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RESUMO 

Este trabalho tem como proposta estudar como a introdução e a utilização do 

pagamento de juros sobre capital próprio (JSCP) afetaram o nível de endividamento 

das empresas brasileiras. Para testar a hipótese que os JSCP levaram as empresas 

a usarem menos capital de terceiros, são utilizados matching estimators, 

estabelecendo como grupo de controle as empresas que não pagaram JSCP e 

como grupo de tratamento as que o fizeram, em uma amostra composta de 40 

companhias durante os anos de 1995 até 1998. Em linha com estudos anteriores, foi 

encontrada evidência empírica indicando que o efeito médio do tratamento (ATE) 

para empresas que decidem pagar JCSP é o de reduzir o seu nível de 

endividamento. Contudo, não houve resultado significativo de redução de 

endividamento ao analisarmos o efeito médio do tratamento dentre o grupo de 

empresas tratadas (ATET ou ATT).  

Palavras-chave: finanças corporativas, estrutura de capital, juros sobre capital 

próprio, matching estimator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

ABSTRACT 

This paper studies whether the introduction and utilization of interest on equity (IOE) 

payments affected the leverage ratios of Brazilian companies. To test the hypothesis 

that IOE led companies to use less debt, a matching estimator procedure is used, 

considering as control group a pool of companies that did not pay IOE and as 

treatment group the ones that did pay it, on a sample comprised of 40 companies 

during the years of 1995 to 1998. As expected from previous studies, the empirical 

evidence supports the argument that the average treatment effect (ATE) for 

companies that pay IOE will result in a reduction of their leverage ratio. However, 

there were no significant results to leverage reduction when we analyze the average 

treatment effect on the treated (ATET or ATT). 

Keywords: corporate finance, capital structure, interest on equity, matching estimator. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Lei nº 9.249/95, na esteira da estabilização monetária, e criando uma alternativa à 

correção monetária do patrimônio líquido, estabeleceu o pagamento dos juros sobre 

capital próprio (JSCP), tratando-se de um mecanismo semelhante ao allowance on 

corporate equity (ACE), adotado em outros países. Os JSCP permitem às empresas 

que obtiveram lucro em um determinado exercício (ou havendo reserva de lucros – 

sendo esse segundo critério adicionado através da Lei nº 9.430/96), o pagamento de 

dividendos passíveis de lançamento como despesa financeira, dedutível para fins de 

apuração do lucro tributável, portanto. Contudo, o valor de JSCP, calculado pelo 

Patrimônio Líquido da empresa multiplicado pela Taxa de Juros de Longo Prazo, é 

condicionado a 50% do maior valor entre o lucro antes do imposto (earnings before 

taxes – EBT1) ou de lucros acumulados e reserva de lucros. 

Trata-se, portanto, de um benefício fiscal para as empresas, uma vez que reduz a 

base sobre a qual incidiria o imposto de renda. Estudos anteriores apontam que tal 

benefício implica em adição de valor à empresa, e que, portanto, os JSCP devem 

ser contemplados nas considerações de determinantes de estrutura de capital 

(NESS JR. e ZANI, 2001).  

Este trabalho se propõe a investigar se as empresas brasileiras alteraram suas 

estruturas de capital em decorrência da Lei nº 9.249/95, sendo esperado que, como 

os JSCP são dedutíveis pela empresa, os níveis de alavancagem deveriam ter 

diminuído. A discussão se faz pertinente, dado que os juros sobre capital próprio têm 

ocupado seu destaque na mídia especializada, com notícias recentes apontando 

para uma eventual abolição da alternativa. Com isso, torna-se também importante a 

análise do impacto de dita abolição nas decisões de financiamento das empresas. 

Durante o período analisado por esse trabalho, 9 empresas efetuaram a distribuição 

de JSCP aos seus acionistas em 1997, enquanto 11 empresas da amostra utilizaram 

o recurso em 1998. 

A estrutura do trabalho é composta da seguinte forma: a segunda seção contém a 

revisão de literatura, seguida pela descrição de particularidades dos juros sobre 

                                                           
1 E antes da consideração dos Juros Sobre Capital Próprio. 
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capital próprio. A terceira seção descreve a metodologia e a quarta aborda os 

resultados obtidos. Por fim, a quinta seção é destinada à conclusão e comentários. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A discussão relativa à estrutura de capital e em particular aos benefícios fiscais do 

uso da dívida, resultando assim em adição de valor às empresas, é de fundamental 

importância em finanças corporativas, sendo destacada por Modigliani e Miller (MM) 

(1958; 1963). Sob as hipóteses de racionalidade e mercados perfeitos, é 

demonstrado que as decisões de estrutura de capital seriam irrelevantes, ou seja, o 

valor da empresa seria dado apenas pelo valor presente dos fluxos de caixa dos 

ativos, calculado a uma taxa de desconto igual ao custo de capital próprio não 

alavancado. Porém, com a inserção de impostos, e especialmente a faculdade de 

deduzir despesas financeiras do lucro tributável, o uso de dívida pode aumentar o 

valor da firma, através do que é conhecido como um “benefício fiscal” (debt tax 

shield). 

Miller (1977), admitindo complicações do mundo real, representadas pela tributação 

dos rendimentos de ações e títulos de dívida no nível da pessoa física, explicita que 

se a firma minimiza o imposto pago através da utilização do benefício fiscal da 

dívida, então o investidor considera esse cenário na avaliação de seus investimentos 

e suas implicações tributárias. Portanto, o efetivo benefício quando a empresa se 

alavancasse seria dado pela seguinte expressão: 

 

 
𝜏∗ =  [1 −

(1 − 𝜏𝐶)(1 − 𝜏𝑃𝑆)

1 − 𝜏𝑃𝐵
] 

 
(1) 

 

Sendo: 

𝜏𝑐 = alíquota de imposto de renda que incide sobre os lucros da empresa;  

𝜏𝑃𝑆 = alíquota de imposto aplicável sobre renda advinda de investimento em ações 

da empresa pela pessoa física;  

𝜏𝑃𝐵 = alíquota de imposto de renda de pessoa física sobre juros pagos por títulos de 

dívida emitidos pela empresa.  
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Se todas as alíquotas fossem iguais a zero, teríamos a proposição padrão de 

Modigliani e Miller (1958), ou seja, a hipótese de mercado perfeito; se 𝜏𝑃𝐵 = 𝜏𝑃𝑆 

teríamos a situação argumentada em Modigliani e Miller (1963), e caso haja 

divergência entre as alíquotas, a análise muda de panorama, com a potencialidade 

inclusive de anulação do efeito benéfico à empresa do tax shield decorrente da 

dedutibilidade dos pagamentos de juros da dívida. 

Isto posto, ao estudarem os determinantes da estrutura de capital de empresas nas 

economias dos países que compunham o G-7, Rajan e Zingales (1995) formularam 

um modelo através de uma regressão de corte transversal com o intuito de avaliar 

os principais fatores que se correlacionavam com a alavancagem das empresas. A 

equação estimada para os Estados Unidos, utilizando um modelo Tobit censurado,  

com variáveis independentes defasadas para contornar problemas de 

endogeneidade, e sendo a variável dependente utilizada o valor contábil ajustado da 

dívida sobre o valor contábil ajustado da dívida mais o valor contábil ajustado do 

capital próprio2. 

Supondo a argumentação presente em Harris e Raviv (1991), o consenso seria o de 

que a alavancagem tem relação positiva com os níveis de ativos fixos (tangíveis), 

benefícios fiscais não produzidos pelo uso de capital de terceiros, oportunidades de 

investimento e tamanho das empresas. Por sua vez, haveria relação negativa com 

volatilidade, gastos com propaganda, probabilidade de falência, lucratividade e 

singularidade dos produtos. Todavia, as variáveis de benefícios fiscais não 

produzidos pelo uso de capital de terceiros (fora depreciação), assim como 

volatilidade, gastos com propaganda, pesquisa e desenvolvimento e singularidade 

dos produtos não são contempladas no modelo por conta de limitações de dados e 

proxies (p. 1451, nota de rodapé 26). O estudo se concentra somente em quatro 

principais determinantes (Tangible Assets, Market-to-book ratio, Log Sales e Return 

on Assets), dadas as dificuldades de obtenção de dados sobre as demais variáveis. 

                                                           
2 Os valores são ajustados para adequar as diferenças das informações contábeis entre os países que compõem 
o estudo. 
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Os resultados obtidos estavam em linha com estudos prévios, sendo todas as 

variáveis independentes significantes. 

Giner e Reverte (2001) propõem a utilização de um modelo adaptado de Ohlsen 

(1995) para mensurar o valor informacional da estrutura de capital. A alternativa 

proposta pelos autores é utilizar todo o referencial acerca da teoria de sinalização 

com o uso de capital de terceiros e da possibilidade de existência de estrutura de 

capital “ótima”, ou seja, a chamada teoria de trade-off estático. 

A teoria de sinalização (BERK e DEMARZO, 2013, p. 566) trata da existência de 

assimetria de informação entre gestores e investidores de uma firma. Admitindo-se 

que os gestores detêm mais informação do que os investidores, então a escolha de 

se alavancar pode ser interpretada pelo mercado como um sinal de que são boas as 

perspectivas futuras da empresa. 

Myers (1984) sugere que os gestores preferem utilizar recursos internos primeiro, 

como lucros retidos, ao invés de emitir títulos de dívida ou ações. A justificativa 

principal seria a de que, com a percepção de que as ações de uma empresa 

estariam subavaliadas, haveria uma “ordem de preferência” (pecking order) na 

escolha de alternativas de financiamento de investimentos. 

Em relação a um nível “ótimo” de estrutura de capital, Giner e Reverte (2001) 

explicitam as dificuldades de verificação da Proposição I de Modigliani e Miller 

(1958), dado que não é possível observar o valor de mercado das empresas. Na 

maioria dos casos, só há disponibilidade da informação do valor de mercado do 

capital próprio através do preço das ações, não ocorrendo o mesmo para a dívida. 

Também é argumentado por Giner e Riverte (2001) que as decisões de estrutura de 

capital são consideradas das mais importantes decisões gerenciais de uma 

empresa, sendo a percepção da dívida pelos investidores amplamente influenciada 

pelo nível de desvio da razão dívida-capital próprio em respeito a um nível “ótimo”. 

Segundo Green (1996, p. 199), tais desvios, independentemente da direção, seriam 

penalizados pelos investidores. 

No contexto brasileiro, Perobelli e Canongia (2015) realizaram testes para a 

avaliação das principais proposições sobre as teorias de Trade-Off e Pecking Order, 
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adicionando a essa última o conceito de restrição financeira apresentado por 

Almeida e Campello (2010). Em consideração aos determinantes do endividamento, 

no contexto da teoria de trade-off dinâmico, os pesquisadores utilizaram a forma 

funcional adaptada de Flannery e Rangan (2006), chegando à equação que regride 

o endividamento de uma empresa no período t+1 sobre endividamento, receita de 

vendas, liquidez dos ativos, custo da dívida, idade da empresa, retorno sobre ativos 

operacionais e um fator que engloba tangibilidade dos ativos, benefícios fiscais não 

relacionados à dívida e giro de ativos, sendo todos os dados dos regressores da 

equação observados no período t. A conclusão de Perobelli e Canongia (2015) foi a 

de que empresas não restritas buscam financiamento quando necessário, enquanto 

aquelas que enfrentam problemas de restrição buscam as alternativas que lhes são 

possíveis em um determinado momento, permitindo-se assim a coexistência das 

teorias de trade-off dinâmico e pecking order. As variáveis independentes utilizadas 

pelos pesquisadores no caso aplicado ao Brasil serviram como base para esse 

estudo, pois incorporam os aspectos abordados pela literatura de estrutura de 

capital até o momento.  A descrição e comentários sobre a inserção dessas 

variáveis são discutidos na seção de metodologia. 

Em Klemm (2006) são discutidos os sistemas de allowances on corporate equity 

(ACE) ao redor do mundo, em especial nos seguintes países: Croácia, Itália, Áustria, 

Brasil e Bélgica. Os ACE são recursos que permitem dar igual tratamento dos 

proventos do capital de terceiros e do capital próprio, permitindo assim a 

dedutibilidade de juros sobre o capital próprio. O caso brasileiro é citado como uma 

variação dos ACE, dado que não é direcionado de forma ampla, se restringindo 

somente às empresas através da utilização de JSCP.  

Um ponto de relevância que deve ser incorporado ao efetuarmos a análise de 

estrutura de capital no Brasil, tendo em vista todo o conteúdo abordado pela 

evidência empírica supracitada, são os juros sobre capital próprio – uma espécie de 

dividendo que pode ser lançado como despesa financeira pelas empresas, 

funcionando assim como benefício fiscal. Sua definição e implicações são 

abordadas no próximo sub item. 
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2.1 Particularidade do caso brasileiro: juros sobre capital próprio 

 

Uma particularidade do sistema brasileiro, comparativamente ao que ocorre nos 

Estados Unidos, é a inexistência de tributação de dividendos (para a pessoa física) e 

a existência dos Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) 3. A Tabela 1 apresenta a 

trajetória das alíquotas de imposto sobre lucros de empresas e dividendos recebidos 

por investidores durante o período de 1995 até 1998, tanto nos Estados Unidos 

como no Brasil. 

Tabela 1 - Alíquotas de imposto de renda de pessoa jurídica e tributação de 

dividendos. Comparação entre Estados Unidos e Brasil, 1995-1998. 

 Estados 

Unidos 
Brasil 

 1995-1998 1995 1996-1998 

Imposto sobre 

Lucros de 

Empresas  

35% 53% 33% 

Imposto sobre 

Dividendos 
40% 15% Isento 

 

Imposto sobre Lucros de Empresas no Brasil: contempla as alíquotas de imposto de renda de pessoa 

jurídica, adicional de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). 

Fontes: Receita Federal do Brasil, Câmara dos Deputados, KPMG Tax Rates Online, Berk e DeMarzo 

(2013, p. 521). Elaboração própria. 

 

Os JSCP foi introduzido a partir de 01 de janeiro de 1996 com a promulgação da Lei 

nº 9.249/95, com o objetivo de compensar a extinção da correção monetária do 

balanço das empresas e distribuir o lucro aos acionistas, podendo inclusive compor 

parte dos dividendos obrigatórios. De acordo com Ness Jr. e Zani (2001), sendo o 

JSCP uma despesa financeira que pode ser lançada pelas empresas, fica 

evidenciado que esses juros implicam em adição de valor às empresas e assim 

                                                           
3 Os beneficiários dos juros sobre capital próprio sofrem retenção de imposto (alíquota de 15% sobre 
o valor dos juros pagos) na data do pagamento ou crédito dos mesmos. 
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podem afetar a composição de sua estrutura de capital, gerando um incentivo ao 

uso de capital próprio em oposição à dívida. 

Outros estudos, destacando as diferenças entre JSCP em relação aos dividendos, 

discorrem sobre o efeito diferenciado dessa distribuição aos acionistas – dado que 

os JSCP se mostram mais vantajosos em todas as situações em que seu 

beneficiário é pessoa física. Entretanto, as vantagens às pessoas jurídicas só são 

efetivas quando não há cobrança adicional de IRPJ. Em Scripelliti (2012) é exposto 

um exemplo numérico evidenciando que a adoção de JSCP em oposição ao 

pagamento de dividendos resulta em um mesmo desembolso líquido que o 

dividendo para os acionistas, sob o efeito de redução de pagamento de encargos 

tributários à empresa.  

Foi estabelecido pela legislação que o valor de JSCP seria assim condicionado: 

 

 𝐽𝑆𝐶𝑃 =  𝑃𝐿 × 𝑇𝐽𝐿𝑃 ≤ 𝑚á𝑥(50% × 𝐸𝐵𝑇𝐽𝑆𝐶𝑃, 50% 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠4) (2) 

   

Sendo: 

PL = Patrimônio Líquido; 

TJLP = Taxa de Juros de Longo Prazo, pro rata diem; 

EBTJSCP = Lucro antes dos Juros Sobre Capital Próprio e do imposto de renda de 

Pessoa Jurídica. 

Uma empresa pode fazer uso dos JSCP quando em seu exercício fiscal obteve lucro 

ou se há reserva do mesmo5, limitando-se à fórmula acima para efetuar a 

distribuição aos seus acionistas. Ou seja, o valor de JSCP distribuído não pode 

superar o maior valor entre a metade dos lucros antes de juros e imposto de renda 

da empresa e a metade de lucros acumulados e reserva de lucros.  

                                                           
4 Lucros acumulados e reserva de lucros. 
5 O critério de reserva de lucros foi adicionado pela Lei nº 9.430 de 27 de dezembro de 1996, conforme citado 
anteriormente. 
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Entretanto, é importante notar que, se for promulgada a Medida Provisória nº 694, de 

setembro de 2015, outro fator limitador aos JSCP será introduzido: seu valor para 

dedução fica restrito à menor taxa entre a TJLP pro rata diem ou 5% ao ano, 

multiplicados pelo Patrimônio Líquido. Em se tratando de um estudo que contempla 

somente o período de 1995 até 1998, esse aspecto não será abordado. 

Com isso, o valor de uma empresa que utiliza instrumentos de dívida e tenha lucro 

antes das despesas financeiras e imposto de renda (𝐸𝐵𝐼𝑇) positivo, de acordo com 

Ness Jr. e Zani (2001), seria dado por: 

Valor da empresa alavancada é igual à soma de seu valor sem dívida, adicionando 

os eventuais benefícios fiscais trazidos a valor presente: 

 𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 + 𝑉𝑃(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠) (3.1) 

 

Sendo (3.2) os benefícios fiscais oriundos do pagamento de juros sobre capital 

próprio, já considerando o ônus de IRRF ao acionista: 

 𝐽𝑆𝐶𝑃∗ =  
𝑃𝐿 × 𝑇𝐽𝐿𝑃

𝑘𝑒
× (𝜏𝐶 − 𝜏𝑃𝑆

∗) (3.2) 

   

E juntando as equações (3.1), (3.2) e multiplicando o termo (𝜏∗) explicito na equação 

(1) pelo valor de mercado da dívida (𝐷) temos: 

 𝑉𝐿 =  𝑉𝑈 + (
𝑃𝐿 × 𝑇𝐽𝐿𝑃

𝑘𝑒
) (𝜏𝐶 − 𝜏𝑃𝑆

∗) + [1 −
(1 − 𝜏𝐶)(1 − 𝜏𝑃𝑆)

1 − 𝜏𝑃𝐵
] 𝐷 

(3.3) 

 

 

Sendo: 

𝑉𝐿= Valor da empresa alavancada; 

𝑉𝑈= Valor da empresa sem alavancagem; 

PL = Patrimônio Líquido ajustado no início do período; 

𝑘𝑒 = custo de capital de uma empresa sem dívida; 

𝜏𝑃𝑆
∗ = imposto de renda de pessoa física sobre JSCP; 



19 
 

 
 
 

𝐷 = Valor de mercado da dívida. 

 

A equação (3.3) utiliza o referencial teórico de Modigliani e Miller (1963) e Miller 

(1977), adicionando o JSCP no cálculo do valor da empresa alavancada. A premissa 

de que os fluxos de caixa dos ativos e da dívida são perpetuidades, é mantida. 

Portanto, fica evidente que o JSCP deve ser contemplado nos determinantes de 

estrutura de capital e que o sinal esperado de seu coeficiente, tendo em vista os 

fatores que afetam a alavancagem, deve ser negativo. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Dados  

 

Os dados utilizados foram extraídos via Economática e Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), inicialmente trabalhando com demonstrações financeiras anuais 

de 1994 até 1999, contemplando companhias abertas que não sejam caracterizadas 

como pertencentes ao setor financeiro, de fundos ou de seguros. Para evitarmos 

problemas de omissão de dívida através do uso de subsidiárias, como defendido por 

Rajan e Zingales (1995), foram utilizados balanços consolidados. A amostra final é 

composta somente de empresas que têm os dados disponíveis para o período de 

1995 a 1998, assim resultando em 160 observações de firma-anos. 

 

3.2 Estratégia empírica 

 

Em um primeiro passo foram elaboradas as estatísticas descritivas da amostra, 

incluindo a matriz de correlações entre as variáveis ano a ano. Para a análise 

econométrica, o modelo básico utiliza como referência os determinantes de 

endividamento presentes em Perobelli e Canongia (2015). 

Em relação à metodologia, a estratégia de identificação de mudança nos níveis de 

endividamento das empresas, dada a introdução da lei dos juros sobre capital 

próprio, permitiria a utilização da técnica de diferenças-em-diferenças. Na ocorrência 

de mudança exógena, como a adoção de uma nova lei, se altera o ambiente de 

inserção dos indivíduos (no caso deste trabalho, as empresas), permitindo uma 

análise análoga a um quase experimento. O estimador de diferenças-em-diferenças 

seria a técnica apropriada nesse contexto, pois permite a comparação entre os 

grupos que sofreram alteração e aqueles que não a sofreram, fazendo uma relação 

entre períodos prévios e posteriores. Contudo, dadas as premissas iniciais para 

validação interna da modelagem de diferenças-em-diferenças, como o fato de que a 

decisão do pagamento de juros sobre capital próprio não é aleatória e pode inclusive 

ser tomada em diferentes períodos após a entrada da lei em vigor, há um empecilho 

na definição dos grupos de tratamento e controle. Concomitantemente, as 
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estimativas de regressão linear em mínimos quadrados ordinários, sob as quais são 

efetuados os estudos de diferenças-em-diferenças convencionais, são sensíveis a 

observações extremas da amostra, impossibilitando comparações entre firmas 

distintas que compõem os grupos. Uma ampla discussão sobre a aplicação 

adequada e os potenciais problemas do estimador de diferenças-em-diferenças 

pode ser encontrada em Bertrand et al. (2004), e no caso específico de estudos em 

finanças corporativas, em Roberts e Whited (2012). 

Em vista desses problemas, a metodologia utilizada nesse trabalho é o estimador 

proposto por Abadie e Imbens (2002) e Abadie et alii. (2004). Tendo em vista que a 

natureza das firmas que compõem a amostra é diversa, o matching estimator faz o 

pareamento de empresas semelhantes dentro dos grupos de controle e tratamento, 

ao longo das dimensões dos covariantes estabelecidos. Outro fator que favorece a 

adoção do matching estimator é a minimização de preocupações sobre critérios de 

seleção da amostra. Uma bem fundamentada argumentação sobre a técnica é 

discutida em Almeida et alii. (2009) e em Roberts e Whited (2012).  

Um dos pontos relevantes ao se usar o matching estimator deve ser a consideração 

do número de empresas similares para servirem como comparação entre o grupo de 

tratamento e o de controle. De acordo com Roberts e Whited (2012), não existe uma 

regra ótima para a definição dos matches. Contudo, o uso de um único match leva 

ao estimador menos viesado, porém com o ônus de ser menos preciso. Desta forma, 

há uma tensão entre a adição de um maior número de matches e o trade-off entre 

viés e variância, ou seja, a adição de matches reduz variância, mas produz maior 

viés - sendo um fator potencial a ser considerado na estimação. 

Nesse trabalho explicitamos alguns cenários de sensibilidade utilizando 1, 5 e 7 

observações comparáveis. Tal escolha é justificada, pois a composição da amostra 

de empresas do grupo de tratamento é restrita – com apenas 9 empresas que 

pagaram juros sobre capital próprio em 1997 e 11 que efetuaram o pagamento no 

ano de 1998.  

Um ponto de atenção relativo aos covariantes é o de que a sua adição pode resultar 

em viés amostral, conforme argumentado por Abadie e Imbens (2002). Para mitigar 
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este efeito, foi utilizado o ajuste para essas séries, bem como a métrica de distância 

entre os pares mais próximos sugerida por Abadie e Imbens (2002). 

Outro item que pode ser suscitado na consideração das empresas ao decidir pelo 

pagamento de juros sobre capital próprio seriam potenciais problemas de 

endogeneidade (via simultaneidade). Considerando a hipótese de adição de valor 

aos acionistas, a decisão racional de uma empresa seria utilizar o mecanismo de 

JSCP ao máximo possível. 

Entre os fatores que determinam os JSCP, sendo a TJLP exógena e o lucro antes 

do imposto de uma empresa predeterminado, uma forma de aumentar o valor dos 

JSCP seria através de aumento do patrimônio líquido – sendo tal fator decorrente da 

decisão de financiamento. Dessa forma, a utilização da técnica de variáveis 

instrumentais seria recomendada. 

Entretanto, Wooldridge (2009) expõe que em um modelo com variáveis explicativas 

endógenas, onde o interesse é avaliar o efeito do tratamento através de estimadores 

de matching, a inserção de variáveis instrumentais como covariantes não deve ser 

considerada, sob o risco de incremento de inconsistência. 

Os matching estimators permitem ao pesquisador mensurar o efeito do tratamento 

em uma variável de interesse na eventualidade de aplicabilidade universal – sendo 

denominado average treatment effect (ATE). De forma mais direta, ATE é o efeito 

esperado do tratamento em uma observação retirada aleatoriamente da amostra. 

Outra análise de maior poder para o pesquisador, que pode ser obtida através de 

estimadores de matching, é a dos average treatment effect on the treated (ATET ou 

ATT), que estabelecem o efeito médio do tratamento naqueles que integram o grupo 

de tratados. 

Dessa maneira, com o intuito de verificarmos a hipótese de que o efeito médio 

(average treatment effect – ATE) dos JSCP sobre o endividamento, em relação a um 

conjunto de empresas comparáveis, é negativo, utilizar-se como variável de 

resultado o endividamento em t+1 (𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖,𝑡+1), definido como sendo a dívida bruta 

total dividida pela soma entre a dívida bruta total e o valor de mercado do capital 
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próprio. Os matches são realizados utilizando como covariantes as séries 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖,𝑡, 

𝐿𝑖𝑞𝐴𝑖,𝑡, 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡, 𝑁𝑇𝐴𝑋𝑖,𝑡, 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 e 𝑅𝑂𝐴𝑂𝑃𝑖,𝑡 – que são estabelecidas como: 

 

𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖,𝑡 = Razão entre ativo imobilizado e ativo total;  

𝐿𝑖𝑞𝐴𝑖,𝑡 = Razão entre Ativo Circulante e Passivo Circulante; 

𝑇𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡 = Razão entre Receita Líquida e Ativo Total; 

𝑁𝑇𝐴𝑋𝑖,𝑡 = Razão entre Depreciação e Amortização sobre Ativo Total, representando 

os benefícios fiscais não advindos de dívida; 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑣𝑖,𝑡 = Despesas com vendas divididas pela Receita Líquida; 

𝑅𝑂𝐴𝑂𝑃𝑖,𝑡 = Lucro Operacional (EBIT) sobre Ativo Total. 

Em concordância com estudos anteriores, a variável 𝑇𝑎𝑛𝑔 representa a tangibilidade 

dos ativos e está presente nos estudos de Harris e Raviv (1991), Shyam-Sunder e 

Myers (1999) e Frank e Goyal (2003). A variável 𝐿𝑖𝑞𝐴 leva em consideração a 

liquidez da companhia, denotando a relação entre as disponibilidades e obrigações 

de curto prazo de uma empresa, 𝑁𝑇𝐴𝑋 os benefícios fiscais não oriundos do uso de 

capital de terceiros - sendo ambas listadas por Harris e Raviv (1991).  𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑣, a 

singularidade dos produtos, está presente em Shyam-Sunder e Myers (1999). 

𝑅𝑂𝐴𝑂𝑃 e 𝑇𝑢𝑟𝑛, são referenciadas tanto em Rajan e Zingales (1995), como Harris e 

Raviv (1991), e representam a lucratividade da companhia, denotando uma forma de 

mensuração da eficiência da gestão – ou seja – quão bem empregados são os 

ativos de uma determinada empresa 

A variável que faz a separação entre os grupos de tratamento e controle, 𝐽𝑆𝐶𝑃𝑖,1, é 

binária, sendo igual a 1 se a empresa pagou juros sobre capital próprio aos seus 

acionistas (aplicável somente aos anos de 1997 e 1998) e 0 caso não tenha 

efetuado o pagamento. 

A inserção de variáveis binárias (𝑦1996𝑖,1, 𝑦1997𝑖,1 𝑒 𝑦1998𝑖,1) tem como intuito o 

controle de variações e tendências temporais. Ademais, para efetuar o match mais 

próximo entre empresas comparáveis em um mesmo horizonte de tempo, dada a 
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dimensão dos covariantes, são efetuados matches exatos nos anos de 1997 e 1998, 

através do uso das variáveis binárias 𝑦1997𝑖,1 e 𝑦1998𝑖,1. 

Na sequência, são efetuadas análises sobre o efeito médio do tratamento entre os 

tratados (average treatment effect on the treated – ATET ou ATT), com a 

determinação de investigar se as empresas que pagaram JSCP efetivamente 

reduziram seu endividamento. 

 

3.3 Estatísticas descritivas  

 

Nas Tabelas 2 e 3 se encontram as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas 

como determinantes do endividamento. 

 

Tabela 2 - Estatísticas descritivas para grupo de controle. 

Variável Obs. Média Desv. Pad. Mín. Máx. 

lever1996 29 0,5859876 0,253671 0,0602455 0,9839382 

tang1995 29 0,4878635 0,1635098 0,1218403 0,7691421 

liq1995 29 1,39956 0,8811208 0,2264726 3,841233 

turn1995 29 0,8037391 0,4893861 0,249849 2,275477 

ntax1995 29 0,0506336 0,0214118 0,0156854 0,0977524 

sales rev1995 29 0,096636 0,0598737 0,0237396 0,264868 

roaop1995 29 -0,0417653 0,1806736 -0,7124029 0,1770526 

lever1997 29 0,5947373 0,2419225 0,071616 0,9610576 

tang1996 29 0,4666961 0,1862502 0,1187277 0,8677474 

liq1996 29 1,267741 0,6668005 0,2749341 2,900918 

turn1996 29 0,7522823 0,3919392 0,2262964 1,574597 

ntax1996 29 0,051187 0,0225039 0,0178774 0,1081431 

sales rev1996 29 0,101135 0,0603932 0,027223 0,2666724 

roaop1996 29 -0,0507934 0,1135925 -0,3046639 0,12436 

lever 1998 29 0,6451763 0,226027 0,2074226 0,9918421 
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tang1997 29 0,4472573 0,1739355 0,1250871 0,8330364 

liq1997 29 1,245814 0,7755297 0,0816165 3,7639 

turn1997 29 0,7143644 0,3498788 0,2335466 1,68343 

ntax1997 29 0,0462735 0,0194803 0,0133037 0,0989304 

sales rev1997 29 0,1004938 0,065804 0 0,2839327 

roaop1997 29 -0,0161899 0,0842407 -0,1939632 0,1630081 

lever1999 29 0,4640805 0,268249 0,0158286 0,9837994 

tang1998 29 0,4470431 0,1582921 0,1148279 0,7021652 

liq1998 29 1,198928 0,7654184 0,0332604 3,357709 

turn1998 29 0,7101613 0,3965202 0,0008797 1,566223 

ntax1998 29 0,0487386 0,0243602 0,0089169 0,1179397 

sales rev1998 29 0,1064903 0,0745156 0 0,2960783 

roaop1998 29 -0,0119575 0,0736472 -0,215275 0,1324884 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas para grupo de tratamento.  

Variável Obs. Média Desv. Pad. Mín. Máx. 

lever1996 11 0,3942168 0,2852826 0 0,9056009 

tang1995 11 0,3754041 0,1924045 0,1164024 0,7028111 

liq1995 11 1,521389 0,5626181 0,2362191 2,256948 

turn1995 11 0,9624215 1,136524 0,0644314 4,058277 

ntax1995 11 0,0351368 0,0178902 0,0126407 0,078081 

sales rev1995 11 0,0712443 0,0653611 0 0,1710393 

roaop1995 11 0,057941 0,0654671 -0,020779 0,1866156 

lever1997 11 0,3483428 0,1978365 0,020057 0,7306795 

tang1996 11 0,4085156 0,2640951 0,0831836 0,8902821 

liq1996 11 1,616455 0,6824578 0,1438876 2,457131 

turn1996 11 0,9378838 1,13019 0,0829648 4,078851 

ntax1996 11 0,0342848 0,0191643 0,0118145 0,0797618 

sales rev1996 11 0,0790493 0,0690555 0 0,1801396 

roaop1996 11 0,0728075 0,082419 -0,0198954 0,2042307 

lever 1998 11 0,4577703 0,2145705 0,1328467 0,848281 
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tang1997 11 0,3965173 0,2611489 0,0619083 0,8663109 

liq1997 11 1,697273 0,6820753 0,3067004 2,50011 

turn1997 11 0,9228281 1,056351 0,0664096 3,744996 

ntax1997 11 0,0321274 0,0166251 0,0064732 0,0673134 

sales rev1997 11 0,0761228 0,0701665 0 0,1822253 

roaop1997 11 0,0493839 0,0564978 -0,0444591 0,1357427 

lever1999 11 0,3770166 0,2721097 0,0719683 0,8861362 

tang1998 11 0,3764516 0,2714893 0,0596488 0,8647883 

liq1998 11 1,68706 0,685544 0,4378774 2,698117 

turn1998 11 0,8197923 0,8998963 0,0692484 3,245249 

ntax1998 11 0,032288 0,0142581 0,016586 0,0647804 

sales rev1998 11 0,0804284 0,0711194 0 0,1814535 

roaop1998 11 0,050576 0,0546781 -0,0296029 0,1526412 

 

 

3.4 Matrizes de correlação 

 

Para as matrizes de correlação, as principais variáveis foram novamente separadas 

por período (1995 até 1998), fazendo-se a distinção entre grupo de controle e 

tratamento. 

Ao analisarmos os coeficientes entre as variáveis durante o período do estudo 

proposto, vemos comportamentos interessantes de magnitude e sinais com o passar 

dos anos – podendo servir como indicativo inicial para uma análise mais apurada.  

Entretanto, o comportamento mais característico que diferencia o coeficiente de 

correlação entre ambos os grupos é observado em turnt. As empresas que integram 

o grupo de controle, durante todo o período amostral, demonstraram correlação 

positiva com o endividamento em t+1, enquanto as empresas que integram o grupo 

de tratamento exibiram correlação negativa. 

Recorrendo ao referencial teórico, a variável turnt tem sinal positivo com 

endividamento em uma conjuntura de trade-off, conforme Harris e Raviv (1991), 

enquanto um sinal esperado negativo seria indicativo de que empresas mais 
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eficientes e consequentemente, lucrativas, apresentam uma relação inversa com o 

nível de endividamento, uma situação que fortalece o favorecimento ao uso de 

capital próprio (pecking order). 
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Tabela 4 - Matriz de correlação: ano 1995 

Controle 
29 obs. 

lever1996 tang1995 liq1995 turn1995 ntax1995 
sales 
rev1995 

roap1995 

lever1996 1,0000       

tang1995 0,0012   1,0000      

liq1995 -0,3643   -0,2239 1,0000     

turn1995 0,2779    -0,1514   -0,2520 1,0000    

ntax1995 -0,0042   0,4234   -0,0371    0,0199 1,0000   

sales rev1995 -0,0484    -0,0500   -0,1975    0,2820   -0,1207 1,000  

roap1995 -0,2521   -0,0520    0,3960   -0,3449   -0,1901   -0,0341 1,0000 

Tratamento 
11 obs. 

lever1996 tang1995 liq1995 turn1995 ntax1995 
sales 
rev1995 

roap1995 

lever1996 1,0000       

tang1995 0,3771    1,0000      

liq1995 -0,6200   -0,3094 1,0000     

turn1995 -0,5728   -0,4954    0,3979 1,0000    

ntax1995 -0,2203   0,2275    0,5973   -0,1868 1,0000   

sales rev1995 -0,4809   -0,3461    0,5678    0,2793    0,5836 1,000  

roap1995 -0,6062   -0,4832    0,4382    0,6030    0,0131    0,3563 1,0000 
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Tabela 5 - Matriz de correlação: ano 1996 

Controle 
29 obs. 

lever1997 tang1996 liq1996 turn1996 ntax1996 
sales 
rev1996 

roap1996 

lever1997 1,0000       

tang1996 0,0622   1,0000      

liq1996 -0,3051   -0,3180 1,0000     

turn1996 0,4335    -0,2139   -0,0560 1,0000    

ntax1996 0,2677    0,0596    0,0352    0,4317 1,0000   

sales rev1996 0,1989   -0,0374    0,2184    0,3024   -0,0458 1,0000  

roap1996 -0,4623   -0,2942    0,7320   -0,0882   -0,1627    0,0394 1,0000 

Tratamento 
11 obs. 

lever1997 tang1996 liq1996 turn1996 ntax1996 
sales 
rev1996 

roap1996 

lever1997 1,0000       

tang1996 0,5299    1,0000      

liq1996 -0,2870   -0,4475 1,0000     

turn1996 -0,4433   -0,5232    0,3409 1,0000    

ntax1996 0,1937   -0,0701    0,5435   -0,1427 1,0000   

sales rev1996 0,0695   -0,4784    0,5027    0,2703    0,7046 1,0000  

roap1996 -0,6596   -0,4940    0,5006    0,5989    0,0676    0,2893 1,0000 
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Tabela 6 - Matriz de correlação: ano 1997 

Controle 
29 obs. 

lever1998 tang1997 liq1997 turn1997 ntax1997 
sales 
rev1997 

roap1997 

lever1998 1,0000       

tang1997 0,1626    1,0000      

liq1997 -0,4529   0,0491 1,0000     

turn1997 0,2575    -0,1516   -0,2820 1,0000    

ntax1997 0,2052    0,1959   -0,2719    0,5585 1,0000   

sales rev1997 0,0505    -0,1657   -0,0559    0,3213   -0,0647 1,0000  

roap1997 -0,4849   -0,0213    0,4020   -0,1481   -0,1660   -0,0255 1,0000 

Tratamento 
11 obs. 

lever1998 tang1997 liq1997 turn1997 ntax1997 
sales 
rev1997 

roap1997 

lever1998 1,0000       

tang1997 0,6903    1,0000      

liq1997 -0,0252    -0,4190 1,0000     

turn1997 -0,3003   -0,5041    0,4274 1,0000    

ntax1997 0,0504    -0,0997    0,6445   -0,0340 1,0000   

sales rev1997 -0,3293   -0,5227    0,5237    0,3356    0,6986 1,0000  

roap1997 -0,4637   -0,4990    0,6384    0,3106    0,3994    0,3979 1,0000 
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Tabela 7 - Matriz de correlação: ano 1998 

Controle 
29 obs. 

lever1999 tang1998 liq1998 turn1998 ntax1998 
sales 
rev1998 

roap1998 

lever1999 1,0000       

tang1998 0,3262    1,0000      

liq1998 -0,5413   0,0210 1,0000     

turn1998 0,0865    -0,1112   -0,1417 1,0000    

ntax1998 -0,1312    -0,0338   -0,1216    0,4462 1,0000   

sales rev1998 -0,0059   -0,3253    0,1025    0,2504    0,0945 1,0000  

roap1998 -0,2119   -0,0126    0,2166   -0,1248   -0,0557   -0,2100 1,0000 

Tratamento 
11 obs. 

lever1999 tang1998 liq1998 turn1998 ntax1998 
sales 
rev1998 

roap1998 

lever1999 1,0000       

tang1998 0,6235    1,0000      

liq1998 -0,2994   -0,6083 1,0000     

turn1998 -0,3056   -0,4805    0,5555 1,0000    

ntax1998 -0,2259   -0,2292    0,7051   -0,0381 1,0000   

sales rev1998 -0,3159   -0,6114    0,8179    0,4423    0,6029 1,0000  

roap1998 -0,4201   -0,3643    0,3869    0,1029    0,5031    0,4240 1,0000 
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4. RESULTADOS 
 

Nas tabelas abaixo exercitamos os cenários de sensibilidade, em que são testados 

diversos matches, para comparação entre as empresas do grupo de tratamento, vis-

à-vis as integrantes do grupo de controle. Para controlar o efeito do tempo nas 

decisões de endividamento, foram pareadas empresas utilizando como referências 

exatas os anos de 1997 (Tabela 8) e na sequência 1998 (Tabela 9). A justificativa 

para a utilização da busca exata em um determinado ano é a procura por 

comparáveis em um mesmo horizonte de tempo.  

A seguir são efetuados testes de “falsificação” para verificação do efeito médio do 

tratamento no período anterior à introdução dos juros sobre capital próprio que – por 

hipótese – deve ser indistinto entre as empresas. 

 

Tabela 8 – Estimação do efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor.  

Ano 1997 

(ATE) JSCP 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

levert+1 -0,5783134 0,1006125 -5,75 0,000*** 

    5 matches 

levert+1 -0,3189634 0,0724732 -4,40 0,000*** 

    7 matches 

levert+1 -0,2937381 0,0693557 -4,24 0,000*** 

    Obs.: 160 

Erro-padrão robusto Abadie-Imbens. 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10 

 

Ao repetirmos o procedimento, agora buscando empresas comparáveis no ano de 

1998, temos os resultados apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Estimação do efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor.  

Ano 1998 

(ATE) JSCP 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

levert+1 -0,3565763 0,0873679 -4,08 0,000*** 

    5 matches 

levert+1 -0,144947 0,0670097 -2,16 0,031** 

    7 matches 

levert+1 -0,0820478 0,0606574 -1,35 0,176 

    Obs.: 160 

Erro-padrão robusto Abadie-Imbens. 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 

 

Tanto as estimações da Tabela 8 quanto as da Tabela 9 apresentam adesão à 

hipótese levantada, que os juros sobre capital próprio no nível de alavancagem das 

empresas têm um impacto esperado negativo, corroborando assim a ideia de que o 

mecanismo dos JSCP serve como incentivo ao uso de mais capital próprio como 

alternativa de financiamento. No ANEXO I encontram-se resultados de uma 

estimação de potential-outcome means, em que se especifica o potencial resultado 

que um indivíduo obteria ao se efetuar o tratamento, portanto, denotando aderência 

aos resultados estimados via average treatment effect. 

Os resultados apresentados na Tabela 8 apresentam uma menor discrepância, em 

valores absolutos, pois, ao variarmos a quantidade de matches nos três cenários, 

verificamos significância estatística a 1%. Na Tabela 9 há significância estatística a 

1% somente ao procurarmos um par exato (um match). Os demais cenários, em que 

são utilizadas 5 e 7 observações, apresentam o sinal esperado do efeito dos JSCP, 

sendo o resultado estatisticamente significante a 5% para 5 matches. No caso de 7 

matches, não foi verificada significância estatística. 
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Em um segundo estágio, foi avaliado se há diferença no efeito médio do tratamento 

sobre os tratados (average treatment effect on the treated – ATET ou ATT). O intuito 

é verificar se há fatores distintos que afetam os resultados desse grupo e se as 

empresas que efetuaram o pagamento dos juros sobre capital próprio efetivamente 

reduziram seu endividamento. Os procedimentos e premissas aplicados nas 

estimações utilizadas nas Tabelas 8 e 9 são replicados. 

 

Tabela 10 - Estimação do efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor 

entre os integrantes do grupo de tratamento.  

Ano 1997 

(ATT) JSCP 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

levert+1 -0,0471355 0,088089 -0,54 0,593 

    5 matches 

levert+1 -0,0127848 0,0526046 -0,24 0,808 

    7 matches 

levert+1 -0,0232287 0,0550826 -0,42 0,673 

    Obs.: 160 

Erro-padrão robusto Abadie-Imbens. 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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Tabela 11 - Estimação do efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor 

entre os integrantes do grupo de tratamento.  

Ano 1998 

(ATT) JSCP 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

levert+1 -0,0918166 0,1128951 -0,81 0,416 

    5 matches 

levert+1 -0,0015102 0,0542859 -0,03 0,978 

    7 matches 

levert+1 -0,0195534 0,0558002 -0,35 0,726 

      Obs.: 160 

Erro-padrão robusto Abadie-Imbens. 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 

 

Os resultados das estimações das Tabelas 10 e 11 não apresentam significância 

estatística em nenhum dos patamares de pareamento utilizados e os sinais 

apresentados seguem em linha com a hipótese levantada em todos os matches.  

A implicação dos resultados, tanto da Tabela 10 quanto da Tabela 11, indicam que 

as empresas integrantes do grupo de tratamento não efetuaram qualquer mudança 

significativa de sua alavancagem. 
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Na sequência, foi realizado um teste de “falsificação” para verificar a validade da 

hipótese de que uma redução no nível de endividamento das empresas, em período 

anterior a 1997, de forma indistinta, não é observada. O efeito placebo é aplicado 

em todas as empresas da amostra durante os períodos de 1995 e 1996 e seus 

resultados compilados na Tabela 12. A escolha do período de teste de falsificação 

se deve ao fato de que, mesmo com a lei já vigorando a partir de 1996, uma adesão 

mais significativa pela escolha de pagamento de JSCP se deu somente em 1997. 

 

Tabela 12 – Estimação de efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor, 

utilizando placebo como tratamento. 

(ATE) 

placebo1995-1996 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

levert+1 0,0047474 0,0373804 0,13 0,899 

    5 matches 

levert+1 -0,0040321 0,0345414 -0,12 0,907 

    7 matches 

levert+1 -0,0059981 0,0345543 -0,17 0,862 

    Obs.: 160 

Erro-padrão robusto Abadie-Imbens. 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 

 

Tabela 13 - Estimação de efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor 

entre os integrantes do falso tratamento. 

(ATT) 

placebo1995-1996 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

levert+1 0,0180674 0,044512 0,41 0,685 

    5 matches 
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levert+1 -0,0256257 0,0391166 -0,66 0,512 

    7 matches 

levert+1 -0,0337225 0,0396781 -0,85 0,395 

    Obs.: 160 

Erro-padrão robusto Abadie-Imbens. 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 

 

Os resultados apresentados ao introduzirmos o efeito placebo (falso tratamento) não 

apontam diferenças significativas na alavancagem das empresas pareadas em todos 

os cenários de sensibilidade.  

Ao avaliarmos se houve um efeito médio do tratamento entre os tratados, também 

não há diferenças significantes em nenhum dos cenários, indicando assim a 

similaridade de comportamento entre todas as empresas em um período prévio à 

introdução dos juros sobre capital próprio. 

 

4.1 Testes de robustez 

 

Para efetuar testes de robustez e adesão às hipóteses discutidas nesse trabalho, na 

sequência é utilizada como variável de resultado o endividamento em valor contábil6 

em t+1 (𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑡+1) no lugar do endividamento a valores de mercado em t+1 

(𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑡+1). O processo de utilização de estimadores de matching assume as 

mesmas premissas e covariantes anteriores. 

A utilização do endividamento em valor contábil é baseada na argumentação de 

Welch (2004), sobre a influência dos retornos das ações nas mudanças de estrutura 

de capital. O autor conclui que ao se levar em consideração o efeito dos retornos, 

outras variáveis como custos tributários, custos de falência, lucratividade, a razão 

market-book, singularidade - entre outras – falham ao explicar as alterações das 

fontes de financiamento das empresas. 

                                                           
6 O endividamento em valor contábil é estabelecido como a dívida total bruta sobre a soma da dívida total 
bruta com o patrimônio líquido. 
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Os resultados das estimações de matching, utilizando o endividamento em valor 

contábil, estão presentes nos Anexos II, III e IV. Os resultados obtidos não diferem 

substancialmente dos obtidos na análise anterior, com endividamento a valores de 

mercado. 

 

4.2 Comentários 
 

À luz dos resultados empíricos obtidos, ao contemplarmos o efeito médio do 

tratamento (ATE) considerando todas as empresas da amostra, é validada a 

hipótese de que os juros sobre o capital próprio têm o potencial de reduzir o nível de 

endividamento.  

Entretanto, ao focalizarmos a análise exclusivamente no grupo de empresas que 

pagaram juros sobre capital próprio nos anos de 1997 e/ou 1998, verificando o efeito 

médio do tratamento entre os tratados (ATET ou ATT), fica evidente que não houve 

redução significativa da alavancagem. 

Na sequência, ao introduzirmos um falso tratamento, não foi verificada em nenhum 

cenário a possibilidade de redução de endividamento em um período prévio ao de 

introdução dos juros sobre capital próprio, denotando assim comportamento 

semelhante entre as empresas. 

Finalmente, ao realizarmos testes de robustez utilizando o endividamento em valor 

contábil, analogamente há adesão à hipótese de que os JSCP implicam em redução 

do endividamento das empresas (ATE). Não obstante, ao se efetuar a análise dentro 

do grupo de empresas tratadas (ATT), também não há verificação de significância 

estatística de redução dos níveis de endividamento. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Na esteira da estabilização monetária e com a promulgação da Lei nº 9.249/95, foi 

introduzido o mecanismo de juros sobre capital próprio, uma alternativa à correção 

monetária do capital dos acionistas de uma empresa.  

A importância de benefícios fiscais não oriundos do uso de capital de terceiros e sua 

influência na estrutura de capital são amplamente discutidos em finanças 

corporativas. Portanto, os juros sobre capital próprio, uma espécie de dividendo que 

pode ser lançado como despesa financeira, devem ser considerados, pois seu 

lançamento implica em adição de valor às empresas.  

Nesse estudo, foi utilizada a metodologia de matching estimator para avaliar o efeito 

médio do tratamento (ATE) dos juros sobre capital próprio no nível de alavancagem 

das empresas. A utilização da metodologia proposta por Abadie e Imbens (2002) 

permite a comparação entre empresas similares, a partir de um conjunto de 

covariantes, para avaliação do efeito do tratamento sobre a variável de interesse. 

Em linha com estudos prévios, foi encontrado com significância estatística que os 

juros sobre capital próprio têm o potencial de reduzir o nível de endividamento de 

empresas. Contudo, ao estimarmos o efeito médio do tratamento entre o grupo de 

empresas tratadas (ATET ou ATT), ou seja, ao efetuarmos a comparação dentro um 

grupo de empresas que distribuíram JSCP aos seus acionistas, não foram 

verificadas mudanças significativas que indiquem redução de alavancagem, tanto no 

ano de 1997, quanto no de 1998. Possíveis justificativas para a ocorrência desse 

fato não são claras; porém, podemos argumentar que não foi registrada uma maciça 

adesão por parte das empresas ao utilizar esse tipo de remuneração.  

Também foram efetuados testes de “falsificação”, em que um falso tratamento foi 

inserido nos anos de 1995 e 1996 para verificarmos se houve alguma mudança 

significativa na alavancagem que indicasse alguma tendência não capturada pelos 
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covariantes propostos. O teste em questão não mostrou qualquer mudança 

estatisticamente significante durante o período. 

A eventual abolição dos JSCP não aponta para um impacto relevante ao 

analisarmos o período proposto por esse estudo, dado que a evidência indica um 

uso restrito do mecanismo por parte das empresas. Em oposição, caso a proposta 

se concretize, se extinguiria uma alternativa que potencializa o uso de capital próprio 

em oposição ao de terceiros.  

Pertinente à discussão, para trabalhos futuros, a respeito da possibilidade de 

coexistência entre as teorias de dynamic trade-off e pecking order com restrição de 

financiamento (PEROBELLI e CANONGIA, 2015), é sugerida a verificação do 

pagamento de juros sobre capital próprio em um contexto em que o ambiente 

favoreça ao uso de capital próprio. Ou seja, será que há uma profusão maior de 

distribuição de JSCP em determinados períodos? Uma abordagem metodológica 

que pode colaborar para uma análise em um horizonte de tempo maior é a de 

regression discontinuity design, tendo em vista as características que permeiam a 

decisão do pagamento dos juros sobre capital próprio, bem como verificação de se 

com o passar dos anos o mecanismo foi utilizado como forma de redução de 

alavancagem. 
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ANEXO I 

 

Estimação de potential-outcome means (POMeans) para empresas que sofrem o 

tratamento (pagam juros sobre capital próprio) no nível de endividamento. 

 

levert+1 Coeficiente Erro-padrão z p-valor 

POMeans     

JSCP     

0 0,5279323 0,0219117 24,09 0,000*** 

1 0,3236667 0,1532528 2,11 0,035** 

    Obs.: 160 

 

Estimador: regression adjustment com opção de erros-padrão robustos. 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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ANEXO II 

 

Tabela 14 – estimação do efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor. 

Variável de resultado book levert+1. 

Ano 1997 

(ATE) JSCP 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

book levert+1 -0,4512602 0,1328914 -3,40 0,001*** 

    5 matches 

book levert+1 -0,3386528 0,119576 -2,83 0,005*** 

    7 matches 

book levert+1 -0,3141088 0,1268743 -2,48 0,013** 

    Obs.: 160 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 

 

Tabela 15 – estimação do efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor. 

Variável de resultado book levert+1. 

Ano 1998 

(ATE) JSCP 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

book levert+1 -0,3077653 0,1243247 -2,48 0,013** 

    5 matches 

book levert+1 -0,2207139 0,1163921 -1,90 0,058* 

    7 matches 

book levert+1 -0,1831588 0,12452 -1,47 0,141 

    Obs.: 160 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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ANEXO III 

 

Tabela 16 – estimação do efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor 

entre os integrantes do grupo de tratamento. Variável de resultado book levert+1. 

Ano 1997 

(ATT) JSCP 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

book levert+1 -0,0140759 0,1705788 -0,08 0,934 

    5 matches 

book levert+1 -0,2023675 0,2211622 -0,92 0,360 

    7 matches 

book levert+1 -0,3126124 0,3172815 -0,99 0,324 

    Obs.: 160 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 

 

Tabela 17 – estimação do efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor 

entre os integrantes do grupo de tratamento. Variável de resultado book levert+1. 

Ano 1998 

(ATT) JSCP 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

book levert+1 -0,0271367 0,1719733 -0,16 0,875 

    5 matches 

book levert+1 -0,2026026 0,2184935 -0,93 0,354 

    7 matches 

book levert+1 -0,3219335 0,3342037 -0,96 0,335 

    Obs.: 160 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 
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ANEXO IV 

 

Tabela 18 – estimação do efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor 

utilizando o placebo como tratamento. Variável de resultado book levert+1. 

 (ATE) 

placebo1995-1996 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

book levert+1 -0,095935 0,1107125 -0,87 0,386 

    5 matches 

book levert+1 -0,0809515 0,1206507 -0,67 0,502 

    7 matches 

book levert+1 -0,0746392 0,1215595 -0,61 0,539 

    Obs.: 160 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 

 

Tabela 19 – estimação do efeito de tratamento com matching de nearest-neighbor 

entre os integrantes do falso tratamento. Variável de resultado book levert+1.  

(ATT) 

placebo1995-1996 
Coeficiente 

Erro-padrão 

robusto 
z p-valor 

    1 match 

book levert+1 0,0128779 0,0850553 0,15 0,880 

    5 matches 

book levert+1 -0,0031999 0,090374 -0,04 0,972 

    7 matches 

book levert+1 0,0070652 0,089991 0,08 0,937 

    Obs.: 160 

Inferência: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. 

 


