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RESUMO 

 

O trabalho em questão busca analisar quais são os fatores que determinam o grau 

de alavancagem de empreendimentos imobiliários. A principal hipótese é que fatores 

específicos das características do projeto, mensurados através de variáveis binárias, 

afetam sua estrutura de capitais, além das variáveis clássicas rentabilidade e 

tamanho. A hipótese de que o padrão do empreendimento afeta o nível de 

endividamento também foi testada. De uma amostra de 1.442 projetos imobiliários 

do período de 2004 a 2013, obtiveram-se resultados empíricos de que as variáveis 

independentes, mencionadas acima, são fatores que determinam o grau de 

alavancagem de projetos imobiliários. Tais informações sobre estes determinantes 

podem ser observadas por investidores e credores antes da tomada de decisão de 

prover recursos para um determinado empreendimento. 

 

Palavras-chave: Sociedades comerciais - finanças, estrutura de capital, mercado 

imobiliário - Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to analyze what are the determinant factors of the degree of 

leverage on real estate projects. The main hypothesis is that specific factors on 

project characteristics, measured by dummies variables affect its capital structure, 

besides the classical variables profitability and size. The hypothesis that the type of 

the building, if it is for low income or high income, affects the level of debt was also 

tested. From a sample of 1,442 real estate projects in the period 2004-2013, we 

obtained empirical results that the independent variables, mentioned above, are 

factors that determine the degree of leverage of real estate projects. Such 

information about these determinants can be observed by investors and creditors 

before taking decision to provide funds for a specific project. 

 

Keywords: corporate finance, capital structure, real estate - Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A análise dos determinantes da estrutura de capital de empresas, atualmente, é 

bastante difundida no meio acadêmico de vários países, sendo foco de diversos 

estudos empíricos, contudo no setor imobiliário, setor com características 

específicas que diferem das demais empresas nas decisões quanto à formação de 

sua estrutura de capital, esta discussão ainda é recente.  

 

O objetivo principal do trabalho é identificar quais são os fatores que determinam a 

estrutura de capital dos projetos imobiliários no Brasil, incluindo na análise algumas 

variáveis específicas, que demonstram as características dos empreendimentos, 

identificando a sua correlação com o nível de alavancagem. 

 

No próximo capítulo, o presente trabalho trará uma descrição das principais 

características dos projetos imobiliários desenvolvidos no Brasil, explicando em 

detalhes o motivo de este segmento ser uma indústria que se diferencia das demais. 

Também será descrito o desempenho recente do setor no Brasil. 

 

O item 3 trará uma revisão do referencial teórico que sustenta estas pesquisas, a 

qual teve início com Modigliani e Miller (1958), que afirmaram que a formação da 

estrutura de capital era irrelevante para determinação de seu valor de mercado. 

Contudo, esta teoria assumiu pressupostos e hipóteses muito simplistas, como por 

exemplo, a existência de um mercado perfeito, livre de impostos e de demais custos 

de transação, de agência e de falência.  

 

Após diversas pesquisas, surge um modelo com a aproximação da teoria ao mundo 

real das empresas e suas complicações, através da inserção na análise de temas 

como o benefício fiscal da captação de dívida (MODIGLIANI; MILLER, 1963), os 

custos de agência (JENSEN; MECKLING, 1976) e os custos de falência 

(DeANGELO; MASULIS, 1980). Esta teoria foi denominada de teoria do trade-off, 

em que a empresa busca um nível ótimo de endividamento, escolhendo entre os 

benefícios fiscais do endividamento e os custos associados a ele. Em oposição a 
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esta teoria, surge a teoria do pecking order, com o artigo desenvolvido por Myers e 

Majluf (1984), baseada na assimetria de informações entre os administradores da 

empresa e os investidores, ou, respectivamente, insiders (que detém informações 

mais fidedignas sobre os projetos) e outsiders. O nome surge com o fato de a teoria 

afirmar que as companhias seguem uma ordem de preferência na captação de 

recursos, preferindo reinvestir os lucros acumulados à captação de divida e captar 

dívida à emitir ações, ao invés de buscar uma estrutura ótima de capitais. 

 

Com o desenvolvimento destas teorias, surge a discussão sobre a existência ou não 

de uma estrutura ótima de capital e sobre os testes de hipóteses da teoria do 

pecking order, assim diversos estudos empíricos foram desenvolvidos neste campo 

tais como Titman e Wessels (1988), Rajan e Zingales (1995), Gomes e Leal (2001) e 

Lima e Brito (2003), dentre outros. A comprovação de uma ou outra teoria nunca foi 

atingida completamente, com os resultados apontando para a teoria do trade-off, em 

alguns fatores e para a teoria do pecking order, em outros. Assim, surge uma nova 

linha de pesquisa no tema, com foco em explicar quais os fatores que determinam o 

nível de endividamento de uma empresa.  

 

Dentro deste aspecto, contextualizam-se quais são os principais fatores que afetam 

a alavancagem de uma empresa, tais como tamanho, oportunidades de 

crescimento, rentabilidade e tangibilidade, conjuntamente com as suas correlações 

com o endividamento, de acordo com cada teoria. No segundo subitem da revisão 

teórica, é feita uma análise dos trabalhos que estudam a estrutura de capital 

específica para o setor foco deste estudo, o mercado imobiliário.  

 

No item quatro foram expostas as características gerais da amostra, a metodologia 

utilizada e as variáveis abordadas no modelo estudado para determinação dos 

fatores que influenciam o grau de alavancagem de um projeto imobiliário.  

 

A amostra é composta de 1.442 projetos imobiliários, que tiveram contrato de 

financiamento à produção, e com os lançamentos variando de 2004 até outubro de 

2013. A metodologia utilizada seguiu Rajan e Zingales (1995), que rodou um modelo 

de regressão múltipla pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com 
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dados agrupados, devido às características dos projetos imobiliários. As variáveis 

dependentes são a alavancagem a mercado e contábil. Como variáveis 

independentes utilizou-se os fatores clássicos tamanho e rentabilidade, e 

incrementou-se uma variável específica, chamada de padrão do empreendimento. 

Incluíram-se também quatro variáveis dummies que representam as características 

dos projetos, e, se são determinantes no grau de endividamento. As variáveis são: 

tipo do empreendimento (residencial ou comercial); controle acionário nacional ou 

estrangeiro; controlador de capital aberto ou fechado; e, período de lançamento pós-

crise de setembro de 2008. 

 

Os resultados empíricos do modelo são apresentados no item cinco e indicam que 

as variáveis independentes estudadas são fatores determinantes do grau de 

alavancagem dos projetos imobiliários e que a variável específica, padrão do 

empreendimento, introduzida no modelo é estatisticamente significante e possui uma 

correlação negativa com o endividamento conforme o esperado. Encontrou-se 

evidências em linha com a teoria do trade-off, com relação ao fator tamanho, com 

correlação positiva e em linha com a teoria do pecking order, no fator rentabilidade, 

com sua relação negativa no modelo de alavancagem a mercado.  

 

As variáveis dummies, que representam as características dos projetos também se 

mostraram significantes, com empreendimentos residenciais possuindo uma 

correlação positiva com o endividamento, conforme se esperava, dado a maior 

liquidez e menor risco que envolvem estes imóveis. Ao contrário do que se 

esperava, projetos com controladores nacionais tendem a se alavancar menos do 

que os estrangeiros e, dentro do esperado, por questões específicas do setor, 

empreendimentos com sócios de capital aberto possuem um maior grau de 

alavancagem que os demais. Os empreendimentos lançados no período pós-crise 

apresentaram um maior nível de endividamento, porém, no modelo com dummies 

anuais, este fator foi irrelevante estatisticamente. Por fim, o último capítulo traz o 

resumo das conclusões obtidas e as sugestões para trabalhos futuros no tema. 
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2. CARACTERÍSTICAS DO SETOR IMOBILIÁRIO NO BRASIL 

 

2.1. Características dos Projetos Imobiliários 

Os projetos imobiliários no Brasil possuem características específicas que diferem 

das demais indústrias no que diz respeito à análise das decisões de estrutura ótima 

de capital dessas empresas. 

 

O primeiro item a se ressaltar é o ciclo operacional das empresas imobiliárias 

específicas para desenvolvimento dos empreendimentos, no caso as Sociedades de 

Propósito Específico (SPEs). Em sua grande maioria, o ciclo operacional é muito 

longo, tendo em média quatro anos, desde a aquisição do terreno, fase de 

comercialização, período de construção e recebimento do lucro, apresentando 

portanto, necessidade de financiamento de longo prazo. 

 

Na média, a partir da aquisição do terreno, a companhia desenvolve o projeto em 

seis meses e lança à venda o empreendimento, fase que dura em torno de seis 

meses também, totalizando assim, doze meses pré-construção. O período de 

construção varia de 24 a 36 meses, portanto, em média 30 meses, dependendo, 

obviamente, do tamanho do projeto e das dificuldades inerentes à execução. Após 

isso, temos o período de repasse, que também leva em torno de seis meses, 

totalizando assim quatro anos, desde a aquisição de sua primeira matéria-prima até 

o recebimento total de suas vendas. 

 

O período de repasse caracteriza-se por ser o momento no qual os adquirentes das 

unidades imobiliárias têm que realizar o financiamento com a instituição financeira 

ou quitar o saldo final de sua dívida com a empresa, pois, em geral, os imóveis são 

vendidos na planta, e o pagamento ocorre na proporção de trinta por cento durante 

os primeiros 42 meses, chamado no mercado como o período “pré-chaves” e 

setenta por cento, após o término da obra, denominado “pós-chaves”. 

 

Assim, o ciclo de atividade destas empresas se caracteriza por ser de longo prazo e 

intensivo em capital, pois o investimento necessário para a realização dos projetos 
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imobiliários é elevado e demandante de recursos durante todo o período pré-chaves, 

sejam estes recursos de credores ou acionistas.  

 

Conforme destacou Assaf Neto (2007: p. 338), como sendo uma das 

particularidades da análise de empresas do setor de construção civil: “além do ciclo 

operacional maior, a relação entre um cliente e uma construtora que lhe vendeu um 

imóvel residencial, por exemplo, pode ser mais longa ainda, pois a empresa costuma 

oferecer uma garantia de, no mínimo, cinco anos.” 

 

Portanto, a partir do momento do lançamento do empreendimento imobiliário, o 

empresário, ou o controlador da SPE, tem que tomar a decisão de qual será o grau 

de alavancagem e, consequentemente, da estrutura ótima de capital a ser alocada 

naquele projeto. É neste contexto, que o presente trabalho busca analisar quais são 

os fatores que determinam esta escolha, ou seja, este grau de alavancagem. 

 

Esta decisão precisa ser realizada no momento do lançamento, pois ela afeta 

diretamente a vida futura do empreendimento, pois, uma vez determinado qual será 

o seu grau de alavancagem, é muito raro, e quase inviável, se alterar esta equação 

ao longo da vida do projeto, pois, conforme característica da SPE, que fornece o 

imóvel em garantia, apenas um único banco, financia um determinado 

empreendimento, assim, dificilmente, novas dívidas possam ser adquiridas, pois a 

garantia já é primária ao agente financiador direto do projeto. Caso esta empresa 

deseje captar novas dívidas com o mesmo agente financiador, ela esta sujeita às 

condições de crédito e ao risco de um eventual esgotamento de recursos para 

empréstimos no setor. 

 

Isto ocorre, pois o setor imobiliário é um segmento regulamentado no Brasil, e que 

segue as regras diretas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que obriga os bancos a destinarem 

80% do recurso que possuem em poupança para o financiamento imobiliário, seja 

este financiamento direto à construção para SPE’s, escopo do estudo, ou para 

financiamentos às pessoas físicas. 
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O SFH é um segmento especializado do Sistema Financeiro Nacional, criado em 

1964, e que, segundo o Bacen (2007): 

O SFH possui, desde a sua criação, como fonte de recursos principais, a 

poupança voluntária proveniente dos depósitos de poupança do 

denominado Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), 

constituído pelas instituições que captam essa modalidade de aplicação 

financeira, com diretrizes de direcionamento de recursos estabelecidos pelo 

Conselho Monetário Nacional (CMN) e acompanhados pelo Bacen, bem 

como a poupança compulsória proveniente dos recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), regidos segundo normas e 

diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, com gestão da aplicação 

efetuada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 

cabendo a CEF o papel de agente operador.  

 

Assim, o agente financeiro se compromete, contratualmente, em prover recursos 

para a realização da obra até o montante previamente acordado e estabelecido no 

momento do lançamento, em que pese estes recursos ser liberados ao longo do 

período de construção e conforme evolução física da obra, o grau de alavancagem 

do projeto é pré-determinado no momento de seu lançamento.  

 

Outro aspecto importante, característico do setor, é o fato do benefício fiscal não 

decorrer do grau de alavancagem da empresa, pois a tributação no mercado 

imobiliário incide sobre o volume de faturamento e é regulamentado pelo governo, 

que concede seus subsídios conforme política fiscal de governo.  

 

Atualmente, o governo reduziu a alíquota de imposto para as empresas que 

aderissem ao Regime Especial de Tributação (RET), com Patrimônio de Afetação, 

reduzindo a alíquota de 6% para 4% do montante total faturado, conforme Medida 

Provisória n.º 601, publicada no dia 28/12/12, que alterou a Lei n.º10.931/04 e 

reduziu a tributação das incorporações imobiliárias submetidas ao Regime Especial 

de Tributação (RET)1 para alíquota única de 4%2.  

                                                            
1 A opção pelo RET depende da instituição do Patrimônio de Afetação (PA) no terreno objeto da incorporação 
imobiliária,  da  inscrição  de  cada  incorporação  afetada  no  CNPJ,  vinculada  ao  evento  109  (Inscrição  de 
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2.2. Desempenho Recente do Mercado Imobiliário no Brasil 

Como a análise e desenvolvimento do trabalho ocorrerá com empresas de um setor 

específico da economia, que possui capital intensivo, longo ciclo de maturação dos 

seus investimentos e que apresentou um crescimento vertiginoso nos últimos anos, 

a seguir, descrever-se-á o momento vivenciado pelo setor imobiliário no Brasil, foco 

do estudo. 

 

O setor imobiliário caracteriza-se por ser altamente cíclico ao ambiente 

macroeconômico do país, pois, quanto maior é o crescimento da economia, maior é 

o aumento da renda dos trabalhadores, menor o número de desemprego, menor às 

taxas de juros vigentes na economia e, com as demais condições macroeconômicas 

positivas, maior é o volume de crédito disponível para o segmento, um dos principais 

itens que alavancou o setor e que é essencial para o estudo, que visa identificar 

quais são os fatores determinantes para formação da estrutura de capital de um 

projeto imobiliário. 

 

Abaixo, no gráfico um, demonstra-se uma conjuntura econômica apropriada para o 

desenvolvimento do mercado imobiliário no país, com constantes quedas nas taxas 

de juros básicas da economia, relativa queda e controle da inflação dentro do 

intervalo da meta e menor nível de desemprego histórico do país. 

                                                                                                                                                                                          
Incorporação  Imobiliária – Patrimônio de Afetação), e da entrega do  termo de opção ao  regime especial de 
tributação na unidade competente da Secretaria da Receita Federal. 
2 Sendo composto de 1,71% como COFINS; 0,37% como PIS/PASEP; 1,26% como IRPJ; e 0,66% como CSLL. 
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Gráfico 1 – Evolução do PIB, da taxa básica de juros, inflação e desemprego. 

Fonte: Ipeadata, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Elaboração do autor. 

 

Tavares (2008), argumentou que dentre os vários fatores que impulsionam o 

investimento no setor imobiliário, destacam-se, dentre os fatores conjunturais, a 

inflação baixa e dentro do teto da meta, a entrada de investidores estrangeiros 

através da bolsa de valores e a redução da taxa básica de juros. 

 

Em um contexto de maior estabilidade econômica, com constantes quedas na taxa 

de desemprego, inflação dentro da meta e menor faixa das taxas de juros, 

possibilitando aos investidores e credores um horizonte maior de previsibilidade, o 

setor de construção civil acompanhou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

do Brasil, principalmente após o ano de 2004, conforme se verifica no gráfico a 

seguir. 
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Gráfico 2 – Variação percentual do PIB Brasil e do PIB da Construção Civil  

Fonte: CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística). Elaboração: DIEESE (2013). 

 

Esse crescimento acima do crescimento da economia como um todo, 

principalmente, a partir de 2008, foi motivado pelos seguintes fatores: 

Aumento do crédito, queda das taxas de juros, programas de investimentos 

públicos em infraestrutura, redução de impostos, aumento da renda dos 

ocupados e da massa de salários. (DIEESE, 2013). 

 

Ainda segundo DIEESE3(2013),  outros fatores que ajudaram no crescimento do 

setor, foram os lançamentos de dois programas de governo: o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC I), em 2007, e o Programa Minha Casa, Minha 

Vida (PMCMV), em 2009. 

 

Como o foco do trabalho é o mercado imobiliário, aborda-se, brevemente, apenas 

sobre este setor, deixando a análise sobre o segmento de obras de infraestrutura e 

construção pesada, e o impacto do PAC a mercê de trabalhos posteriores que 

possam vir a ser desenvolvidos.   

 

                                                            
3 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Estudo Setorial da Construção 2012.  
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O segmento imobiliário, de construção e incorporação, residencial ou comercial, 

assim, como o setor de construção como um todo, apresentou um forte crescimento 

no Brasil nos últimos anos, e, um dos maiores responsáveis por este feito, sem 

dúvida, é o crescimento do volume de crédito destinado ao setor, que é intensivo em 

capital e necessita de financiamentos de longo prazo.  

 

Um dos grandes propulsores deste crescimento nos últimos anos é a entrada dos 

bancos privados no mercado, que sentiram no segmento um melhora no ambiente 

jurídico, iniciada a partir de 1997, com a criação da Lei nº 9.514, que criou o Sistema 

Financeiro Imobiliário (SFI), que, dentre outras coisas, regulamentou a garantia da 

Alienação Fiduciária dos imóveis alvos dos empréstimos, substituindo a Hipoteca, 

que garante ao banco o direito de propriedade do imóvel, com cessão de uso ao 

adquirente, o que agilizou o processo de retomada dos imóveis em caso de 

inadimplência de um prazo estimado por especialistas em torno de 5 a 10 anos (com 

hipoteca) para seis meses com a Alienação Fiduciária. 

 

Outro item que contribuiu enormemente para a entrada dos bancos no mercado 

imobiliário brasileiro foi à promulgação da lei 10.931 de 2004, que criou um 

instrumento jurídico chamado “Patrimônio de Afetação”, que, dentre outras coisas, 

pretende dar maior segurança e transparência ao comprador do imóvel e aos 

investidores (sejam acionistas e / ou credores). 

 

Conforme Tavares (2008), essas novas regras para o setor possibilitaram a criação 

de um novo marco regulatório e maior segurança jurídica para o setor imobiliário, o 

que possibilitou o forte incremento dos agentes financeiros neste mercado, o que 

impulsionou este crescimento. 

 

O Patrimônio de Afetação caracteriza-se pela segregação de cada empreendimento, 

através da criação de um patrimônio próprio para aquela obra, que passa a ter sua 

própria administração e contabilidade, separado das demais operações do 

construtor e incorporador, isolando o projeto “afetado” 4 dos demais direitos e 

                                                            
4 Empreendimento em Regime de Patrimônio de Afetação. 
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obrigações da empresa, não contaminando e não sendo contaminado por outros 

projetos ou empreendimentos. 

 

Assim, sob a hipótese de falência ou insolvência do incorporador, deverá ser 

instituído o condomínio da construção, que deliberará sobre a continuidade da obra, 

mitigando assim o risco do agente financiador, o que de certa forma, também 

simplificará a análise de crédito dos empreendimentos por parte das instituições 

financeiras, pois estas avaliarão o risco apenas do empreendimento financiado 

(TAVARES, 2008, p.47-48). 

 

Uma pequena amostra do quão importante foram estas medidas, e outras que 

melhoraram o arcabouço jurídico e desburocratizaram o negócio, para o incremento 

dos financiamentos no mercado imobiliário brasileiro, pode ser verificado no gráfico 

3, onde, a partir de 2004, o número de unidades financiadas pelo Sistema Brasileiro 

de Poupanças e Empréstimos (SBPE), sistema que tem como funding os recursos 

da Caderneta de Poupança e obriga os bancos a destinarem 65% destes recursos 

ao financiamento imobiliário, cresceu em média 54% ao ano durante os últimos 5 

anos. 

 

 

Gráfico 3 – Número de Unidades Financiadas pelo SBPE 

Fonte: Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). 
Elaboração do autor. 
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Portanto, o presente trabalho busca realizar uma análise dos determinantes da 

formação de estrutura de capital de projetos imobiliários, setor este, que nos últimos 

cinco anos, apresentou um forte crescimento no Brasil, impulsionado, principalmente 

pelo crescimento do mercado de crédito. 
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3. REVISÃO TEÓRICA 

 

3.1. Estrutura de Capital 

Dentro da literatura de finanças corporativas, o tema Estrutura de Capital, ou seja, a 

composição do endividamento e do patrimônio líquido da empresa tem sido debatido 

ao longo dos últimos anos sob a ótica de algumas teorias distintas. Além disso, 

diversos trabalhos e pesquisas foram elaborados com o intuito de testar estas 

teorias e determinar quais são os principais fatores que são responsáveis pelo grau 

de alavancagem de uma empresa. 

 

A primeira teoria pode ser chamada de teoria de estrutura ótima de capital, que teve 

início com Modigliani e Miller (1958), que afirmaram que a estrutura de capital 

adotada por uma empresa era irrelevante para a formação do seu valor de mercado, 

dado que, este é determinado pela capacidade operacional de geração de recursos 

da empresa, não importando se as saídas de caixa se dão para pagamento da 

remuneração do capital próprio ou do capital de terceiros. O custo de capital para a 

empresa será sempre o mesmo, independente das decisões de financiamento que 

ela tomar. Essa teoria assume os pressupostos da existência de um mercado 

perfeito e livre de impostos, de custos de transação, custos de falência e de custos 

de agência. 

 

Para aproximar a análise do mundo real, baseada em um mercado de capitais não 

eficiente, em 1963, Modigliani e Miller publicaram artigo identificando que o benefício 

fiscal pode afetar o custo e, consequentemente, a estrutura de capital de uma 

empresa, pois, ao endividar-se, uma empresa tem sua base de cálculo para o 

imposto de renda reduzida, por que o pagamento de juros da dívida diminui o 

montante de lucro líquido, base para o cálculo dos tributos, aceitando a ideia que a 

composição da estrutura de capital afeta o valor da empresa.  

 

Após esta publicação, alguns autores na literatura sobre estrutura de capitais, 

também denominaram a teoria da estrutura ótima de capitais, como a teoria do 

trade-off, na qual existe uma decisão entre um nível ótimo de endividamento e nível 
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de capital próprio para a realização dos seus investimentos, onde a alavancagem 

ótima que uma empresa deveria ter é o resultado da ponderação entre os benefícios 

que alavancagem traz e os seus custos, sendo que, o endividamento agregado 

ótimo, para Miller (1977), é aquele que iguala a alíquota marginal do imposto sobre 

as remunerações recebidas da dívida, com o imposto sobre o retorno recebido pelo 

capital próprio ou dividendos. 

 

Existem, além dos benefícios fiscais, já mencionados acima, outros fatores, tais 

como custos de transação, mercado de crédito finito e correlacionado com ambiente 

macroeconômico, taxas de juros com prêmio por risco, custos de falência e custos 

de agência, que afetam a decisão de escolha dos gestores sobre qual nível de 

endividamento e de patrimônio líquido combinar para que se possa maximizar o 

valor de mercado da empresa. 

 

Um dos fatores que afetam diretamente a maximização do valor da empresa foi 

demonstrado por Jensen e Meckling (1976), através do seu modelo de teoria da 

firma que abrange o estudo sobre os custos de agência, que surgem através da 

relação entre o principal e o agente. Aplicando este tema na teoria da firma, estes 

custos podem emergir da relação entre os acionistas e os executivos 

administradores das empresas e também da relação entre executivos e credores. 

Como ambas as partes buscam maximizar suas utilidades, nem sempre o benefício 

da maximização do valor da empresa, objetivo dos acionistas e dos credores 

(principal), será o mesmo que o executivo (agente) busca. 

 

Os custos de agência, dentro de um contexto de conflito entre acionistas e 

administradores, podem ser mensurados pela somatória de três tipos diferentes de 

custos: despesas com monitoração, onde os acionistas contratam empresas de 

auditoria para forçar os executivos a priorizar suas ações maximizando o valor da 

empresa; despesas com estruturação, dado que, hierarquizando o processo de 

decisão das empresas fiscalizam-se melhor as ações dos agentes; e, os custos de 

oportunidade, que emergem da perda de velocidade nas decisões dos agentes, 

devido à redução de suas autonomias.  
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Contudo, existem alguns mecanismos para reduzir estes custos de agência, tais 

como: o sistema de remuneração dos executivos, por exemplo, vinculados ao 

desempenho da empresa; intervenção dos acionistas, através da exigência de 

posições no conselho de administração; e, por fim, a ameaça de aquisição hostil, se 

houver uma grande desvalorização no preço das ações, os atuais acionistas podem 

incentivar empresas concorrentes a adquirir o controle da empresa e, 

consequentemente, os executivos serão trocados (SAITO; PROCIANOY, 2008). 

 

Já no que diz respeito aos os custos de agência decorrentes da relação entre 

acionistas e credores, Lima e Brito (2003) descreveram que estes custos se tornam 

mais latentes em empresas com dificuldades financeiras, mas ainda com fluxo de 

caixa livre positivo, pois incentiva os acionistas a investirem em projetos mais 

arriscados, em alguns casos até com valor presente líquido (VPL) negativo, dado 

que, em caso de sucesso desfrutarão dos ganhos, porém em caso de fracasso, 

repassarão os custos aos credores. Já no caso de empresas sem fluxo de caixa 

livre, os acionistas não tem o incentivo de investir novos recursos em novos projetos, 

mesmo àqueles com VPL positivo, pois os benefícios serão dos credores. A este 

custo de agência se dá o nome de efeito substituição do ativo.  

 

Os custos de agência também estão inseridos em diferentes tipos de empresas, 

principalmente advindo da relação com os credores, pois dependendo do tipo de 

atividade da empresa o credor pode vir a ter mais ou menos incentivo a emprestar 

recursos para a companhia, pois, estes preferem prover recursos para àquelas 

empresas que possuem ativos que sejam facilmente mensuráveis e monitoráveis. 

Com isso empresas baseadas em bens tangíveis, tal como empresas industriais, por 

exemplo, tendem a ter maior possibilidade de alavancagem e empresas de serviços 

e de bens intangíveis tendem a ter menor capacidade de se alavancar. Como 

exemplificou Damodaran (2001), empresas do setor farmacêutico tendem a ser 

menos endividadas, justamente por conta dos altos investimentos para 

desenvolvimento de novos produtos que demandam muitos anos até que os 

produtos sejam comercializados. 
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Conforme Baxter (1967), outro aspecto que afeta a decisão de escolha ótima entre o 

nível de dívida e capital próprio que uma companhia deve adotar, dentro da teoria do 

trade-off, são os custos de falência. Em seu artigo, explica que o excesso de dívida 

de uma empresa irá aumentar o seu custo de capital e aumentará a probabilidade de 

falência e o risco de seus fluxos de caixa esperados. Não menciona sobre o um 

ponto de equilíbrio ou nível ótimo para estrutura de capital de uma empresa, mas é 

um dos pioneiros a denominar de “custo de falência” o risco da alavancagem 

excessiva das empresas. 

 

Já DeAngelo e Masulis (1980), definiram os custos de falência, como custos que 

decorrem da não capacidade da firma de gerar fluxo de caixa suficiente para honrar 

seus compromissos. São divididos em custos diretos, por exemplo, quando não 

honra seus compromissos apresenta custos legais e de reestruturação com os 

credores; e, indiretos, quando refletem na capacidade de geração de caixa da 

empresa, já que os clientes percebem a situação financeira e, eventualmente, 

passam a duvidar da capacidade de performar o serviço oferecido. 

 

Kraus e Litzenberger (1973) afirmaram em seu artigo que o nível ótimo de 

alavancagem de uma companhia reflete um trade-off entre os benefícios fiscais que 

as empresas obtêm por se alavancar e os custos indiretos de falência. Já Myers 

(1984), afirmou que uma empresa que segue a teoria do trade-off, fixa uma meta 

para o indicador de alavancagem dívida sobre valor e, então, busca 

consistentemente este nível de alavancagem. Nível este que é determinado pelo 

balanceamento entre os benefícios fiscais oriundos do endividamento contra os 

custos de falência. 

 

Na tentativa de diferenciar os custos de falência por tipo de atividade das empresas, 

Titman (1984) e Shapiro (1989) chegaram à conclusão de que os custos indiretos de 

falência tendem a ser maiores para empresas de bens duráveis, de produtos que 

exigem algum suporte ou assistência técnica, de produtos que dependem de 

fornecimento de terceiros e de produtos que dependem de um nível de qualidade 

maior. 
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Como os custos de falência também são vistos como um limitador ao nível de 

alavancagem das empresas, Krämer e Procianoy (1996), abordaram em seu artigo a 

capacidade máxima de endividamento das empresas e quais estratégias elas 

poderiam adotar para identificar qual é este limite e quais as implicações financeiras 

deste sinalizador. Chegaram à conclusão que, de vários indicadores testados, o 

indicador Passivo Circulante sobre Exigível de Longo Prazo mais o Patrimônio 

Líquido é o que melhor identifica os custos do endividamento excessivo, indicando a 

partir de um determinado ponto, a necessidade de emissão de capital próprio. 

 

A maior parte destes autores acima citados descreveu a estrutura de capital de uma 

empresa de forma que o fluxo de caixa livre das empresas e consequentemente, sua 

rentabilidade fossem fatores exógenos e que não dependessem diretamente da 

estrutura de capital da empresa, o que foi denominado como o um ponto de vista da 

teoria do trade-off, denominado static trade-off.  

 

Contanto, uma nova corrente de pensamento surgiu com Stiglitz (1973), que ao 

analisar o efeito da tributação por uma perspectiva de finanças públicas, concluiu 

que vale a pena financiar todo o investimento possível, primeiramente com lucros 

retidos e o que exceder os lucros retidos com endividamento, portanto o nível de 

alavancagem da empresa será dado como “[...] a fortuitous outcome of the profit and 

investment history of the firm.” (Stiglitz, 1973, p. 32). 

 

Esta nova corrente foi denominada the dinamyc trade-off theory, em que os 

principais autores alegam que a formação futura da estrutura de capital de uma 

empresa depende da estrutura de capital atual e da anterior e, consequentemente, o 

fluxo de caixa destinado ao pagamento dos provedores de recursos (acionistas e 

credores) será tratado como endógeno nos modelos. 

 

Kane et al. (1984) e Brennan e Schwartz (1984) desenvolveram os primeiros 

modelos dinâmicos em tempo contínuo que incluía incerteza, impostos e custos de 

falência, mas ainda sem incluir custos de transação para determinação da estrutura 

de capital das companhias. Concluíram que, como as empresas reagem aos 
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choques adversos imediatamente através de um rebalanceamento de sua estrutura 

de capital sem custos, existe uma tendência a manter altos níveis de alavancagem 

para se beneficiar da redução tributária oriunda do endividamento. Reforçando Miller 

(1977), em que a teoria do trade-off (static trade-off), prevê níveis muito mais 

elevados do que os normalmente observados na maior parte das companhias.    

 

Para solucionar o problema de rebalanceamento do nível de alavancagem 

rapidamente e sem custos, Fischer (1989) introduziu os custos de transação na 

análise da dinâmica da estrutura de capital de uma empresa e concluiu que a 

estrutura de capital fica a deriva a maior parte do tempo, dependendo de sua 

rentabilidade e necessidades de recursos, e, através de analise empírica, observou 

que rentabilidade e alavancagem são negativamente correlacionados.  

 

A teoria do dynamic trade-off também foi utilizado para avaliar o valor das opções 

em relação a alavancagem no próximo período. Goldstein et al. (2001), descreveu 

que empresas com baixo grau de alavancagem tem a opção de aumentar seu 

endividamento no futuro e concluiu que esta opção acaba por reduzir o nível de 

alavancagem atual. 

 

Portanto, muitos dos trabalhos desenvolvidos com a dynamic trade-off, são recentes  

e promissores, no sentido de ter alterado fundamentalmente o entendimento sobre a 

determinação da estrutura de capital de uma empresa, trazendo a tona o papel dos 

lucros, dos lucros acumulados e do histórico da companhia. Como resultado, os 

modelos clássicos da teoria do trade-off agora aparecem muito mais promissores do 

que alguns anos atrás (FRANK; GOYAL, 2007). 

 

Outra teoria que foi desenvolvida por Myers e Majluf (1984) e que foi influenciado 

pela literatura anterior, que incluía o livro de Donaldson (1961), no campo de 

estrutura de capital das empresas, em oposição à teoria anterior do trade off, foi a 

teoria do pecking order, que segue esta nomenclatura, pois os executivos preferem 

seguir uma ordem na captação de recursos necessária para realização de seus 

investimentos. Esta teoria baseia-se na assimetria informacional, pois os 

administradores das empresas (insiders) detêm informações mais fidedignas sobre 
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seus projetos, seus fluxos de caixa e seus investimentos, algo que os investidores 

(outsiders) não possuem. 

 

A teoria afirma que os administradores preferem primeiramente reaplicar os lucros 

da empresa em investimentos nos novos projetos do que fazer novas captações, 

pois, é uma alternativa de fonte de recursos sem custos de transação. 

Seguidamente, a preferência para captação de recursos segue a seguinte ordem: 

dívida não conversível, dívida conversível e, por fim, emissão de ações, pois o custo 

de captação de dívida é menor e menos dispendioso do que convencer acionistas 

sobre a expectativa de aumento da rentabilidade futura de seus projetos, além da 

divulgação ser trabalhosa, envolvendo custos de transação, e arriscada, fornecendo 

informações preciosas dos seus projetos para a concorrência. (SAITO; 

PROCIANOY, 2008). 

 

Conforme também argumentou Myers (1984), que uma companhia a seguir uma 

ordem hierárquica na questão da composição da sua estrutura de capitais, 

primeiramente deve decidir se prefere financiamento interno ou externo e se optar 

pelo financiamento externo, deve escolher entre dívida ou emissão de ações. 

Concluiu que, a ordem de escolha, contudo, resulta de várias variáveis, incluindo 

custos de agência, de falência e benefícios fiscais, mas, dado a assimetria de 

informação, a empresa prefere os lucros acumulados do que dívida e, a dívida, é 

melhor do que emissão de ações. 

 

A figura a seguir demonstra, resumidamente, a evolução no tempo dos estudos 

teóricos desenvolvidos sobre a estrutura de capital das empresas e quais as suas 

respectivas teorias: 
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Figura 1: Linha do Tempo dos Estudos Teóricos sobre Estrutura de Capitais. 

 
Fonte: elaboração própria 

 

A discussão sobre a existência ou não de uma estrutura ótima de capital e sobre os 

testes de hipótese da teoria do trade-off e do pecking order, seguiu na literatura 

internacional sobre a estrutura de capitais, através de alguns trabalhos 

desenvolvidos tais como, Titman e Wessels (1988), Rajan e Zingales (1995), Shyam-

Sunder e Myers (1999), Fama e French (2000), Jorge e Armada (2001), Frank e 

Goyal (2002) e Terra (2002), dentre outros. 

 

No Brasil, muitos estudos seguiram esta linha, inclusive alguns aplicando os 

modelos testados por estes autores internacionais para empresas brasileiras e 

tentando comprovar empiricamente a teoria do pecking order, como fizeram 

Tedeschi (1997), Gomes e Leal (2001), Perobelli e Famá (2002), Lima e Brito (2003) 

e Martin et al. (2005), dentre outros. 

 

A figura 2, abaixo, resume na linha do tempo estes estudos internacionais e 

nacionais e, no decorrer do texto a seguir, detalharemos os resultados atingidos pela 

maior parte destes trabalhos. 
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Figura 2: Linha do Tempo dos Estudos Empíricos realizados no Brasil e no mundo. 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Nestes trabalhos, a comprovação de uma estrutura ótima de capitais nunca foi 

atingida, porém, uma parte dos testes apresentou evidências em favor da pecking 

order e outra em favor da teoria do trade-off. Contudo, nestas pesquisas, para testar 

estas teorias, uma nova linha de pesquisa surgiu com o foco em explicar quais os 

fatores determinantes para escolha da estrutura de capital de uma empresa.  

  

Estes modelos utilizaram componentes endógenos da estrutura de capital da 

empresa no intuito de explicar o que determina sua alavancagem e chegaram à 

conclusão que, os principais fatores, dentre outros estudados por diversos autores, 

que afetam a escolha da estrutura de capital são: tamanho da empresa, 

tangibilidade dos ativos, oportunidades de crescimento e rentabilidade.  

 

Titman e Wessels (1988) demonstraram que existe uma relação positiva entre o 

tamanho da empresa e o grau de endividamento, isto ocorre, pois, companhias de 

maior porte tem uma probabilidade menor de não honrar com seus compromissos, 

dado que, teoricamente, apresentam uma maior acessibilidade às diversas formas 

de captação de recursos, maior diversificação nos seus negócios e menores custos 

de endividamento. Assim, o tamanho da empresa pode ser uma proxy inversa para a 

probabilidade de uma companhia vir a falir. 

1988

The 
determin
ants of 
capital 
structure 
choice

1995

What Do 
We Know 
About 
Capital 

Structure? 
Some 

Evidence 
from 

Internationa
l Data.

1997

Estrutura 
de capital: 

uma 
investigaç
ão sobre 
seus 

determina
ntes no 
Brasil.

2001

Factores 
Determin
antes do 
Endivida
mento: 
Uma 

Análise 
em 

Painel.

2001

Determina
ntes da 
Estrutura 
de Capital 

das 
Empresas 
Brasileiras 
com Ações 
Negociada
s em Bolsa 
de Valores

2002

Determina
ntes da 
Estrutura 
de Capital: 
Aplicação a 
Empresas 
de Capital 
Aberto 

Brasileiras

2003

O que 
Determi
na a 

estrutur
a de 

capital 
no 

Brasil?

Estudos Empíricos  Internacionais

Estudos Empíricos nacionais.

1999

Testing 
static 

trade‐off 
against 
pecking 
order 

models of 
capital 

structure

2000

Testing 
Tradeoff 
and 

Pecking 
Order 

Prediction
s About 

Dividends 
and Debt

2002

Testing 
the 

pecking 
order 

theory of 
capital 

structure.

2002

An
Empirical
Investigat
ion on
the

Determin
ants of
Capital 
Structure
in Latin
America

2005

Determinan
tes da 

estrutura de 
capital no 
mercado 
brasileiro: 
análise com 
regressão 
com painel 
de dados no 
período de 
1999‐2003 

2007

Trade
‐off 
and 
Pecki
ng 

Order 
Theor
ies of 
Debt.

2011

Do 
Residential 
Property 
Companies 
Systematic
ally Adjust 
Their 
Capital 

Structure? 
The Case 

of 
Germany t.



29 
 
 

Rajan e Zingales (1995) analisaram os fatores determinantes da estrutura de capital 

para os países do G7 (EUA, Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e 

Canadá) durante o período de 1987 a 1991. O estudo indicou que a similaridade do 

nível de endividamento entre as empresas nos países do G7 foi superior à prevista. 

E os resultados encontrados pelos autores, também demonstraram relação positiva 

entre tamanho e endividamento. Rajan e Zingales (1995), também encontraram 

correlação positiva com o endividamento para as variáveis crescimento e 

tangibilidade, evidências em favor dos custos de agência e, portanto, teoria do trade-

off, porém, para a variável rentabilidade, encontraram uma correlação negativa, 

evidência em favor da teoria do pecking order.  

 

O indicador tangibilidade dos ativos também possui uma relação positiva com o grau 

de alavancagem da empresa. Isto decorre do fato de que quanto maior o número de 

ativos que uma companhia dispõe, maior a possibilidade de ela oferecer estes ativos 

em garantia e com isso conseguir captar mais dívidas. O uso dos ativos como 

garantia, também diminui a assimetria de informações entre os executivos e os 

credores, por isto, espera-se uma relação positiva entre tangibilidade e 

endividamento (MYERS; MAJLUF, 1984). 

 

Harris e Raviv (1991) também concluíram que a tangibilidade dos ativos possui uma 

relação positiva com o endividamento, em favor da teoria do trade-off, assim como 

Frank e Goyal (2002), que afirmaram que quanto mais ativos intangíveis uma 

empresa possui, menor sua tendência de se endividar, sendo o contrário verdadeiro. 

A principal explicação é que esses próprios ativos servem de garantia para 

empréstimos mais vantajosos, com menores custos, pois, dado a garantia, possuem 

menor risco.  

 

O indicador oportunidades de crescimento não é unanimidade entre os autores, 

Rajan e Zingales (1995) e Titman e Wessels (1988) encontraram evidências de que 

existe uma relação negativa entre oportunidades de crescimento e endividamento, 

seguindo o raciocínio da teoria do trade-off, em que, com a existência de custos de 

agência, Jensen e Meckling (1976) ressaltaram que empresas com maiores 
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oportunidades de crescimento correm maior risco de investimento insuficiente (já 

que os executivos podem não escolher os projetos com maiores retornos e sim os 

de menor risco) e devem apresentar menor grau de alavancagem.  

 

Contudo, Long e Malitz (1985) e Jorge e Armada (2001) encontraram evidências de 

que este indicador possui uma relação positiva com o grau de alavancagem, 

explicado por Myers (1984), como o fato de o nível de endividamento ser 

determinado pela diferença entre investimento e lucros retidos, assim, quanto maior 

a oportunidade de investimento maior será o endividamento, constatando a teoria do 

pecking order. 

 

O fator rentabilidade é unanimidade entre os autores que possui uma correlação 

negativa com o grau de alavancagem de uma empresa, constatando, neste caso, a 

teoria do pecking order, pois, dado a relação inversa entre rentabilidade e 

alavancagem, a captação de novas dívidas se faz menos necessária quando há uma 

maior rentabilidade e, portanto, uma maior retenção de lucros, conforme evidências 

encontradas por Titman e Wessels (1988) Rajan e Zingales (1995), Jorge e Armada 

(2001) e também pelos estudos feitos no Brasil, conforme será demonstrado 

adiante.  

 

Titman e Wessels (1988) demonstraram que empresas que apresentam baixo 

desempenho em termos de rentabilidade, tendem a bancar suas despesas com 

aumento do nível de alavancagem. Assim como Kester (1986) e Gaud, Jani, Hoesli e 

Bender (2005) também obtiveram evidências empíricas de que empresas mais 

rentáveis tendem a manter um nível de endividamento mais baixo.  

 

Muitos outros trabalhos foram desenvolvidos na literatura internacional, com o intuito 

de testar as teorias do trade-off e do pecking order, e estes indicadores 

demonstrados acima, assim como outros, foram utilizados como hipóteses de seus 

trabalhos. 
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Shyam-Sunder e Myers (1999) introduziram um novo modelo de análise usando 

duas equações simples, onde procuravam verificar como as empresas cobriam seus 

déficits financeiros, usando uma hierarquia de fontes, como previsto na pecking 

order, ou procurando manter uma meta para o percentual de financiamento em 

relação ao capital próprio, como previsto na trade-off. Chegaram à conclusão que a 

teoria do pecking order, explica melhor as decisões das empresas para formação da 

estrutura de capitais, já que as empresas recorrem a uma hierarquia de fontes de 

recursos, seguindo a ordem proposta pela pecking order e, àquelas com alta 

rentabilidade, tendem a ter menor grau de alavancagem. 

 

Fama e French (2000), também desenvolveram estudo sobre qual teoria melhor 

explica o comportamento das empresas. Analisaram mais de três mil empresas, por 

um período de 34 anos, e verificaram como a variação do pagamento de dividendos 

e da alavancagem se comportavam em relação à lucratividade e oportunidade de 

investimentos. Concluíram que as previsões da pecking order de que empresas mais 

rentáveis são menos alavancadas se confirmou. 

 

Lemmon e Zender (2002), utilizando o método proposto por Shyam-Sunder e Myers 

(1999) com algumas adaptações nas variáveis de análise encontraram fortes 

evidências de que as empresas seguem a ordem de financiamento proposto pela 

pecking order, já que, conforme os autores, firmas de alta rentabilidade e baixa 

alavancagem preferem financiar seu crescimento com fundos gerados internamente. 

 

Contudo, Mayer e Sussman (2004) encontraram evidencias das duas teorias. Em 

uma pesquisa que realizaram sobre o financiamento de grandes projetos em muitas 

empresas americanas, observaram que a fonte de financiamento preferida são os 

empréstimos, o que, em parte, segue a linha da pecking order. Mas, contrariando 

esta teoria, constataram também que os fundos oriundos dos lucros retidos, não são 

a maior origem de recursos para estes investimentos. No mesmo artigo, 

encontraram evidencias de que as empresas tendem a manter uma alavancagem 

media constante, em linha com a teoria do trade-off. 
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A tabela a seguir, detalha, resumidamente, quais foram as metodologias utilizadas e 

quais os países analisados para teste das variáveis que explicam a formação da 

estrutura de capital das empresas, para alguns dos principais autores sobre o tema, 

internacionais e nacionais, que compõe a revisão bibliográfica. 

 

Tabela 1 - Resumo das Metodologias Utilizadas: 

 
Fonte: elaboração própria 

 

No Brasil, os estudos relativos aos determinantes da estrutura de capital iniciaram-

se com Eid Jr. (1996), que analisou o comportamento das empresas no que diz 

respeito à decisão de estrutura de capital e concluiu que existe um grande número 

de empresas que seguem uma hierarquia de captação predeterminada, dando 

grande importância à sua sobrevivência, independência e flexibilidade financeira. 

 

Cross‐Section

The Determinants of Capital Structure 
Choice

What do we know about capital structure?

Factores Determinantes do Endividamento: 
Uma Análise em Painel

Tedeschi 
(1997)

Estrutura de capital: uma investigação 
sobre seus determinantes no Brasil. 

Determinantes da Estrutura de Capital das 
Empresas Brasileiras com Ações negociadas 

em Bolsa de valores

O que Determina a Estrutura de Capital no 
Brasil?

Perobelli e Famá 
(2002)

Brasil Cross‐Section

Martin et al 
(2005)

Brasil Painel 

Determinantes da estrutura de capital no 
mercado brasileiro: análise com regressão 
com painel de dados no período de 1999‐

2003

Rajan e Zingales 
(1995)

G7 Cross‐Section

Titman e Wessels 
(1988)

EUA Cross‐Section

MétodologiaAutores PaísTítulo

Jorge e Armada 
(2001)

Portugal Painel

Gomes e Leal 
(2001)

Brasil Cross‐Section

Brasil
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No ano seguinte, Tedeschi (1997) analisou os determinantes da estrutura de capital 

durante o período de 1985 a 1995, utilizando o modelo de regressão múltipla, e 

encontrou evidências estatísticas de que o endividamento se correlaciona 

positivamente com tamanho e tangibilidade e negativamente com as oportunidades 

de crescimento e rentabilidade, este último evidenciando a teoria do pecking order. 

 

Famá e Kayo (1997), analisando o período de 1992 a 1996, obtiveram evidências de 

que as empresas optam pelo maior uso de capital próprio, quando existem boas 

oportunidades de crescimento, enquanto as empresas de baixo crescimento tendem 

a utilizar mais intensamente capital de terceiros, o que confirma a teoria do pecking 

order. 

 

Gomes e Leal (2001) realizaram o estudo com 144 empresas brasileiras negociadas 

em bolsa de valores utilizando dados em cross-section, e obtiveram relação positiva 

entre endividamento e tangibilidade e relação negativa para rentabilidade, 

oportunidades de crescimento e tamanho. Aqui, cabe ressaltar a diferença em 

relação à Tedeschi (1997), com o componente tamanho.  

 

Perobelli e Famá (2002) replicaram o modelo multifatorial de Titman e Wessels 

(1988) para 165 companhias de capital aberto no Brasil. Constatou que o 

endividamento de curto prazo é negativamente correlacionado com o tamanho e 

rentabilidade e que empresas menores, são mais propensas a se endividar no curto 

prazo, já que as empresas maiores possuem maior acesso ao mercado de capitais e 

menores taxas disponíveis. 

 

Lima e Brito (2003), que obtiveram resultados positivos para as variáveis 

tangibilidade e tamanho e negativo para rentabilidade e oportunidades de 

crescimento, também incluíram em sua análise a variável explicativa controle 

acionário, se este é nacional privado ou público, ou de controle estrangeiro. 

Constataram que as companhias cujo controle é privado nacional são mais 

alavancadas no curto prazo que as companhias controladas pelo governo ou 

estrangeiras. Com relação ao endividamento de longo prazo, o oposto acontece. 
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Já Medeiros e Daher (2004) aplicaram o modelo de Shyam-Sunder e Myers (1999) 

para analisar 371 empresas não financeiras brasileiras, entre os anos de 1995 e 

2002, e testaram, primeiramente, se os déficits das empresas não consideraram o 

volume de empréstimos de longo prazo pago no período, conforme modificação 

proposta por Frank e Goyal (2002), testando assim a pecking order e, 

posteriormente, testaram a Static trade-off, conforme modelo proposto por Rajan e 

Zingales (1995). No primeiro teste, os resultados obtidos mostraram que os déficits 

financeiros eram cobertos por empréstimos, comprovando que as empresas não 

recorreram à emissão de ações. E no segundo teste, o indicador tangebilidade, 

assim como o indicador rentabilidade se mostraram negativamente correlacionados 

com o endividamento, ao contrário do proposto pela teoria do trade-off e, em favor, 

da teoria do pecking order. 

 

Com o mesmo objetivo de testar as teorias, Silva e Brito (2004), testaram a relação 

do nível de alavancagem das empresas brasileiras com o pagamento de dividendos 

e encontraram evidências favorecendo a teoria do pecking order, pois observaram 

que as empresas mais lucrativas e menos endividadas distribuem mais dividendos, 

que os dividendos não sofrem variações de curto prazo para permitir investimentos e 

que a rentabilidade possui uma correlação negativa com alavancagem. 

 

Por fim, Martin et al. (2005), realizou uma análise sobre os determinantes da 

estrutura de capital de 91 empresas brasileiras, durante o período de 1999 até 2003, 

utilizando a metodologia de regressões em painel dinâmico, combinando dados de 

corte transversal com séries temporais, como um instrumento de método de 

momento generalizado. Obteve constatações em favor da teoria do pecking order, 

através da variável tamanho, com correlação positiva, e das variáveis rentabilidade e 

oportunidades de crescimento, com correlação negativa.  

 

Na tabela abaixo, detalha-se, quais foram as variáveis utilizadas e resultados obtidos 

por alguns dos principais autores sobre o tema, internacionais e nacionais, que 

compõe a revisão bibliográfica. 
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Tabela 2 - Resumo das Variáveis Estudadas e Resultados Obtidos: 

 
CP= Curto Prazo; LP= Longo Prazo; N.S.= Não Significativo. 

Fonte: elaboração própria 

 

3.2. Projetos Imobiliários 

A análise teórica sobre os projetos imobiliários no Brasil se enquadra perfeitamente 

na literatura de análise da teoria da firma, principalmente, no que diz respeito à 

estrutura de capital, pois os empreendimentos imobiliários desenvolvidos no Brasil, 

em quase sua totalidade, são feitos em empresas específicas para este fim, 

denominadas Sociedade de Propósito Específico (SPE’s), que separam 

completamente os ativos e passivos de um projeto dos demais projetos 

desenvolvidos pelos seus acionistas, tendo cada um sua personalidade jurídica 

própria, com Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 

A partir deste fato, a análise de um projeto imobiliário pode ser teoricamente 

sustentada com o referencial clássico de avaliação de empresas, no que diz respeito 

Contábil Mercado
tangibilidade positiva N.S. N.S.
crescimento negativa N.S. N.S.
tamanho positiva negativa negativa

rentabilidade negativa N.S. negativa

tangibilidade positiva positiva positiva
crescimento negativa negativa negativa
tamanho positiva positiva positiva

rentabilidade negativa negativa negativa

tangibilidade positiva negativa ‐
crescimento positiva positiva ‐
tamanho positiva N.S. ‐

rentabilidade negativa pos. / neg. ‐

tangibilidade positiva positiva ‐
crescimento negativa negativa ‐
tamanho positiva positiva ‐

rentabilidade negativa negativa ‐

tangibilidade positiva N.S. positiva
crescimento negativa N.S. negativa
tamanho positiva N.S. negativa

rentabilidade negativa negativa negativa

tangibilidade positiva N.S. ‐
crescimento negativa negativa ‐
tamanho positiva negativa ‐

rentabilidade negativa negativa ‐

Resultados Obtidos

Titman e 
Wessels 
(1988)

CP, LP e Dívida Conversível / 
Valor contábil e de mercado

Rajan e 
Zingales 
(1995)

CP + LP / por valor contábil e 
de mercado

Autores Váriável Explicada Variáveis explicativas Correlação esperada 
com endividamento

Perobelli e 
Famá (2002)

CP e LP / Valor contábil

Jorge e 
Armada 
(2001)

CP, LP, (CP + LP)/ Valor 
contábil e (CP + LP) / 
Patrimônio Líquido

Gomes e Leal 
(2001)

CP, LP, CP+LP / Valor 
contábil e de mercado

Tedeschi 
(1997)

CP e LP / Valor contábil
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à avaliação do valor da companhia, através da tradicional análise de fluxo de caixa 

descontado e, mais recentemente, através da análise oriunda do método de opções 

reais. 

 

Embora a literatura sobre avaliação de empresas e, consequentemente, de projetos 

imobiliários seja extensa, o fato de que estes projetos possam ser modelados como 

um problema de opções reais é recente. Um dos primeiros artigos sobre o tema foi 

de Titman (1985) que modelou a opção que os proprietários de terrenos urbanos em 

Los Angeles, EUA, tinham em poder postergar seus investimentos imobiliários, 

considerando a influência das condições econômicas. Assim como Quigg (1993), 

que analisou os preços dos terrenos em Seattle, EUA e testou um modelo para 

avaliar a opção de espera para investir. 

 

Williams (1991), além da opção de postergar os investimentos, incluiu em seu 

modelo a opção de abandono do projeto, alem de incluir também incertezas sobre o 

custo e o preço. Já Capozza e Li (1994) desenvolveram um modelo teórico que 

analisam como as opções de aumentar a intensidade e o volume do investimento 

interagem com o tempo e com o valor dos projetos. Também incrementaram com 

uma opção que o proprietário tem de migrar o seu projeto, de residencial para 

comercial, por exemplo, além de inserir a análise do componente localização na 

determinação de valor do empreendimento. 

 

Alguns outros trabalhos também analisaram o tema, como Grenadier (1996), que 

introduziu o conceito de jogo de opções para explicar o comportamento do mercado 

imobiliário, associando o tempo de investimento como estratégia para reduzir ou 

acelerar as atividades dos empreendimentos em desenvolvimento. Wang e Zhou 

(2002) e Bulan et al. (2004) propuseram a utilização de modelos de opções reais 

para captar as incertezas do investimento imobiliário, enquanto Bernardi e Hochheim 

(2002) utilizaram uma simulação de Monte Carlo para previsão de receitas de 

vendas. 

 

No Brasil a literatura sobre o tema ainda é restrita e voltada para a determinação do 

valor, mais especificamente, através da análise de opções reais, analisando a 
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flexibilidade característica dos empreendimentos imobiliários como a opção de 

adiamento ou de abandono. Rocha et al. (2007) utilizaram a metodologia de opções 

reais para analisar o mercado imobiliário do Rio de Janeiro e determinar o melhor 

momento para investir nas diversas fases do projeto, além de calcular o valor 

máximo a ser pago pelos direitos exclusivos de uso do terreno. Concluíram que o 

desenvolvedor consegue incrementar o valor de seus projetos, ao incluir na análise 

a opção que tem de postergar seus investimentos em um empreendimento dividido 

em diversas fases, pois tem a informação da performance de vendas das fases 

anteriores. 

 

Medeiros (2001) aplicou o teste empírico do modelo de Williams (1991) para o 

mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro, com a inserção da variável tempo 

de construção e impostos, que não haviam sido considerados por Williams (1991). 

Já Ribeiro (2004), concluiu que a avaliação de projetos imobiliários através de 

opções reais é factível e incrementou em seu estudo a análise de sensibilidade, 

avaliando as possíveis interações entre as variáveis flexíveis no modelo e o valor do 

projeto. 

 

Especificamente sobre a literatura voltada à determinação da estrutura de capital de 

empresas do segmento imobiliário e sobre a constatação das teorias do trade-off e 

do pecking order, os estudos são recentes e com resultados ambíguos, apontando 

para ambas as teorias. 

 

Por um lado, Allen (1995) examinou as decisões de estrutura de capital para as 

empresas do setor imobiliário nos Estados Unidos da América (EUA) e observou que 

essas empresas se alavancam mais por que seus ativos são agregados como 

garantias nas suas dívidas, relatando uma correlação positiva entre tangibilidade e 

endividamento e fornecendo suporte para a teoria do trade-off, através da idéia da 

nível ótimo de alavancagem. 

 

Destaque-se também Ooi (2000), que analisou 83 empresas do Reino Unido, 

listadas em bolsa, que operam no segmento imobiliário, e encontrou evidências 

empíricas da confirmação da teoria do trade-off, pois observou a existência de um 
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nível de estrutura de capital ótima a ser alcançada, que afetam as decisões sobre 

grau de alavancagem. 

 

Por outro lado, Bond e Scott (2006), através de uma análise de regressão de 19 

companhias do setor imobiliário listadas do Reino Unido, encontraram fortes 

evidências da teoria do pecking order, pois, constataram que as empresas se 

deparam com assimetria de informações, fazendo com que sejam forçadas, tudo o 

mais mantido constante, a escolher hierarquicamente suas fontes de financiamento, 

priorizando, por exemplo, o financiamento interno ao externo e dívida sobre capital. 

 

Em uma análise mais específica sobre os determinantes da estrutura de capital de 

empresas que operam no mercado imobiliário, Westgaard et al. (2008), realizou uma 

análise de 308 empresas do setor no Reino Unido, através do método de regressão 

em painel, e encontrou que as variáveis rentabilidade, tangibilidade e tamanho são 

positivamente relacionadas com o nível de endividamento, enquanto que o giro dos 

ativos e a variabilidade da renda, são negativamente correlacionadas com o grau de 

alavancagem. 

 

Dolde e Knopf (2010), em um estudo abrangendo 243 companhias americanas 

incorporadoras, encontraram que as variáveis independentes tamanho e 

rentabilidade possuem correlação positiva com o endividamento e que as variáveis 

volatilidade dos lucros e o histórico recente dos preços são negativamente 

correlacionadas. Além destas variáveis, Ooi (1999) também constatou em sua 

regressão em painel com 83 empresas do Reino Unido que atuam no segmento 

imobiliário, que as variáveis estrutura dos ativos e orientação de negócios são 

determinantes significativas da estrutura de capital. 

 

Ertugrul e Giambona (2010), em contraste com os estudos explicitados acima, 

argumentou que a teoria do pecking order e do trade-off pode ser limitada para 

explicar a formação da estrutura de capital de projetos imobiliários, devido este 

mercado, normalmente, ser muito competitivo e fortemente regulado pelas 

autoridades locais. Concluíram que, os indicadores de alavancagem deste mercado, 

dependem do indicador de alavancagem médio e da volatilidade da performance 
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operacional do segmento, consistente com o modelo de equilíbrio competitivo de 

Maksimovic e Zechner (1991). 

 

Por fim, Kurzrock et al. (2011) analisou o comportamento de 1300 empresas alemãs 

do segmento imobiliário, de diferentes tamanhos e formas de atuação, desde as 

cooperativas habitacionais, passando pelas empresas de pequeno porte, chegando 

até às companhias listada s em bolsa. Observou que o comportamento em relação 

ao grau de alavancagem das companhias alemãs difere muito conforme a 

composição legal e de atuação das companhias, concluindo que as cooperativas 

habitacionais decidem seu nível de endividamento mais em linha com a teoria do 

trade-off e companhias listadas e limitadas de capital fechado tendem a seguir a 

teoria do pecking order em suas decisões sobre a formação da estrutura de capital.  

 

Portanto, conforme vimos acima, a maior parte destes trabalhos é voltado à 

avaliação dos projetos imobiliários e aos determinantes de sua estrutura de capital, 

em que pese à literatura ainda ser recente, este trabalho busca estender esta 

análise dos determinantes da estrutura de capital para os projetos imobiliários de 

empresas brasileiras, neste sentido, entende-se que o trabalho busca contribuir 

originalmente com a literatura do tema. 
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4. DADOS, VARIÁVEIS E METODOLOGIA 

 

4.1. Descrição da Amostra 

Para elaboração do estudo vigente, foram utilizadas informações extraídas de um 

banco de dados privado, oriundo de uma instituição financeira, relativos a uma 

carteira de financiamento de projetos imobiliários, carteira esta composta por todos 

os empreendimentos imobiliários financiados por esta instituição financeira. 

 

A amostra em questão, após a realização de todas as filtragens necessárias para o 

tratamento da base, possui um total de 1.442 projetos imobiliários, contendo 

contratos de financiamento desde 2004 até outubro de 2013, abrangendo 

empreendimentos residenciais, comerciais, localizados em todo o território nacional, 

de diversos tamanhos e controlados por diferentes companhias, sejam elas 

nacionais ou estrangeiras, listadas em bolsa ou não e de grande ou pequeno porte. 

 

Dado a característica específica dos projetos imobiliários, em que a decisão de 

alavancagem ocorre no momento prévio ao início do lançamento para venda e 

execução das obras, conforme demonstrado no item 2 acima, os dados referente às 

informações financeiras dos projetos são relativos às informações da época do 

lançamento, separadas por projeto, que fica disposto em SPE’s. 

 

O banco de dados nos mostra que 93% dos empreendimentos financiados são 

voltados para uso residencial, sendo que o valor médio de financiamento de cada 

projeto é de 19 milhões de reais, o que corresponde a um grau médio de 

alavancagem de 63%, em relação ao custo total dos projetos, e de 41,6% em 

relação ao Valor Geral de Vendas (VGV) dos empreendimentos. A alavancagem dos 

empreendimentos residenciais é maior do que a alavancagem dos empreendimentos 

comerciais, pois, os projetos residenciais, em geral, possuem um volume de 

recebimento durante a fase de construção menor e, por isso, demandam maior nível 

de dívida.  

 

A tabela 3, demonstra as principais características dos projetos imobiliários.  
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Tabela 3 - Resumo das Informações dos Projetos Imobiliários 

 
Fonte: o autor. 

 

Os projetos que são controlados por empresas nacionais representam 91% da 

amostra total, ou 1.316 empreendimentos de incorporadores brasileiros, que, 

conforme média da alavancagem, tanto contábil, quanto a mercado, utilizam-se de 

menor nível de endividamento do que os incorporadores internacionais. 

 

Cabe ressaltar ainda que, 55% destes projetos (SPE’s) são controlados por 

companhias que possuem ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA), ou 788 empreendimentos. Em media, os projetos das empresas de 

capital aberto são mais alavancados que os projetos das empresas fechadas, isto 

ocorre por que, geralmente, as empresas fechadas possuem um menor nível de 

governança corporativa e, muitas vezes, não possuem balanços nos padrões 

contábeis vigentes no Brasil, o que causa um menor limite de endividamento para os 

incorporadores de capital fechado.  

 

Da amostra total, 74% dos empreendimentos, ou 1.069, foram lançados no período 

pós-crise, ou seja, após setembro de 2008. A média da alavancagem contábil é 

maior para os projetos lançados no pós-crise, contudo, ao calcular-se a média da 

alavancagem a mercado, os empreendimentos lançados no período pré-crise 

possuem um maior grau de alavancagem. 

Residenciais 1.346 93% 25,2 bilhões 18,7 milhões 63,5% 41,6%
Comerciais 96 7% 2,3 bilhões 24,5 milhões 61,9% 41,1%
Total 1.442 100% 27,5 bilhões 19,2 milhões 63,4% 41,6%

Controle Nacional 1.316 91% 24,6 bilhões 18,7 milhões 62,9% 41,4%
Controle Estrangeiro 126 9% 2,9 bilhões 22,8 milhões 68,5% 43,4%
Total 1.442 100% 27,5 bilhões 19,2 milhões 63,4% 41,6%

Controle Listado 788 55% 18,8 bilhões 23,9 milhões 68,4% 44,9%
Controle Não Listado 654 45% 8,7 bilhões 13,4 milhões 57,4% 37,7%
Total 1.442 100% 27,5 bilhões 19,2 milhões 63,4% 41,6%

Pós‐Crise 1.069 74% 21,6 bilhões 20,2 milhões 64,8% 41,3%
Pré‐Crise 373 26% 5,9 bilhões 15,9 milhões 59,6% 42,4%
Total 1.442 100% 27,5 bilhões 19,2 milhões 63,4% 41,6%

Alavangem 
Média Contábil

Total de 
Projetos

Alavangem 
Média a MercadoProjetos Total de 

Financiamento
Financiamento 

Médio por Projeto%
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4.2. Variáveis e Estatística Descritiva 

Com o intuito de identificar quais são os principais fatores que determinam a 

estrutura de capital e o nível de alavancagem de projetos imobiliários, as variáveis 

dependentes que serão utilizadas como proxies do grau de alavancagem dos 

projetos imobiliários estão descritas na tabela 4, abaixo. 

 

Tabela 4 - Variáveis Dependentes 

 
Fonte: o autor. 

 

A utilização de duas proxies como variável dependente para estimar o grau de 

alavancagem dos projetos imobiliários, decorre do fato de que as estimativas dos 

parâmetros da equação do modelo podem ser diferentes quando se utiliza o grau de 

alavancagem em relação ao total de ativos a mercado e, em relação a valores 

contábeis. Fama e French (2002) destacaram que a mensuração do endividamento 

em termos contábeis e a valores de mercado podem conduzir a conclusões 

diferentes, sendo importante analisar os dois resultados e verificar se estes 

apresentam divergências relevantes. 

 

Com o intuito de ajustar as proxies utilizadas por Martin et al. (2005), dentre outros, 

em sua análise e correlacionar o conceito de alavancagem com o conjunto de dados 

disponíveis para os projetos imobiliários, as definições operacionais das variáveis 

dependentes foram redefinidas para os empreendimentos imobiliários, em que, o 

indicador dívidas totais é o valor total de financiamento do projeto, pois a dívida total 

que a SPE terá ao longo do projeto é pré-determinada; o indicador ativos totais a 

mercado é representado pelo Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento, 

Grau de Alavancagem a 
Mercado

Financiamento / 
Valor Geral de Vendas (VGV)

Martin et al.  (2005)
Dívidas Totais / Ativos 
Totais a Mercado

Grau de Alavancagem 
Contábil

Financiamento / 
Custo total do projeto

Martin et al.  (2005)
Dívidas Totais / Ativos 
Totais Contábil

Definação Operacional da 
ReferênciaVariável

Definação Operacional 
Ajustada Referência
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que representa o somatório do valor de venda de mercado de todas as unidades 

imobiliárias do empreendimento; e, por último, o indicador ativos totais a valor 

contábil é representado pelo custo total do projeto, que é composto pelo custo total 

de construção deste empreendimento mais o custo de aquisição do terreno, 

portanto, a valores contábeis. 

 

A tabela 5, a seguir, demonstra as principais estatísticas descritivas para as duas 

variáveis a serem explicadas. 

 

Tabela 5 - Estatística Descritiva das Variáveis Dependentes 

 
Fonte: o autor, dados analisados no Stata 12. 

 

O grau médio de alavancagem dos projetos imobiliários, considerando o indicador 

valor do financiamento sobre o VGV total é de 41,6%, e, dado o desvio padrão desta 

variável, observa-se que o grau de alavancagem se situou entre 31% e 52%, 

aproximadamente, durante os últimos dez anos da amostra. Já o grau de 

alavancagem contábil foi, em média, de 63,4% neste mesmo período, indicador este 

medido através do valor de financiamento sobre o custo total do projeto, com desvio 

padrão de 13,9%.  

 

Cabe ressaltar, que alguns projetos possuem grau de alavancagem contábil superior 

a 100%, isto ocorre, pois, o valor do financiamento, em alguns casos muito 

específicos, pode estar baseado em outros indicadores que afetam o grau de 

alavancagem daquele determinado projeto, como por exemplo, elevado valor de 

mercado, controlador com classificação de boa qualidade creditícia, outras garantias 

agregadas, dentre outros itens que respaldam o endividamento maior que o custo 

Média Erro Padrão Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo Observações

Alavancagem a 
Mercado

41,61% 0,27% 41,65% 10,13% 7,50% 92,05% 1.442

Alavancagem 
Contábil

63,37% 0,37% 63,84% 13,95% 14,01% 129,10% 1.442

Variável
Estatística Descritiva
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total do projeto. Neste Portfólio analisado, apenas sete projetos, ou 0,5% do total de 

observações, possuem grau de alavancagem maior que 100%. 

 

Para estimar o modelo de determinantes da estrutura de capital de projetos 

imobiliários, foram utilizadas como variáveis explicativas, as variáveis tradicionais 

abordadas na revisão teórica, proposta por Titman e Wessels (1988), Rajan e 

Zingales (1995), Lima e Brito (2003), Martin et al. (2005), dentre outros, tais como 

tamanho e rentabilidade, e, outras variáveis que abordam questões relativas às 

características específicas de um projeto imobiliário, que também foram incluídas na 

equação para avaliar se afetam as decisões de alavancagem dos incorporadores 

para seus empreendimentos.  

 

As tradicionais variáveis oportunidades de crescimento e tangibilidade, não foram 

incluídas no modelo por não serem aplicáveis a este tipo específico de análise, pois, 

um projeto imobiliário é pré-determinado e a possibilidade de crescimento após o 

seu lançamento é quase nula, não temos na amostra esta hipótese, e, com relação a 

tangibilidade, a empresa é uma SPE, sendo que todo seu ativo é negociável, 

portanto, o índice é nulo. 

 

A tabela 6, a seguir, descreve todas as variáveis independentes e demonstra a 

definição operacional para estas variáveis, ajustadas à aplicabilidade da amostra e 

da realidade dos projetos imobiliários. Estas variáveis e suas definições e resultados 

esperados tiveram como base alguns referenciais teóricos já discutidos acima e 

demonstrados abaixo. Contudo, algumas novas variáveis foram adicionadas ao 

modelo no intuito de estimar qual sua relação com o endividamento. 

 

Como Proxy da variável tamanho, utilizou-se o logaritmo natural do VGV do 

empreendimento imobiliário, que evidencia uma noção de magnitude do projeto. 

Para a variável rentabilidade, a proxy utilizada se adéqua aos dados disponíveis de 

cada projeto e indica uma noção de rentabilidade bruta do projeto, desconsiderando 

neste caso o efeito das despesas gerais e administrativas, que incorrem no 

controlador (incorporador) do projeto, e dos impostos. 
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Tabela 6 - Variáveis Independentes 

 
 Fonte: o autor. 

* Cidade que o empreendimento em questão esta localizado. 

 

A variável padrão do empreendimento, que tenta demonstrar, com certas restrições, 

o quão o projeto em questão é destinado a um público de maior renda, e 

consequentemente, que compra apartamentos de preços maiores, e, como isto afeta 

o grau de alavancagem deste empreendimento, é demonstrada através de uma 

proxy que tem como base um indicador relativo do preço médio do empreendimento 

sobre o preço médio da cidade em que o empreendimento em questão esta 

localizado.   

 

Como a variável padrão do empreendimento é uma variável nova incluída no modelo 

de análise, sem um referencial teórico específico conhecido, o resultado esperado 

negativo ocorre pelo fato observado na prática e analisado nas tabelas de vendas 

dos empreendimentos, de que, unidades de preços maiores, geralmente possuem 

Tamanho LN (VGV)
Titman e Wessels (1988), Rajan e Zingales (1995), 
Perobelli e Famá (2002) e Lima e Brito (2003)

Positivo

Rentabilidade
(VGV ‐ Custo Total do 

Projeto) / VGV
Titman e Wessels (1988), Rajan e Zingales (1995), 
Perobelli e Famá (2002) e Lima e Brito (2003)

Negativo

Padrão do 
Empreendimento

Preço Médio da Unidade 
do Empreendimento / 

Preço Médio da Cidade *
‐ Negativo

Tipo do 
Empreendimento

Variável Binária 
(Residencial = 1, 
Comercial = 0)

Bond e Scott (2006) Positivo

Controle Acionário 
Nacional

Variável Binária 
(Nacional =1, 

Estrangeiro = 0)
Jorge e Armada (2001) e Lima e Brito (2003) Positivo

Controle Acionário 
Empresas Listadas

Variável Binária 
(Listadas =1, Não 

Listadas =0)
Kurzrock (2011) Positivo

Pós Crise
Variável Binária (Pós 
crise =1, Pré crise =0)

‐ Negativo

Variável
Definação Operacional 

Ajustada Referência
Resultado 
Esperado
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condições de pagamento mais apertadas, ou seja, com percentual de pagamento 

pré-chaves maior do que unidades de menores preços. Assim, quanto maior o 

padrão de renda do empreendimento, menor será sua necessidade de 

financiamento esperada, já que o volume de caixa recebido pré-chaves será maior. 

 

As demais variáveis independentes são variáveis binárias relativas a características 

de cada projeto imobiliário e como elas afetam a sua estrutura de capital, tais como 

tipo do empreendimento, se ele é destinado a uso residencial ou comercial; controle 

acionário nacional ou estrangeiro; controle acionário por empresas com ações 

listadas na Bovespa; e, por fim, se a data de lançamento destes projetos foi posterior 

à crise mundial de setembro de 2008. 

 

Esta última variável, denominada Pós Crise, também sem referência, foi agregada 

ao modelo, com o intuito de testar se o fato de o empreendimento ter sido lançado 

após a crise afetou o seu grau de alavancagem. Espera-se correlação negativa entre 

esta variável e o nível de endividamento, pois, as condições creditícias e de 

mercado tornaram-se mais seletivas, fazendo que, os volumes emprestados aos 

projetos tenham sido relativamente menores, exigindo maior nível de capital próprio 

para formação de suas estruturas de capital, ou seja, espera-se um grau de 

alavancagem menor para os projetos. 

 

A tabela 7, a seguir, demonstra as principais estatísticas descritivas das variáveis 

explicativas. 
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Tabela 7 - Estatística Descritiva das Variáveis Independentes 

 
Fonte: o autor, dados analisados no Stata 12. 

  

A estatística descritiva da variável explicativa tamanho, que esta demonstrada como 

o logaritmo natural do VGV, evidencia que o VGV médio dos empreendimentos 

imobiliários é de 45 milhões de reais de uma carteira total de financiamento de 1.442 

projetos, totalizando 65 bilhões de reais de VGV. A rentabilidade bruta média destes 

empreendimentos foi de 33,4%, considerando o desvio padrão de 13,6%, nos 

últimos dez anos, a rentabilidade bruta das SPE’s variou de 19,8% até 47%. A 

amostra apresenta 29 projetos (2% da amostra total) com rentabilidade negativa, ou 

seja, os custos totais destes projetos superam seus VGVs. Isso pode ocorrer em 

empreendimentos que possuem mais de uma fase, em que o custo do terreno esta 

computado todo na primeira fase do projeto, e o lucro, poderá ocorrer nas demais 

fases. 

 

Como a variável padrão do empreendimento é um indicador do preço médio do 

empreendimento em relação ao preço médio da cidade em que este está inserido, a 

média do indicador será igual ao preço médio da carteira total. Contudo, a 

variabilidade deste indicador é muito grande, dado seu desvio padrão de 0,74, o que 

Unid. Média Erro Padrão Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo Observações

Tamanho LN (VGV) 17,273 0,023 17,308 0,877 14,447 19,656 1.442

Rentabilidade % 33,37% 0,36% 35,10% 13,63% ‐58,70% 67,23% 1.442

Padrão do 
Empreendimento

% 100,00% 1,95% 82,98% 74,17% 17,67% 787,88% 1.442

Tipo do 
Empreendimento

% 93,34% 0,66% 100,00% 24,94% 0,00% 100,00% 1.442

Controle Acionário 
Nacional

% 91,19% 0,75% 100,00% 28,35% 0,00% 100,00% 1.442

Controle Acionário 
Empresas Listadas

% 54,65% 1,31% 100,00% 49,80% 0,00% 100,00% 1.442

Pós Crise % 74,13% 1,15% 100,00% 43,81% 0,00% 100,00% 1.442

Variável
Estatística Descritiva
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indica que, dentro da amostra, encontram-se empreendimentos de preços até 74% 

mais baixo e mais alto do que os preços médios das cidades em que se localizam. 

 

Através da análise das demais variáveis dummies é verificado que 93% dos projetos 

deste portfólio são voltados para uso residencial e 91% deles tem como seus 

controladores societários os incorporadores nacionais, apenas 9% da amostra tem 

como sócios nos projetos empresas estrangeiras. Outro dado importante é que um 

pouco mais da metade, 54% dos empreendimentos são controlados por companhias 

que possuem ações negociadas na Bovespa. E, por fim, pouco mais de um quarto 

da amostra foi lançada no período pré-crise mundial de setembro de 2008. 

 

4.3. Metodologia 

O presente trabalho busca analisar os determinantes da estrutura de capital dos 

projetos imobiliários, e, com isso, contribuir com as pesquisas que vêm sendo 

realizada neste campo no mercado brasileiro. Para isso, foram utilizados dados de 

diversos empreendimentos imobiliários, fornecendo as variáveis dependentes e 

independentes, já expostas acima, oriundas de lançamentos dos últimos dez anos.  

 

A escolha da metodologia a ser utilizada para estudos no campo de Finanças 

depende diretamente dos dados disponíveis para a pesquisa. Pindyck e Rubinfeld 

(2004: 3) relataram que “dados que descrevem o movimento de uma variável ao 

longo do tempo são chamados de séries temporais (...). Dados que descrevem as 

atividades de pessoas individualmente, de firmas ou de outras unidades, em um 

dado ponto no tempo são chamados de dados em corte transversal (dados cross-

section). (...) Dados em Painel, que combinam séries temporais e em corte, podem 

ser usados para estudar o comportamento de um grupo de empresas ao longo do 

tempo”. 

 

Com isso, dentro do tema de estrutura de capital das empresas, muitos estudos 

foram realizados com diversos modelos econométricos, cada qual adequando o 

modelo aos dados disponíveis.  
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Titman e Wessels (1988) e Rajan e Zingales (1995), internacionalmente, e Tedeschi 

(1997), Gomes e Leal (2001) e Perobelli e Famá (2002), no Brasil, realizaram a 

análise com dados de corte transversal, dentro de uma amostra de empresas em um 

determinado período de tempo, onde estimaram uma regressão linear através do 

Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Em alguns casos, calculando a 

média dos indicadores por empresa dentro do período de tempo pré-determinado, 

para uma análise cross-section, e, outros, calculando a estimação por MQO com 

dados de cortes transversais de diferentes períodos de tempo, agrupados.  

 

A principal razão para utilização de agrupamentos independentes de dados em 

cortes transversais é aumentar o tamanho da amostra. Com o agrupamento, em 

períodos de tempo diferentes, obtêm-se estimadores mais precisos e estatísticas de 

testes mais poderosas. Usando dados agrupados, o MQO é o principal método de 

estimação, pois os procedimentos habituais de inferência são eficazes, inclusive a 

correção da heteroscedasticidade, e a correlação serial não é um problema, já que 

as amostras são independentes ao longo do tempo. (WOOLDRIDGE, 2011). 

 

Outros estudos no, tais como Shyam-Sunder e Myers (1999), Jorge e Armada 

(2002), Terra (2002) e Martin et al. (2005), da análise geral da estrutura de capital 

das empresas, assim como Bond e Scott (2006) e Kurzrock et al (2011), no campo 

dos projetos imobiliários, fazem suas regressões através de dados em painel ou 

combinados, pois as informações de que dispõe são do tipo cross-section, pois 

analisam as variáveis de diversas companhias e também são do tipo temporal, pois 

analisam o balanço de diversos períodos, permitindo assim, a análise dinâmica de 

cada empresa individualmente.  

 

Como em projetos imobiliários, por definição, o grau de alavancagem é pré-

determinado, ou seja, ele é decidido antes do momento do lançamento, e por 

diversos motivos já citados acima, ele não varia ao longo do tempo de concretização 

do projeto, não é possível realizar a estimação por dados em painel, metodologia 

utilizada pelos estudos internacionais no segmento de real estate, de Bond e Scott 

(2006), Ooi (2000) e Kurzrock et al. (2011) que analisaram o balanço de companhias 
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do setor imobiliário, que desenvolvem diversos projetos ao mesmo tempo, e não 

analisaram especificamente os determinantes individuais de cada projeto. 

  

Dentro deste contexto, com os dados individuais de cada projeto, é possível analisar 

os determinantes da alavancagem através do Método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO) Agrupados (pooling), seguindo como base o modelo utilizado por 

Rajan e Zingales (1995), descrito abaixo:  

 

         

        (1) 

 

Rajan e Zingales (1995) utilizaram duas medidas para alavancagem, apresentando 

os resultados de suas regressões para a alavancagem a mercado e contábil. Os 

parâmetros da equação foram calculados com a média de um período de quatro 

anos das variáveis explicativas.  

 

Adaptando Rajan e Zingales (1995) para a análise de projetos imobiliários, com a 

utilização das variáveis independentes mencionadas acima, tais como tamanho, 

rentabilidade, padrão do empreendimento e as dummies tipo do empreendimento, 

controlador nacional, controlador de capital aberto e pós crise, tem-se que as 

hipóteses serão: 

 

H0: As variáveis independentes não afetam o grau de alavancagem de um projeto 

imobiliário. 

H1: As variáveis independentes afetam o grau de alavancagem de um projeto 

imobiliário. 

 

O modelo estimado para análise dos determinantes de capital de projetos 

imobiliários terá duas equações, uma para o modelo de alavancagem a mercado, 

equação 2 e um para o modelo de alavancagem contábil, equação 3, conforme 

abaixo: 
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     ã     

              

  ó                          (2) 

 

para i= 1,2,...N; N é o número de projetos da amostra, onde,  é o erro aleatório não 

observável. 

 

 á

     ã     

              

  ó                          (3) 

 

para i= 1,2,...N; N é o número de projetos da amostra, onde,  é o erro aleatório não 

observável. 

 

Conforme Wooldridge (2011), a consistência e a inexistência de viés dos 

estimadores de MQO (β0, β1,..., βk) é provada com as quatro hipóteses de Gauss-

Markov: modelo linear em parâmetros; amostragem aleatória; colinearidade 

imperfeita; e, média condicional do termo de erro zero.  

 

A quinta hipótese, de homoscedasticidade da variância do termo de erro, não tem 

participação para mostrar se os estimadores MQO são viesados ou não, e, 

consistentes ou inconsistentes. Contudo, sem a hipótese de homoscedasticidade, os 

estimadores das variâncias são viesados. Como os erros-padrão dos estimadores 

MQO são baseados diretamente nessas variâncias, eles não são mais válidos para 

construirmos intervalos de confiança e estatísticas t. (WOOLDRIDGE, 2011, p.248). 

 

Para testar a presença de heteroscedasticidade nos termos de erro do modelo será 

realizado o teste de Breusch-Pagan e o teste de White. No caso da rejeição da 

hipótese nula de homoscedasticidade, serão aplicados os procedimentos robustos 

em relação à heteroscedasticidade, do qual obtem-se o erro-padrão robusto dos 
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estimadores MQO5, com o qual se constrói uma estatística robusta em relação à 

heteroscedasticidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
5 Ver Wooldridge (2002, Capítulo 4) para maiores detalhes. 
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5. RESULTADOS 

 

Foram estimados os modelos de regressão linear pelo método MQO agrupado para 

a equação (2) e para a equação (3), tanto para a variável dependente alavancagem 

a mercado, como para a variável dependente alavancagem contábil, derivando estes 

modelos com a inclusão de variáveis dummies anuais, o que não trouxe diferenças 

significativas ao modelo original. As estimações foram feitas através do software 

Stata 12.0 e os resultados estão reproduzidos na tabela 8 abaixo. 

 

Foram realizados também os testes da Estatística F e de Breusch Pagan e 

constatou-se que, para o modelo de endividamento a mercado, a presença de 

heterogeneidade não observada é confirmada, com a rejeição da hipótese nula de 

homoscedasticidade do termo de erro. Isto ocorre devido à heterogeneidade 

evidente dos projetos, que são oriundos do Brasil todo, de diversos tipos e que não 

se correlacionam.  

 

Para corrigir este problema e obter estimadores de variâncias consistentes e sem 

viés, foi realizado, conforme Wooldridge (2011), os ajustes necessários nos erros-

padrão, chamado de erros-padrão robustos em relação à heteroscedasticidade e, 

obtendo assim, estatísticas t, F e LM válidas na presença de heteroscedasticidade 

de forma desconhecida.   

 

Para o modelo de alavancagem contábil os testes F e de Breusch Pagan, também 

demonstrados na tabela 8 abaixo, não evidenciaram a presença de 

heteroscedasticidade nos termos de erro, assim, não se pode rejeitar a hipótese nula 

da presença de variância constante no erro a um nível de 10% de significância, não 

sendo necessária a utilização de erros-padrão robustos para a estimação por MQO. 
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Tabela 8 - Resultado das Regressões 

 
p-valor; ***, ** e *: significativo a1%, 5% e 10%, respectivamente. 

O teste da Estatística F para Heteroscedasticidade tem como hipótese nula, a não existência de 

heterogeneidade não observada. 

O teste de Breusch Pagan tem como hipótese nula a variância do erro constante. 

Os resultados de todas as dummies anuais não foram estatisticamente significantes, por isso foram 

omitidos na tabela. 

Fonte: o autor, dados analisados no Stata 12. 

 

Observa-se que todas as variáveis independentes foram significativas com um nível 

de confiança de 95%. As variáveis dummies Controle Acionário Nacional e Pós-

crise, que indicam, respectivamente, se o empreendimento possui um controlador 

(incorporador) nacional e se o empreendimento foi lançado depois da crise de 

Setembro de 2008, foram às únicas que não trouxeram resultados significantes a um 

nível de confiança de 99%, mas sendo significantes a 95%. A variável controle 

Pool OLS Pool OLS_dAno Pool OLS Pool OLS_dAno
coeficiente 

(p-valor)
coeficiente 

(p-valor)
coeficiente 

(p-valor)
coeficiente 

(p-valor)
0,0183 0,0181 0,0306 0,0301

(0,00***) (0,00***) (0,00***) (0,00***)

‐0,3910  ‐0,3943  0,1052 0,1048
(0,00***) (0,00***) (0,00***) (0,00***)

‐0,0221  ‐0,0235  ‐0,0321  ‐0,0343 
(0,00***) (0,00***) (0,00***) (0,00***)

0,0337 0,0348 0,0539 0,0557
(0,00***) (0,00***) (0,00***) (0,00***)

‐0,0173  ‐0,0170  ‐0,0350  ‐0,0342 
(0,04**) (0,03**) (0,00***) (0,00***)

0,0682 0,0690 0,1039 0,1054
(0,00***) (0,00***) (0,00***) (0,00***)

0,0356 ‐0,0171  0,0620 ‐0,0205 
(0,00***) (0,18) (0,00***) (0,29)

Estatística F 98,8200 63,4600 95,9800 44,8000
Probabilidade > F (0,00***) (0,00***) (0,00***) (0,00***)

R²  0,4034 0,4161 0,3190 0,3347
R² Ajustado  ‐ ‐ 0,3157  0,3272 

Dummies Anuais Não Sim Não Sim
Teste Breusch ‐ Pagan 115,1800 99,8700 1,5600 0,0000
Prob (0,000) (0,000) (0,211) (0,949)

Estatística F para Heteroscedastic 65,1500 53,7900  0,8900 0,0000
Prob > F (0,000) (0,000) (0,346) (0,963)

Variáveis

Endividamento a Mercado

Tamanho

Rentabilidade

Padrão do Empreendimento

Tipo do Empreendimento

Endividamento Contábil

Controle Acionário Nacional

Controle Acionário Empresas 
Listadas

Pós Crise
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acionário nacional no modelo de alavancagem a mercado e a variável pós-crise nos 

dois modelos com inclusão de dummies anuais. 

 

A variável Tamanho, tanto nos modelos a mercado quanto contábil, mostrou-se 

positivamente correlacionada com o endividamento, assim como os resultados 

obtidos por Titman e Wessels (1988) e Rajan e Zingales (1995), para seus estudos 

internacionais, e, Tedeschi (1997) no Brasil. Este resultado esta em linha com a 

teoria do trade-off, que afirma que companhias de maior porte tem maior acesso às 

diversas formas de captação de recursos e seria uma proxy inversa da probabilidade 

de default. 

 

Esta relação é maior para o modelo de alavancagem contábil, em relação ao de 

mercado e sem alterações significativas com a inclusão das dummies anuais, 

indicando que, neste mercado, projetos maiores, tendem a ter um grau de 

alavancagem maior, independentemente do ano de lançamento, indicando que o 

grau de alavancagem de um projeto não se alterou significativamente ao longo dos 

anos. Este resultado segue a linha de que projetos maiores demandam mais 

recursos e, geralmente, o padrão de renda dos compradores é menor quanto maior 

o tamanho do projeto, indicando menor volume de recebimento no período de 

construção, e, portanto, maior necessidade de alavancagem. 

 

De acordo com os resultados, pode-se observar uma contradição com relação à 

variável Rentabilidade dos projetos, pois, quando se analisa o resultado do modelo a 

mercado, este apresenta uma relação negativa com o endividamento, em linha com 

os resultados obtidos por Titman e Wessels (1988), Rajan e Zingales (1995), Gomes 

e Leal (2001), Lima e Brito (2003) e Martin et al. (2005) e com a teoria do pecking 

order, que nos mostra que quando há uma maior rentabilidade e, portanto, uma 

maior geração de caixa, existe uma menor necessidade de captação de dívidas. 

 

Contudo, no modelo de alavancagem contábil, o resultado encontrado aponta uma 

relação positiva da rentabilidade com o grau de alavancagem. Jorge e Armada 

(2001) também encontrou esta divergência em sua análise para o mercado de 

Portugal, concluindo que a principal diferença se referia aos resultados 
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extraordinários que poderiam estar afetando a decisão da companhia em se 

alavancar ou não. Neste modelo de regressão a valor contábil, como o grau de 

alavancagem é mensurado a partir da divisão do valor do financiamento do 

empreendimento pelo custo total do projeto, o lucro não operacional, não captado 

pelo modelo contábil, pode estar influenciando o grau de alavancagem. 

 

Cabe ressaltar que o modelo de alavancagem contábil possui um poder explicativo 

consideravelmente menor que o modelo de alavancagem a mercado, haja visto seu 

R², que é em torno de 10% menor que o modelo a mercado, que, eventualmente, 

esteja captando valores agregados (em termos de rentabilidade) que o modelo 

contábil não captura, sendo uma possível hipótese para explicar estas divergências 

de resultados. 

 

A variável Padrão do empreendimento é uma proxy para indicar para qual nível de 

renda o determinado empreendimento é destinado e como ela afeta a decisão do 

grau de alavancagem de um projeto, pois, por experiência de mercado e 

constatação com incorporadores, através da análise de suas tabelas de vendas e 

formas de pagamento, quanto maior o padrão de renda do empreendimento, maior 

será o volume de recebimento durante a fase de construção e, consequentemente, 

menor seria a necessidade de alavancagem, assim, espera-se que esta variável 

tenha uma correlação negativa com o endividamento e seja significativa, fato este 

devidamente comprovado pelo resultado das regressões, em todos os modelos 

analisados e sendo significativas com um nível de confiança de 99%. 

 

Os resultados obtidos para as variáveis independentes binárias que representam as 

características dos projetos imobiliários tiveram algumas divergências com relação 

aos resultados esperados.  

 

Na variável controle acionário nacional, em que se esperava um coeficiente positivo, 

assim como Jorge e Armada (2001) e Lima e Brito (2003), indicando que um projeto 

que tenha um controlador nacional tende a ter um grau de alavancagem maior do 

que um internacional, dado seu maior conhecimento sobre o mercado local e maior 

influência no mercado creditício. Contudo, o resultado encontrado demonstra o 
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contrário nos dois modelos analisados, sendo significante a 5% no modelo a 

mercado, indicando que projetos controlados por incorporadoras internacionais 

tendem a se alavancar mais.     

 

As evidências para a variável dummy Pós-crise foram contrárias aos resultados 

esperados no modelo em que não se considera as variáveis dummies anuais. 

Esperava-se que o grau de alavancagem dos projetos imobiliários teriam um 

coeficiente negativo após a crise internacional do subprime dos EUA, e, verifica-se 

nos números, que o coeficiente foi positivo (0,035 para o modelo a mercado e 0,062 

para o modelo contábil) nos modelos sem dummies anuais. Contudo, no modelo 

com a inclusão das variáveis dummies anuais, o resultado encontrado está de 

acordo com o resultado esperado (-0,017 para o modelo a mercado e -0,020 para o 

modelo contábil), indicando que após a crise internacional, os projetos tendem a ter 

um grau de endividamento menor. 

 

Para a variável Tipo do Empreendimento os resultados obtidos estão em linha com 

os resultados esperados, ou seja, espera-se que empreendimentos residenciais 

tenham um maior grau de alavancagem, tornando assim o coeficiente positivo, 

assim como analisou Bond e Scott (2006), que indicaram que empreendimentos 

destinados ao uso comercial tendem a ter um menor grau de alavancagem, devido à 

possuírem uma tabela de vendas com maior volume de recebimento durante a fase 

de obras. Os resultados encontrados evidenciam que, em termos de alavancagem a 

mercado um projeto destinado ao uso residencial possui um grau de alavancagem 

3,4% acima de um projeto destinado ao uso comercial. Para a alavancagem contábil 

este percentual é de 5,4%. 

 

A variável independente Controle Acionário de Empresas Listadas apresentou uma 

relação conforme a esperada pela teoria do trade-off e por Kurzrock et al. (2011) 

quando fez a análise com empresas de capital aberto da Alemanha, de que 

empresas que possuem ações listadas em bolsa apresentam uma maior governança 

corporativa, geralmente um porte maior e, assim, maior acesso ao mercado de 

crédito.  
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Especificamente no setor de real estate, esta correlação positiva com o 

endividamento tende a ocorrer, pois, no mercado em geral, as incorporadoras de 

capital aberto, conseguem limites de financiamento para seus projetos acima das 

demais empresas de capital fechado, isto ocorre devido ao pelo fator tamanho, em 

que uma empresa de capital aberto consegue diluir eventuais riscos, e, pelo fator, 

governança corporativa, que neste mercado, para empresas de capital fechado 

ainda é um problema, já que o regime de contabilização é específico, trabalhoso e 

não exigido pelo fisco (que exige apenas o regime de caixa), dificultando o processo 

de avaliação de crédito por parte dos bancos, que optam por oferecer menores 

limites.  

 

Os resultados encontrados mostram que, mantido os demais fatores constantes, 

projetos que possuem como controladores empresas de capital aberto, tendem a 

apresentar um grau de alavancagem, para o modelo a mercado, de 6,9% acima das 

empresas de capital fechado e de 10,4% para a alavancagem contábil.  

 

De forma a ampliar o campo de análise do presente estudo, efetuou-se a análise dos 

determinantes da estrutura de capital dos projetos imobiliários separadamente para 

as Regiões Metropolitanas de São Paulo (RMSP), Rio de Janeiro (RMRJ) e Outras 

Regiões, cujos resultados estão reportados no APÊNDICE.  

 

O intuito desta separação por regiões foi a tentativa de capturar alguns relações 

diferentes para determinadas regiões e o que se obteve foi, no geral, uma correlação 

entre os coeficientes das variáveis independentes e a alavancagem iguais a análise 

para a amostra do país inteiro, não separando a análise por regiões metropolitanas.  

 

As variáveis Tipo do Empreendimento e Controle Acionário Nacional perderam 

relevância estatística para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Para as outras 

regiões estas mesmas variáveis tiveram apenas uma redução no nível de confiança 

de 10% e 5%, respectivamente. Para a Região Metropolitana de São Paulo a 

variável Controle Acionário Nacional perdeu relevância estatística e a variável Pós-

Crise, teve uma redução no nível de significância para 5%. Cabe destaque para os 

modelos de alavancagem a mercado, o R² de RMSP e de RMRJ são superiores ao 
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R² encontrado no modelo para outras regiões e no modelo de análise da amostra 

nacional. 

 

Em resumo, o trabalho conseguiu evidenciar uma relação importante entre as 

variáveis independentes levantadas pelo modelo e o grau de alavancagem dos 

projetos imobiliários. Obteve evidências em favor da teoria do trade-off, no caso da 

correlação positiva entre tamanho e alavancagem e, também, evidências em favor 

da teoria do pecking order, através da relação negativa entre alavancagem e 

rentabilidade.  

 

Por fim, uma nova variável introduzida no modelo, a variável Padrão do 

empreendimento, mostrou determinante na estrutura de capital de um projeto 

imobiliário, assim como as variáveis que denominam as suas características também 

se mostraram determinantes para formação de sua estrutura de capital.     
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6. CONCLUSÃO 

 

Este estudo busca estender a literatura brasileira sobre a estrutura de capital das 

empresas e seus fatores determinantes, ao analisar o impacto simultâneo das 

variáveis tamanho, rentabilidade e padrão do empreendimento, além das variáveis 

dummies, que denotam as características do empreendimento (tipo, controle 

acionário nacional, controle acionário de capital aberto e pós-crise) no grau de 

alavancagem de um projeto imobiliário. Assim como nos demais estudos sobre o 

tema, os resultados mostram evidências tanto para a teoria do trade-off¸ quanto para 

a teoria do pecking-order. 

 

Verificou-se que a hipótese de que estas variáveis independentes não afetam o 

endividamento pode ser rejeitada, tanto para os modelos de alavancagem a 

mercado quanto contábil, sendo que os resultados positivos esperados para o 

tamanho do projeto se constataram e, os resultados divergentes encontrados para a 

variável rentabilidade, traz à tona a hipótese de que fatores não operacionais 

possam estar sendo considerados na determinação do grau de alavancagem.  

 

A pesquisa também mostrou que a relação negativa esperada entre o fator padrão 

do empreendimento e endividamento se confirmou para os dois modelos de 

alavancagem, indicando, que, quanto maior o padrão de renda que será destinado o 

projeto menor será o seu grau de alavancagem, ceteris paribus, demonstrando ser 

um importante determinante da estrutura de capital de um projeto. As variáveis 

binárias que descrevem as características do projeto também se mostraram 

significantes, sendo fatores que determinam a estrutura de capital de um projeto, 

dado sua correlação com o grau de alavancagem. 

 

Portanto, os resultados obtidos sugerem que as variáveis estudadas pelo modelo 

representado acima, são determinantes na estrutura de capital de um projeto 

imobiliário. Para pesquisas futuras, recomenda-se a incorporação de novos fatores 

que possam determinar a sua estrutura de capital e uma análise mais aprofundada 

separadamente por regiões do Brasil, com uma base de dados mais extensa. 
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APÊNDICE – RESULTADO REGRESSÕES  

 

Tabela 9 – Resultado das Regressões por Regiões Metropolitanas: Modelo de 

Endividamento a Mercado 

 

p-valor; ***, ** e *: significativo a1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: o autor, dados analisados no Stata 12. 

 

 

 

 

 

 

 

RM SP RM RJ Outras RM
coeficiente 

(p-valor)
coeficiente 

(p-valor)
coeficiente 

(p-valor)
0,0370 0,0222 0,0143

(0,00***) (0,01**) (0,00***)

‐0,4786  ‐0,3314  ‐0,3464 
(0,00***) (0,00***) (0,00***)

‐0,0281  ‐0,0414  ‐0,0160 
(0,00***) (0,00***) (0,00***)

0,0443 ‐0,0205  0,0282
(0,00***) (0,36) (0,05*)

0,0132 ‐0,0191  ‐0,0293 
(0,29) (0,20) (0,01**)

0,0515 0,0368 0,0743
(0,00***) (0,02**) (0,00***)

0,0254 0,0478 0,0343
(0,01**) (0,01**) (0,00***)

Estatística F 33,3900 20,7100 63,4600
Probabilidade > F (0,00***) (0,00***) (0,00***)

R²  0,5114 0,5129 0,4161
R² Ajustado  ‐ ‐

Padrão do Empreendimento

Tipo do Empreendimento

Controle Acionário Nacional

Controle Acionário Empresas 
Listadas

Pós Crise

Variáveis

Endividamento a Mercado

Tamanho

Rentabilidade



70 
 

 

 

Tabela 10 – Resultado das Regressões por Regiões Metropolitanas: Modelo de 

Endividamento Contábil 

 

p-valor; ***, ** e *: significativo a1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Fonte: o autor, dados analisados no Stata 12. 

 

 

RM SP RM RJ Outras RM
coeficiente 

(p-valor)
coeficiente 

(p-valor)
coeficiente 

(p-valor)
0,0566 0,0393 0,0238
(0,00***) (0,00***) (0,00***)

0,0492 0,1275 0,1498
(0,01**) (0,00***) (0,00***)

‐0,0381  ‐0,0676  ‐0,0235 
(0,00***) (0,00***) (0,00***)

0,0721 ‐0,0209  0,0407
(0,00***) (0,55) (0,02**)

0,0116 ‐0,0323  ‐0,0536 
(0,57) (0,37) (0,00***)

0,0833 0,0598 0,1103
(0,00***) (0,02**) (0,00***)

0,0445 0,0914 0,0610
(0,00***) (0,00***) (0,00***)

Estatística F 24,0100 10,7500 74,9500
Probabilidade > F (0,00***) (0,00***) (0,00***)

R²  0,2878 0,4553 0,3652
R² Ajustado  0,2758  0,4129  0,3603 

Controle Acionário Empresas 
Listadas

Pós Crise

Variáveis

Tamanho

Controle Acionário Nacional

Padrão do Empreendimento

Tipo do Empreendimento

Endividamento Contábil

Rentabilidade


