** 
Hausman - - - 
Estatística Wald 59,20***  59,20*** 
R2 14,99% 73,64% 14,99% 
Estimado por MQO - EA MQ3E MQO - EA 
***, **, * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente 
Nota: Em negrito, a variável explicativa em cada regressão para 
MQ3E (entre parênteses coeficientes do teste de endogeneidade). 
DBPriv: dívida bancária privada; DBGov: dívida bancária 
governamental; DPub: dívida de emissão pública; VM: valor de 
mercado Liq: liquidez na negociação de ações; NAI: nível de 
assimetria informacional; LRET: lucro retido; DPC: disparidade 
propriedade controle; CON: existência de acionista controlador. 

 
A emissão pública de dívida por meio de títulos corporativos por gestores majoritários 

(Painel C) sofre influência destacada do valor de mercado (VM), mesmo quando controlados 
o efeito negativo da disparidade de controle (DPC) e o positivo da existência de controlador 
(CON), parecendo entender-se que controladores preferem monitoramento via mercado de 
títulos que de instituições financeiras diretamente. 

Já a liquidez na negociação (LIQ), não parece afetar este tipo de dívida, quando 
tomada a variável como endógena na formulação M3QE; contudo, na forma de variável 
exógena, nas demais formulações e sem interferência de processo de simultaneidade, tal 
característica parece afetar o comportamento dos agentes majoritários na preferência por 
colocação de títulos corporativos. 

A outra proxy para percepção de conflitos de agência, nível de assimetria 
informacional (NAI) não se apresenta significante na explicação da decisão por captar 
recursos por meio do mercado de títulos corporativos. 

Na tabela 2, se examina se a dívida escolhida pelos agentes (gestores majoritários) foi 
capaz de emitir sinalização que afetasse as decisões de acionistas minoritários e de 
investidores em optar por aplicar capital de risco nas empresas, entendido que tais sinais 
seriam no sentido de mostrar transparência na aceitação de monitoramento contratual 
assegurado a possuidores de direitos temporários sobre as empresas.. 

Nesta tabela 2, se observa que os coeficientes de determinação do valor de mercado 
(VM) e da liquidez na negociação de ações (LIQ) conferem satisfatório poder explanatório 
aos modelos, respeitados os pressupostos e a estimação mais consistente; já o modelo que 
busca explicar o nível de assimetria informacional (NAI) sequer se mostrou estatisticamente 
significante, apresentando, portanto, poder explanatório nulo para ser explicado pelos tipos de 
captação de dívida escolhidos pelos gestores majoritários. 

Tabela 2 - Percepção de conflitos de agência versus fontes de dívida 

PAINEL A – Valor de Mercado 

Explicativas  (Eq. 2)  (Eq. 8)  (Eq. 14) 

DBPriv 0,38 
(0,05)* 

0,032* 0,032* 
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DBGov -0,06 -0,01 
(-0,01) 

-0,01 

DPub -0,01 0,013*** 0,01*** 
(-0,01) 

Intercepto -0,01 6,09*** 6,09*** 
Breusch-Pagan - 569,51*** 569,51*** 

Hausman - - - 
Wald - 15,39*** 15,39*** 

R² 96,36% 20,50% 20,50% 
Estimado por MQ3E MQO MQO 

PAINEL B – Liquidez na Negociação de ações 

Explicativas  (Eq. 4) (Eq. 10)  (Eq. 16) 

DBPriv 0,037*** 
(2,89) 

0,04*** 0,04*** 

DBGov -0,01 -0,01 
(-3,33) 

-0,01 

DPub 0,03** 0,03** 0,03** 
(-1,10) 

Intercepto 0,06 0,06 0,06 
Breusch-Pagan 842,65*** 842,65*** 842,65*** 

Hausman - - - 
Wald 8,38** 8,38** 8,38** 

R² 9,23% 9,23% 9,23% 
Estimado por MQO MQO MQO 

PAINEL C – Nível de Assimetria Informacional 

Explicativas  (Eq.6)  (Eq. 12)  (Eq. 18) 

DBPriv 0,01 
(2,18) 

0,01 0,01 

DBGov 0,03 0,03 
(2,989) 

0,03 

DPub 0,02 0,02 0,02 
(5,33) 

Intercepto 1,84*** 1,84*** 1,84*** 
Breusch-Pagan 264,35*** 264,35*** 264,35*** 

Hausman 2,72 2,72 2,72 
Wald 1,32 1,32 1,32 

R² 1,24% 1,24% 1,24% 
Estimado por MQO MQO MQO 

***, **, * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente 
Nota: Em negrito, a variável explicativa em cada regressão para 
MQ3E (entre parênteses coeficientes do teste de endogeneidade). 
DBPriv: dívida bancária privada; DBGov: dívida bancária 
governamental; DPub: dívida de emissão pública; VM: valor de 
mercado LIQ: liquidez na negociação de ações; NAI: nível de 
assimetria informacional; LRET: lucro retido; DPC: disparidade 
propriedade controle; CON: existência de acionista controlador. 

 
Sob a ótica dos investidores, de maneira geral, não se identifica relevância em suas 

decisões de participação no capital de empresas decorrentes da forma de endividamento das 
firmas, baseado no reduzido montante de todos os coeficientes estimados; mesmo aqueles 
diferentes de zero não ultrapassam a marca de 4% como influência da escolha dos gestores na 
nos atributos de reação dos investidores e acionistas minoritários. 

O endividamento por meio de empréstimos de banco governamental não interfere em 
qualquer das variáveis passíveis de serem afetadas por decisões de escolha de dívida, valendo 
dizer que o principal (minoritários ou investidores em potencial) não reage a tais decisões dos 
agentes majoritários. 
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Valor de mercado (VM), tratado no Painel A, não apresentou indícios de ser afetado 
por dívidas bancárias (DBPriv) quando esta é considerada como variável endógena em virtude 
de indícios de simultaneidade; todavia, se mostra significante, como variável exógena nos 
demais modelos, embora apenas a níveis de 10% (p-value);em linhas gerais, os minoritários 
não alteram a precificação de ações dada a escolha do gestor pelo endividamento com bancos 
privados.  

Por outro lado, a dívida contraída diretamente no mercado mostra traços significantes 
com o valor de mercado das firmas, seja como variável endógena, seja vista como variável 
exógena. 

Analisando-se o Painel B nota-se que a emissão de dívida privada, seja por 
empréstimo bancário, seja por colocação púbica influencia a percepção de acionistas 
minoritários quanto ao risco esperado do investimento na empresa, representado pela liquidez 
de negociação de ações, que funcionaria como proteção à base desses investidores 
(ALMEIDA, 2002). 

A dívida de emissão pública (DPub) e a dívida contraída por empréstimos (DPriv) são 
estatisticamente significantes para explicar liquidez de negociação das ações (LIQ), ao nível 
de 5% e 1%, respectivamente, apontando para a ideia de que endividamento privado de 
qualquer fonte contribui para a composição das expectativas dos investidores e dos acionistas 
minoritários no mercado de capitais brasileiro, embora que com baixo impacto. 

No Painel C, se confirma que nível de assimetria informacional (NAI) não é 
influenciado pelas estratégias de endividamento das empresas. A sinalização da dívida sobre 
esta variável, em todos os sentidos, se revelou nula por motivos não claramente explicáveis no 
escopo desta pesquisa. 

Esta divergência de influências entre as variáveis representativas da percepção de 
conflitos de agência pode estar refletida em preferências por direcionadores de perspectivas 
diferentes. Para Almeida (2002), por exemplo, a apreensão do investidor em negociar com 
determinada firma tem maior reflexo na liquidez das ações. 

A literatura revista não apresenta argumentação forte o suficiente para sugerir a 
direção dos efeitos de conflitos de agência em relação às fontes de dívida: se estas sinalizam o 
poder de mando majoritário do agente (gestor), ou se estes são influenciados pelo principal 
(investidores), dado seu poder de aceitar menor remuneração ao se sentir protegido por 
medidas indiretas de monitoramento, suscetíveis de existirem por conta do tipo de parceria 
contratual contida em cada fonte de dívida (free rider). 

As evidências acima explicitadas sugerem, contudo, direções duplas no sentido de 
variáveis explicativas e explicadas: a influência da sinalização da dívida tanto do ponto de 
vista de gestores majoritários, como de acionistas e investidores minoritários.  

As influências recíprocas identificadas empiricamente podem ser sumariadas 
conforme a Figura 1, as quais não permitem que rejeitem as hipóteses de que, marginalmente, 
a escolha das fontes de dívida é função das decisões de acionistas minoritários, mercê de sua 
percepção de conflitos de agência e de que os acionistas minoritários tomam decisão de 
investir em capital próprio como função da presença  de endividamento privado na empresa. 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 1 – Síntese de Influências Recíprocas 

 

VM � (-) DBGov 

VM � (+) DPub� (+) VM 

DPub� (+) LIQ 

LIQ� (+) DBPriv� (+) LIQ 
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5. CONCLUSÕES 
 

Indagou-se na pesquisa se em ambiente de governança marcado pela inversão dos 
papéis de principal e agente, como é o caso de economias emergentes há evidências empíricas 
de que a emissão de dívidas pelos gestores (acionistas majoritários), no papel de agentes em 
relação a acionistas minoritários (principal), possa ser realizada com intuito de sinalizar 
redução de conflitos de agência entre tais stakeholders (JENSEN; MECKLING, 1976; ROSS, 
1977; LIN et al. 2013). 

Por extensão, também se investigou se há evidências de que os movimentos de 
negociação de títulos acionários no mercado tenham caráter de sinalização para que os 
gestores tomem medidas de endividamento. 

A assunção de dívida serviria, portanto, para mitigar potenciais problemas de agência 
entre agentes e principais, os quais seriam gerados por excesso de fluxos de caixa livres, 
passíveis de uso como benefícios privados do controle e por impossibilidade de 
monitoramento direto pelo principal na forma de minoritário; neste caso, os credores 
atenderiam indiretamente à necessidade de acompanhamento da alocação de recursos pelos 
gestores.  

Os empréstimos bancários, nesta visão, teriam vantagens sobre a dívida de emissão 
pública para os minoritários, ao adquirir informações proprietárias das empresas, ao impor 
renegociação de dívidas e ao estabelecer cláusulas contratuais aos empréstimos, como 
garantias e covenants. 

Neste sentido, Ross (1977) sugere que atributos como valor de mercado e liquidez de 
negociação das ações, por exemplo, sendo significantemente influenciados pela escolha das 
fontes de endividamento, pode indicar que investidores utilizam dados a respeito do 
endividamento como sinais relevantes sobre as perspectivas de futuro da firma. 

Houston e James (1996) e Denis e Mihov (2003) preconizam que firmas com maiores 
necessidades de monitoramento, com potenciais conflitos de agência, buscariam endividar-se 
através de bancos ao invés de operar com emissão pública de dívida; se os dois tipos de dívida 
se aproximam positivamente de valor de mercado e de liquidez de negociação das ações, 
indica-se que a percepção de conflitos por investidores minoritários influencia o gestor na 
captação de ambas as fontes 

Vista a questão pela ótica de acionistas minoritários e investidores, as fontes bancária 
privada e de emissão pública incrementariam o valor de mercado e a liquidez das ações das 
firmas.  

A emissão de dívida, na perspectiva desses investidores, parece funcionar como 
mecanismo de governança, pela mitigação de potencial de expropriação pelos gestores 
majoritários, reduzindo a probabilidade de conflitos de agência (JENSEN; MECKLING, 
1976), sem distinção expressa da forma de emissão. 

As hipóteses propostas de que no ambiente brasileiro há evidências de que decisões de 
endividamento estão atreladas, marginalmente, a esses fatores que implicam em percepção de 
atitudes oportunística de agentes não puderam ser rejeitadas. A significância estatística de 
coeficientes que mostram correlação entre variáveis não associadas a custo do endividamento 
e o nível de tal endividamento leva à inferência que outros fatores afetam marginalmente as 
decisões de endividamento. 

De um lado, constatou-se que valor de mercado explica marginalmente e com 
significância o nível de emissão pública de dívida; de outro, a liquidez das ações no mercado 
explica marginalmente e com significância o nível de tomada de empréstimos bancários. São 
evidências de conceitos propostos na literatura de agência que se repetem no ambiente 
brasileiro, sem denotar, contudo, preferência dominante por tipo de dívida, mas acolhida de 
dívida privada como instrumento de mitigação de risco de benefícios privados do controle.  
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Embora se tenha constatado que gestores respondem ao comportamento das variáveis 
de mercado para decisões de se endividar e no sentido positivo de sinalizar com boas práticas 
de governança, não se encontrou relevância econômica no sentido reverso: investidores 
tomando decisões para influenciar o comportamento dos gestores, embora se tenha detectado 
significância no impacto marginal de dívida privada tanto na valorização de mercado como no 
nível de títulos acionários. 

Também se constatou que a relação entre dívida bancária governamental e valor de 
mercado é negativa, podendo-se inferir que este tipo de crédito está presente em empresas 
cujos investimentos ainda apresentam maior percepção de risco; por isto, maior necessidade 
de aporte governamental, como sugere a literatura sobre crédito governamental no Brasil.  

A relação positiva entre as variáveis de mercado e as de escolha das fontes de dívida 
também pode levar à inferência de que a decisão do gestor pode estar associada mais à oferta 
de recursos que a questões de sinalização da dívida. Tal assertiva corrobora a tese de que 
endividamento privado contribui para mitigar risco decorrente de custos de agência. 

Gestores de empresas de maior valor e de ações mais líquidas dispõem de maior oferta 
de crédito, recorrendo a ambas as fontes (tanto bancária privada quanto de emissão pública); 
já os de empresas de menor valor e de ações menos líquidas, têm mais acesso à dívida 
bancária governamental. 

Ambas as fontes de dívidas privadas no Brasil, sem distinção de forma de emissão, 
influenciam a percepção de acionistas e investidores minoritários da probabilidade de 
conflitos de agência com acionistas majoritários, refletindo positivamente o valor de mercado 
e a liquidez das ações; portanto, quanto maior seu volume, maior a proteção à base de 
investidores minoritários. 

A limitação mais flagrante da pesquisa, que pode suscitar dúvidas sobre sua validação 
externa, reside na escolha das proxies adotadas para representar percepção de conflitos de 
agência ou, em última instância, da visualização de risco, embora tais variáveis tenham se 
fundamentado em conceitos teóricos, mas com escassa utilização em pesquisas empíricas. 

Apesar de tal limitação, entende-se que a pesquisa lançou alguma luz sobre decisões 
financeiras não baseadas na premissa clássica de maximização de valor, mas decorrentes de 
percepção da alocação de recursos por agentes, como sugerido em linhas de pesquisas 
recentes na área financeira. 

Sugere-se, então, que futuras pesquisas possam aprofundar a busca de diferentes 
proxies para a influência comportamental nas decisões financeiras da firma e de seus 
financiadores. Outro caminho de pesquisa sobre o tema envolveria o emprego de método 
econométrico mais abrangente, que mais bem especificasse o relacionamento integrado das 
variáveis sob exame, por meio do método de equações estruturais, por exemplo. 
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