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Resumo 

Este estudo investiga se a estrutura de endividamento desagregada provê alguma 

informação adicional em relação aos determinantes do endividamento total das 

empresas brasileiras. Utilizando dados de painel, testa-se a relevância não apenas de 

diferentes fatores específicos às empresas como também de fatores macroeconômicos 

na escolha entre o endividamento doméstico e em moeda estrangeira não coberta por 

derivativos e sobre o uso de derivativos como hedge cambial. Além da existência de 

fatores determinantes comuns, encontramos também evidência de fatores únicos que 

determinam cada tipo de endividamento, sugerindo a importância de se estudar os 

determinantes de dívida em nível desagregado.  

Palavras Chave: Dívida desagregada; Derivativos Cambiais; Volatilidade Cambial; 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

This study investigates whether the disaggregated debt structure provides any 

additional information regarding to the determinants of the total indebtedness of 

Brazilian companies. Using panel data, we test the relevance not only of different 

specific microeconomic factors, but also macroeconomic factors related to the firm’s 

choice between domestic and un-hedged dollar-denominated debt and the use of 

derivatives as currency hedge. Besides the existence of common determinant factors for 

both types of indebtedness, we also found unique evidences as well as common factors 

which determine the choice of each debt type, suggesting the importance of examining 

debt determinants at a disaggregated level. 

Keywords: Disaggregated Debt; Currency Derivatives; Foreign Exchange Volatility; 

Brazil. 
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1. Introdução 

 

Muitos estudos examinaram os fatores que afetam a escolha da estrutura de capital 

agregada das empresas.1 No entanto, os estudos sobre os determinantes da estrutura 

de endividamento desagregada, em particular, por denominação em moeda, ainda são 

escassos. Uma exceção é Allayannis, Brown e Klapper (2003), que analisam uma 

amostra de empresas do Sudeste Asiático antes da crise de 1997 e encontram 

características comuns e únicas que determinam o endividamento em moeda 

estrangeira não hedgiada e em moeda nacional. O uso de dívida local está mais 

associado com fatores como tamanho e lucratividade das empresas. Já a dívida 

cambial é usada como complemento à dívida local por firmas com necessidades 

substanciais de capital buscando um menor custo de captação, mas também é 

determinada pelo tipo de ativo e renda e se a empresa possui ações negociadas no 

exterior. Esta evidência sugere a importância de se analisarem os determinantes de 

dívida em nível desagregado, pois a análise da estrutura de financiamento agregada 

pode omitir fatores que afetam apenas a composição de dívida. Da mesma forma, 

fatores que afetam o endividamento total das empresas podem ser resultantes de 

decisões separadas quanto aos tipos de dívida e não necessariamente o resultado de 

uma única decisão em relação à dívida total desejada.  

Este trabalho segue a linha de Allayannis, Brown e Klapper (2003) investigando se a 

estrutura de endividamento desagregada provê alguma informação adicional em 

relação aos determinantes do endividamento total das empresas brasileiras. Porém, 

diferentemente de Allayannis, Brown e Klapper, fazemos uma análise em dados de 

painel, que nos possibilita testar a relevância não apenas de diferentes fatores 

específicos às empresas como também de fatores macroeconômicos na decisão sobre 

a estrutura de endividamento das empresas. Para isso, será usada uma base de dados 

que contém posições consolidadas de dívidas em moeda estrangeira e em moeda 

nacional e também dados de derivativos cambiais e de exportações e importações de 

                                                
1 Para uma resenha desta literatura, ver Harris e Raviv (1991). 
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274 empresas brasileiras não financeiras de capital aberto entre 1997 e 2004. Janot 

(2008, 2009) são os primeiros artigos a usar essa base de dados. Usando estes dados, 

fazemos uma análise dos determinantes do endividamento em moeda doméstica e das 

dívidas em moeda estrangeira não cobertas por derivativos cambiais e comparamos 

com os determinantes do endividamento agregado. Levar em consideração as posições 

em derivativos de câmbio na análise dos determinantes do endividamento cambial é 

fundamental, pois a decisão de tomar empréstimos em moeda estrangeira pode ser 

tomada em conjunto com a decisão de converter estas dívidas para moeda doméstica 

através, por exemplo, de um contrato de swap cambial. 

Estudos empíricos prévios que testam diferentes teorias de estrutura de capital 

agregada foram usados como base para a seleção das variáveis candidatas a 

determinantes dos tipos de dívida. Neste trabalho, entretanto, estendemos estas teorias 

para incluir fatores relacionados a cada tipo de dívida. Por exemplo, as empresas que 

possuem receitas operacionais em moeda estrangeira ou ativos cambiais podem 

preferir se endividar em moeda estrangeira como uma forma de gerenciar o risco 

cambial. O oposto deve acontecer com as empresas que não possuem receitas 

positivamente correlacionadas com a taxa de câmbio.  

Um dos principais determinantes potenciais da escolha entre os tipos de dívidas é o 

custo esperado de se contraírem dívidas em moeda doméstica em relação ao custo de 

captação em moeda estrangeira, que costuma ser medido pelo diferencial de taxas de 

juros. Neste trabalho, o diferencial de taxa de juros é desagregado em dois 

componentes de acordo com a paridade coberta da taxa de juros: o diferencial coberto 

de juros e o prêmio a termo.2 O diferencial coberto de juros mede a diferença entre a 

taxa de juros doméstica e a soma da taxa de juros internacional com o prêmio a termo. 

Já o prêmio a termo captura a expectativa de depreciação cambial embutida nos 

contratos a termo de câmbio. Esta desagregação é importante, pois os dois 

componentes devem afetar diferentemente os níveis de alavancagem. Espera-se que 

quanto maior for o diferencial coberto de juros, mais as empresas vão se endividar em 
                                                
2 A paridade coberta da taxa de juros diz que uma empresa deve ser indiferente entre tomar um empréstimo em 
moeda doméstica pagando a taxa de juros local i, e captar em moeda estrangeira pagando uma taxa de juros 
internacional i* somado ao prêmio pago para comprar um contrato a termo de dólar. 



 

 

8 

 

moeda estrangeira e menos em moeda doméstica. O contrário acontece com o prêmio 

a termo, como será explicado na seção 3.1 adiante. A outra variável macroeconômica 

testada é a volatilidade cambial.  

Os resultados apontam a existência de fatores únicos e comuns que determinam a 

escolha de cada tipo de dívida, sugerindo a importância de se estudarem os 

determinantes de dívida em nível desagregado. Dentre os fatores únicos, por um lado, 

encontramos que o diferencial coberto de juros, o tamanho da empresa e as 

importações sobre as receitas totais afetam positivamente o endividamento cambial e 

negativamente o endividamento em moeda doméstica. Por outro lado, o prêmio a termo 

e a volatilidade cambial são negativamente relacionados ao uso de dívidas cambiais e 

positivamente ao uso de dívidas domésticas. Por fim, encontramos que a participação 

das exportações nas receitas e dos ativos cambiais nos ativos totais afetam apenas o 

endividamento cambial, de forma positiva. Dentre os fatores comuns a ambos os tipos 

de dívidas, encontramos que as empresas estatais e as mais lucrativas eram menos 

alavancadas, tanto em moeda estrangeira como doméstica. Já as empresas com mais 

ativos tangíveis eram mais alavancadas em ambos os tipos de dívidas.  

Estes resultados dão suporte às teorias de trade off estático, gerenciamento de risco 

cambial, insuficiência de recursos no mercado doméstico, custos de agência e hipótese 

de ordem de hierarquia e, de maneira geral, são consistentes com os resultados prévios 

da literatura. Além disso, confirmamos a hipótese de que o diferencial coberto de juros 

e o prêmio a termo afetam diferentemente a denominação em moeda das dívidas. 

O trabalho está organizado da seguinte forma. O próximo capítulo descreve a base 

de dados. O capítulo 3 descreve os determinantes da estrutura de endividamento das 

empresas. O capítulo 4 apresenta os resultados dos testes econométricos. O capítulo 5 

apresenta uma análise de robustez dos resultados e, por fim, apresenta-se as 

conclusões. 
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2. Descrição dos Dados 

Neste capítulo, descrevemos a amostra e as variáveis utilizadas neste trabalho. Os 

dados principais consistem de informações contábeis de empresas não financeiras 

brasileiras de capital aberto entre 1997 e 2004. Os dados foram organizados como um 

painel não balanceado com observações anuais. Um aspecto interessante de nossa 

amostra é que ela engloba uma mudança de regime cambial para taxas flutuantes, 

ocorrida em janeiro de 1999, após um intenso ataque especulativo, que resultou em 

uma depreciação cambial de 47,1% no ano. Esta mudança de regime nos dá um bom 

experimento natural para testar a influência de diferentes regimes cambiais sobre as 

decisões de financiamento. Os anos de 1997 e 1998 foram marcados por uma baixa 

volatilidade cambial devido à política do Banco Central de controlar a taxa de câmbio 

visando consolidar o processo de estabilização econômica, que teve início com a 

introdução do Plano Real em 1994. O período de câmbio flutuante (1999-2004) engloba 

a crise cambial de 2002. Neste período, a taxa de câmbio atingiu o seu pico de 

depreciação em setembro de 2002; véspera da eleição presidencial em que havia uma 

elevada probabilidade de vitória (concretizada) de um partido de oposição. A figura 1 

mostra a trajetória da taxa de câmbio nominal brasileira entre 1997 e 2004. Em 

particular, a figura mostra as grandes depreciações cambiais ocorridas no início de 

1999 e ao longo do ano de 2002. 

Figura 1 - Taxa de Câmbio Nominal  
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2.1. Base de dados e Seleção da Amostra3  

 

Tendo determinado o período amostral, passamos para a descrição das empresas 

da amostra. A base de dados da Economática de 2004 serviu como ponto de partida na 

seleção amostral. De uma amostra inicial de 477 empresas brasileiras de capital aberto, 

selecionamos 274 empresas não financeiras para formar a amostra que será utilizada 

neste trabalho. Os critérios de exclusão de empresas foram os seguintes: pertencer ao 

setor financeiro (43 empresas); ser holding diversificada que detém participação de 

empresas financeiras ou não possui receitas consolidadas operacionais (26); ter menos 

de 5 observações anuais (123); ter datas-base diferentes de dezembro (2) e 

inexistência dos dados necessários para a realização dos testes (4). Três empresas 

também foram excluídas por apresentarem balanços praticamente idênticos a outras 

empresas da amostra inicial que pertenciam ao mesmo grupo econômico.4  

Excluímos adicionalmente as empresas-ano que tinham patrimônio líquido negativo. 

Tais empresas provavelmente estavam em estresse financeiro, o que por si só pode 

distorcer a política financeira da empresa. Além disso, estas empresas costumam 

apresentar indicadores financeiros discrepantes que podem distorcer os resultados 

sobre os determinantes da estrutura de capital.5 

A principal fonte primária de dados são os demonstrativos financeiros anuais 

consolidados disponibilizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A escolha 

pelo uso de dados de balanços consolidados deve-se ao fato de muitas empresas de 

capital aberto brasileiras serem apenas holding, que só têm receitas operacionais e 

dívidas cambiais quando se analisa conjuntamente a posição financeira da holding e de 

suas controladas. Além disso, grande parte das empresas analisadas, mesmo aquelas 

que não são holding, fazem captações no exterior, exportam, importam ou detêm ativos 

cambiais através de empresas controladas. Portanto, ao consolidarmos os dados, 
                                                
3 Essa subseção foi baseada em Janot (2008, 2009). 
4 Este foi o caso da Gerdau S/A e Metalúrgica Gerdau S/A, da Telemig Celular S/A e Telemig Celular Participações 
S/A e da Brasil Telecom Participações S/A e a Brasil Telecom S/A. Entre as empresas similares, optamos por deixar 
na amostra as empresas com maiores ativos totais. 
5 O número de observações de empresas com patrimônio líquido negativo que foram excluídas está descrito na 
Tabela 2 adiante. 



 

 

11 

 

estamos analisando também as empresas não listadas em bolsa controladas 

diretamente ou indiretamente pelas empresas de nossa amostra e evitando, desta 

forma, que haja distorções significativas nas medidas de dívidas, ativos e derivativos 

cambiais e também nas medidas de exportações e importações. 

Os dados necessários para a construção das medidas de endividamento e das 

posições de hedge cambial foram coletados nas notas explicativas dos demonstrativos 

financeiros das empresas e em uma base de dados de swaps cambiais realizados entre 

instituições financeiras e empresas não-financeiras, registrados na Central de Custódia 

e Liquidação (CETIP). Nossa medida de dívida cambial abrange todos os tipos de 

passivos cambiais, como financiamentos indexados ao câmbio ou denominados em 

moedas estrangeiras, dívidas com fornecedores e títulos emitidos no exterior. Já os 

ativos cambiais são calculados pela soma das aplicações financeiras ou 

disponibilidades em moeda estrangeira, títulos públicos cambiais e créditos de clientes 

no exterior.  

As posições em derivativos cambiais descritas nas notas dos balanços não são 

padronizadas. Algumas empresas que afirmam ter posições de derivativos cambiais 

não reportam os valores contratados, informando apenas as despesas e receitas com 

estes contratos ao longo do ano. Outras informam as posições de derivativos de câmbio 

juntamente com as posições de derivativos de juros. Nestes casos, não utilizamos estas 

informações dos balanços. Para minimizar estas lacunas e também a possibilidade de 

alguma empresa ter posições em derivativos cambiais e simplesmente não as informar 

nos balanços, usamos uma base de dados construída por Oliveira (2004) a partir de 

informações confidenciais do Banco Central do Brasil. Esta base é composta pelos 

contratos de swap cambial realizados entre instituições financeiras e empresas não 

financeiras entre 1999-2002, registrados na Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP). 

Apesar de esses dados de swap serem altamente representativos da demanda de 

derivativos de câmbio pelas empresas não-financeiras no Brasil, eles não englobam as 

posições em swaps cambiais contratados no exterior nem as posições de outros 



 

 

12 

 

derivativos de câmbio como futuros, a termos e opções de dólar.6 O uso das posições 

das notas explicativas dos balanços, portanto, complementa as posições levantadas por 

Oliveira. Medimos então a posição líquida em derivativos de câmbio pelo valor mais alto 

entre a soma das posições líquidas em derivativos cambiais, reportados nas notas 

explicativas, e o valor obtido da base dos swaps cambiais registrados na Central de 

Custódia e Liquidação (CETIP).  

A partir de dados confidenciais da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), 

obtivemos o valor das exportações e importações de cada empresa de nossa amostra. 

Nesta base de dados, as empresas são identificadas pelo Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ). Tal identificação implica que as empresas com CNPJ 

diferentes são tratadas como empresas distintas, mesmo que pertençam ao mesmo 

grupo. Como estamos usando dados consolidados, usamos também as posições de 

exportação e importação de 254 empresas controladas ou coligadas às empresas 

controladoras de nossa amostra.7 No entanto, estas não englobam todas as empresas 

pertencentes aos grupos econômicos como, por exemplo, as empresas subsidiárias no 

exterior que realizam operações comerciais. Os CNPJs das controladas e as 

respectivas participações acionárias das empresas abertas controladoras foram obtidos 

nos demonstrativos financeiros consolidados das empresas.  

A medida de receitas de exportações foi então construída como o valor máximo 

entre a soma dos valores exportados pelas empresas controladoras e controladas 

(ponderados pela respectiva participação acionária) e os valores das exportações 

consolidadas informados nas notas explicativas dos balanços. Adotamos este critério 

apesar de poucas empresas informarem os valores exportados em seus balanços, pois 

estas incluem as exportações realizadas através de subsidiárias no exterior. Com 

relação às importações, utilizamos apenas a base de dados da Secex, pois quase 

nenhuma empresa informa os valores gastos com importações em seus demonstrativos 

                                                
6 Os contratos de dólar futuro e opção de dólar são registrados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BMF) e o estoque 
diário em aberto nestes contratos em que uma das contrapartes é uma empresa não financeira foi no período 1999-
2002 quase sempre inferior a 3% do valor dos contratos em aberto de swaps cambiais entre estas empresas e as 
instituições financeiras (Oliveira, 2004).  
7 Foram coletadas também as posições líquidas de swaps cambiais destas empresas controladas.  
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financeiros. Tanto os valores exportados como importados foram convertidos para reais 

pela taxa de câmbio média do ano. 

Os dados relativos à emissão de American Depositary Receipts (ADR) no exterior e 

à origem do controle acionário das empresas foram coletados na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Os demais indicadores contábeis usados no trabalho e não descritos 

anteriormente foram construídos a partir da base de dados da Economática. Todas as 

variáveis estão medidas em termos reais, tendo sido deflacionadas pelo IPCA. 

2.2 Estatísticas da Amostra 

 

A tabela 1 classifica o total de empresas analisadas por setores de atividade a cada 

ano. Classificamos as empresas em 17 setores com base na Economática: Alimentos e 

Bebidas, Comércio, Construção, Energia Elétrica, Eletroeletrônicos, Máquinas 

Industriais, Mineração, Minerais não Metálicos, Papel e Celulose, Petróleo e Gás, 

Química, Siderúrgica e Metalurgia, Telecomunicações, Têxtil, Serviços de Transporte, 

Veículos e Peças e Outros.8 A tabela mostra que o número de empresas analisadas 

parte de 205 em 1997 atinge o máximo de 253 em 2000 e cai para 204 em 2004. Na 

média, nossa amostra contém 233 empresas de capital aberto a cada ano. O principal 

motivo desta oscilação no número de empresas deve-se a mudanças na estrutura de 

propriedade das empresas. A redução do número de empresas em 2003 e 2004 não foi 

provocada pela crise cambial de 2002 e seus efeitos deletérios sobre o patrimônio das 

empresas, já que todas as empresas que deixaram de publicar seus balanços neste 

período tinham patrimônio líquido positivo. O setor de telecomunicações foi um dos 

principais responsáveis pela redução no número de empresas amostrais. Após o 

término do processo de privatização da Telebrás em 1997, muitas das empresas 

privatizadas passaram por reestruturações societárias e foram desmembradas, 

surgindo 20 novas empresas em 1998, principalmente no ramo de telefonia celular.  

                                                
8 Como havia apenas uma empresa em nossa amostra classificada no setor Agro e Pesca pela Economática, 
agrupamos esta empresa ao setor de Alimentos e Bebidas. 
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TABELA 1: Número de Empresas da Amostra por Setor de Atividade 
As empresas foram classificadas por setores de atividade de acordo com a base de dados da Economática. De uma amostra 

inicial de 477 empresas brasileiras de capital aberto, selecionamos 274 empresas não financeiras para formar a amostra que será 
utilizada neste trabalho. Os critérios de exclusão de empresas foram os seguintes: pertencer ao setor financeiro (43 empresas); ser 
holding diversificada que detêm participação de empresas financeiras ou não possuir receitas consolidadas operacionais (26); ter 
menos de 5 observações anuais (123); ter datas-base diferentes de dezembro (2) e inexistência dos dados necessários para a 
realização dos testes (2). Três empresas também foram excluídas por apresentarem balanços praticamente idênticos a outras 
empresas da amostra inicial que pertenciam ao mesmo grupo econômico. Excluímos adicionalmente as empresas-ano que tinham 
patrimônio líquido negativo ao longo do período amostral. 

Setor de Atividade/ Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Média
Total de Empresas 205 249 245 253 245 241 219 204 233
Alimentos e Bebidas 14 15 15 16 15 15 15 13 15
Comércio 11 11 11 11 10 10 9 8 10
Construção 11 14 14 13 13 13 12 10 13
Eletroeletrônicos 10 11 11 11 10 9 8 9 10
Energia Elétrica 20 26 27 30 29 27 29 28 27
Máquinas Industriais 9 10 8 9 9 9 8 8 9
Mineração 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Minerais Não Metálicos 5 6 6 6 6 6 5 4 6
Outros 20 25 25 27 25 25 23 20 24
Papel e Celulose 10 10 10 10 10 10 10 9 10
Petróleo e Gás 8 8 8 8 8 8 7 7 8
Química 19 20 19 20 20 21 16 16 19
Siderurgia e Metalurgia 27 28 26 27 27 27 25 24 26
Telecomunicações 3 23 23 23 23 23 16 15 19
Textil 22 23 23 23 21 20 20 19 21
Transportes 2 3 3 3 3 3 3 1 3
Veículos e Peças 11 13 13 13 13 12 10 10 12  

A tabela 2 apresenta algumas características das empresas analisadas a cada ano. 

As três últimas colunas apresentam os valores médios para a amostra completa (1997-

2004), para o período de câmbio administrado (1997-1998) e o período de câmbio 

flutuante (1999-2004). A tabela mostra que as dívidas cambiais foram amplamente 

utilizadas como fonte de financiamento. Aproximadamente 78% das empresas tinham 

dívidas em moeda estrangeira durante os diferentes regimes cambiais. A terceira e 

quarta linhas mostram que a maioria das empresas com dívidas cambiais não tinham 

ativos cambiais ou usavam derivativos de câmbio como instrumentos de hedge. No 

entanto, o uso destes instrumentos cresceu significativamente após a flutuação 

cambial, principalmente o dos derivativos de câmbio cuja proporção de usuários passou 
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de 7,4% no período 1997-1998 para 35,1% no período 1999-2004. Já a proporção 

média de empresas com ativos cambiais passou de 22,2% para 34% após a mudança 

de regime cambial. 

TABELA 2: Classificação das Empresas Amostrais 
Esta tabela apresenta o número total de empresas da amostra a cada ano e a proporção delas que tinham dívidas cambiais, 
derivativos de câmbio, ativos cambiais, controle acionário estrangeiro, American Depositary Receipts (ADR) emitidos no exterior, 
eram estatais ou tinham patrimônio Líquido (PL) negativo.  

1997- 1997- 1999-
2004 1998 2004

Total de Empresas 205 249 245 253 245 241 219 204 233 227 235

Com Dívidas Cambiais 74.6% 80.3% 78.8% 76.7% 78.4% 78.0% 79.0% 78.4% 78.0% 77.5% 78.2%

Com Derivativos de Câmbio 4.4% 10.4% 20.8% 28.5% 38.8% 46.9% 38.8% 36.8% 28.2% 7.4% 35.1%

Com Ativos Cambiais 15.1% 29.3% 21.2% 28.9% 33.9% 37.3% 41.1% 41.7% 31.1% 22.2% 34.0%

Estrangeiras 7.8% 7.2% 6.9% 7.5% 7.3% 8.3% 7.8% 6.9% 7.5% 7.5% 7.5%

Emissoras de ADRs 17.1% 18.5% 20.0% 23.3% 26.1% 27.0% 27.9% 27.9% 23.5% 17.8% 25.4%

Estatais 6.3% 6.0% 6.1% 6.3% 6.5% 6.2% 6.8% 6.9% 6.4% 6.2% 6.5%

Empresas com PL negativo 15 15 21 21 29 33 21 36 24 15 27

2002 2003 2004Variável / Ano 1997 1998 1999 2000 2001

  
 

Na análise multivariada que faremos na próxima seção, examinaremos se a origem 

do controle acionário ou o fato da empresa ser emissora de ADR no exterior influencia 

as políticas financeiras das empresas. A tabela 2 mostra que, em média, 7,5% das 

empresas analisadas eram multinacionais, 23,5% tinham ADR negociados no exterior 

6,4% eram estatais. Por fim, mostramos o número de observações de empresas com 

patrimônio líquido negativo que foram excluídas a cada ano. Em média, este número 

cresceu de 15 para 27 empresas após a flutuação cambial em 1999. A tabela 3 

apresenta estatísticas descritivas anuais médias das principais variáveis usadas no 

trabalho.  
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TABELA 3: Estatísticas Descritivas 
Esta tabela apresenta os valores médios de algumas características das empresas no período amostral. As dívidas cambiais são 
calculadas como a soma de todos os passivos indexados ou denominados em moedas estrangeiras, captados no exterior ou no 
país. Os derivativos cambiais englobam as posições em swaps cambiais contratados no país ou no exterior e as posições de outros 
derivativos de câmbio como futuros, termo e opções de dólar. As posições em derivativos foram obtidas de um banco de dados 
confidencial de swaps entre instituições financeiras e empresas não financeiras registrados na CETIP e das notas explicativas dos 
balanços. As dívidas domésticas são calculadas pela soma do valor dos financiamentos e empréstimos em moeda nacional. As 
dívidas totais são medidas pela soma das dívidas cambiais com as dívidas domésticas. O diferencial coberto da taxa de juros é 
medido pela diferença entre a taxa de juros doméstica e a soma da taxa de juros internacional e do prêmio a termo. A taxa de juros 
doméstica é a taxa média anual embutida nos contratos de swaps de taxas de juros pós-fixadas (DI) versus taxas pré-fixadas de 
360 dias. A taxa de juros internacional é a taxa média anual dos títulos do tesouro americano de 1 ano. O prêmio a termo é 
computado pela razão entre a taxa de câmbio a termo com vencimento em 1 ano e a taxa à vista. A volatilidade da taxa de câmbio 
real é medida pelo desvio padrão da taxa de câmbio nominal deflacionada pelo IPCA. Os ativos cambiais são calculados pela soma 
das aplicações financeiras indexadas ou denominadas em moeda estrangeira, títulos públicos cambiais e créditos de clientes no 
exterior. Esta variável e as posições de dívidas foram calculadas a partir dos dados das notas explicativas dos balanços. As 
exportações são calculadas como o valor máximo entre a soma dos valores exportados pelas empresas controladoras e 
controladas (ponderados pela respectiva participação acionária), obtido na Secretaria de Comércio Exterior (Secex), e os valores 
das receitas consolidadas obtidas no mercado externo, informados nas notas explicativas dos balanços. As importações são 
calculadas pelo valor das despesas de importação das empresas controladoras e controladas (ponderadas pelas participações 
acionárias), obtido na Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Tanto as exportações como as importações foram convertidas para 
reais pela taxa de câmbio média a cada ano. Os ativos totais e as receitas totais foram convertidas para dólares pela taxa de 
câmbio de venda de final de período a cada ano. A tangibilidade dos ativos é medida pela proporção dos ativos fixos nos ativos 
totais. O lucro operacional é medido antes do pagamento de juros e impostos. Todos estes indicadores contábeis foram coletados 
da base de dados da Economática.  

Variável/Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1997-
2004

1997-
1998

1999-
2004

Dívida Cambial/Ativos Totais 11,9% 13,8% 14,1% 14,0% 14,9% 16,6% 14,4% 11,4% 13,9% 12,9% 14,2%

Derivativos/Ativos Totais 0,6% 0,9% 1,8% 1,9% 3,7% 7,6% 4,7% 3,1% 3,0% 0,7% 3,8%

Ativos Cambiais/Ativos Totais 0,7% 1,8% 1,4% 2,4% 3,2% 3,7% 3,8% 3,3% 2,5% 1,2% 3,0%

Dívida Doméstica/Ativos Totais 10,8% 10,8% 11,4% 11,7% 12,3% 12,7% 12,7% 12,9% 11,9% 10,8% 12,3%

Dívida Total/Ativos Totais 22,7% 24,6% 25,5% 25,8% 27,1% 29,3% 27,1% 24,3% 25,8% 23,7% 26,5%

Diferencial Coberto de Juros 5,1% 7,0% 8,2% 2,8% 3,4% 12,7% 5,1% 0,9% 5,6% 6,1% 5,5%

Prêmio a termo 11,4% 13,2% 12,0% 8,2% 12,7% 7,2% 13,5% 12,9% 11,4% 12,3% 11,1%

Volatilidade da Taxa de Cambio Real 2,6% 3,1% 12,2% 7,2% 23,3% 58,0% 24,0% 13,6% 18,0% 2,8% 23,1%

Exportações/Receitas Totais 9,3% 8,8% 9,7% 9,7% 10,2% 10,2% 11,7% 11,8% 10,2% 9,0% 10,6%

Importações/Receitas Totais 4,8% 3,6% 3,7% 3,5% 3,2% 3,1% 3,3% 3,4% 3,6% 4,2% 3,4%

Exportações Líquidas/Receitas Totais 4,4% 5,2% 6,1% 6,1% 7,0% 7,0% 8,3% 8,3% 6,5% 4,8% 7,1%

Ativos Totais (US$ milhões) 2.967  2.627  1.905  1.814  1.650  1.134  1.488  1.475  1.883  2.797  1.578  

Receitas Totais (US$ milhões) 1.494  1.315  1.018  1.110  1.058  751     1.075  1.303  1.140  1.404  1.052  

Tangibilidade dos Ativos 63,6% 65,0% 64,2% 62,9% 62,3% 59,7% 59,0% 56,5% 61,7% 64,3% 60,8%

Lucro Operacional 3,2% 4,9% 6,3% 6,6% 8,1% 8,7% 8,7% 11,0% 7,2% 4,0% 8,2%  
 

A primeira linha mostra que as dívidas em moeda estrangeira somavam 13,9% dos 

ativos, sendo 12,9% durante o período de câmbio controlado e 14,2% no período de 

câmbio flutuante. No ano de 2002, tanto as dívidas cambiais como as posições de 

hedge cambial atingiram o seu máximo. Enquanto as dívidas cambiais eram 16,6% dos 
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ativos, a soma de derivativos de câmbio com ativos cambiais equivalia a 11,3% dos 

ativos. Uma parte do crescimento observado nestas variáveis deve-se ao efeito da 

depreciação cambial sobre o valor destes montantes quando medidos em moeda 

doméstica. Em contraste com a alavancagem em moeda estrangeira que 

permaneceram relativamente estável ao longo do período amostral, observamos um 

crescimento acentuado nas posições de hedge cambial durante o período de câmbio 

flutuante. Os derivativos cambiais que representavam apenas 0,7% dos ativos das 

empresas no período 1997-1998 correspondiam em média a 3,8% dos ativos no 

período 1999-2004. Já a parcela de ativos cambiais nos ativos totais passou de 1,2% 

para 3% após a mudança de regime cambial. A alavancagem doméstica cresceu ao 

longo dos anos partindo de 10,8% em 1997 e chegando a 12,9% em 2004. Já o 

endividamento agregado oscilou em torno de uma média igual a 25,8% dos ativos.  

Uma peculiaridade da economia brasileira durante todo o período amostral é o 

elevado custo de captação em moeda doméstica em relação ao custo de captação em 

moeda estrangeira. Neste trabalho desagregamos este diferencial de custos em dois 

componentes de acordo com a paridade coberta da taxa de juros: o diferencial coberto 

de juros e o prêmio a termo. Esta paridade diz que uma empresa deve ser indiferente 

entre tomar um empréstimo em moeda doméstica pagando a taxa de juros local i, e 

captar em moeda estrangeira pagando uma taxa de juros internacional i* somado ao 

prêmio pago para comprar um contrato a termo de dólar. Segundo a paridade coberta 

da taxa de juros, ambas estas aplicações devem ter o mesmo custo para que não haja 

arbitragem entre os mercados. No entanto, é comum observar nos países emergentes 

um diferencial coberto de juros positivo, isto é, uma taxa de juros doméstica superior à 

soma da taxa de juros internacional com o prêmio a termo, sem que haja arbitragem, 

devido à existência de um prêmio associado ao risco-país.9 Usamos como medida de 

custo de captação em moeda doméstica a taxa de juros média anual embutida nos 

contratos de swaps de taxas de juros pós-fixadas (DI) versus taxas pré-fixadas de 360 

dias. Como medida de custo de captação em moeda estrangeira usamos a taxa de 

                                                
9 Garcia (2003) faz uma análise detalhada da decomposição da taxa de juros brasileira entre 1995 e 2002 e mostra 
que há uma elevada correlação entre o diferencial da paridade coberta de taxa de juros e o spread dos títulos da 
dívida soberana brasileira (C-bonds), que é uma medida usual de risco-país.   
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juros média anual dos títulos do tesouro americano de 1 ano. Já o prêmio a termo é 

computado pela razão entre a taxa dos contratos de câmbio a termo com vencimento 

em 1 ano e a taxa à vista. Este prêmio engloba não apenas a expectativa de 

depreciação cambial, mas também um prêmio de risco.  

A figura 2 apresenta a decomposição da taxa de juros doméstica brasileira durante o 

período amostral em três componentes: diferencial coberto de juros, taxa de juros 

internacional e o prêmio a termo. O diferencial coberto de juros foi sempre positivo, 

chegando a atingir uma taxa anualizada de 31% durante a crise cambial de 2002. Como 

a taxa de câmbio se depreciou acentuadamente durante esta crise, o prêmio a termo 

passou a ser negativo, isto é, os mercados futuros apontavam uma apreciação cambial 

para os próximos 12 meses. As empresas que captaram no exterior e se protegeram no 

mercado de derivativos de câmbio tiveram uma grande economia em termos de custos 

ao longo do período amostral, com exceção do segundo semestre de 2004, quando o 

diferencial coberto de juros se tornou desprezível.  

Figura 2 - Decomposição da Taxa de Juros 
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A tabela 3 mostra ainda que tanto o diferencial coberto de juros como o prêmio a 

termo eram, em média, mais altos no período de câmbio administrado, o que se traduz 

no maior diferencial de juros usualmente praticado nestes regimes cambiais. A outra 

variável macroeconômica testada é a volatilidade da taxa de câmbio real, medida pelo 

desvio padrão da taxa de câmbio nominal deflacionada pelo IPCA, que cresceu 

enormemente após a mudança de regime cambial, de 2,8% para 23,1%, em média. 

Esse aumento de volatilidade cambial é comum em regimes de câmbio flutuante, em 

oposição ao regime de câmbio administrado, já que a taxa de câmbio passa a apreciar 

ou depreciar com mais frequência. 

As receitas de exportações foram crescentes no período amostral respondendo, em 

média, por 10,2% das receitas totais. Por outro lado, as importações como proporção 

das receitas totais foram reduzidas após a flutuação cambial de 4,2% para 3,4%. 

Portanto, as empresas da amostra tiveram exportações líquidas de importações 

positivas e crescentes durante o período analisado, equivalentes a uma média de 6,5% 

das receitas. Os ativos e receitas totais médias das empresas equivaliam a US$ 1,9 

bilhão e US$ 1,4 bilhão, respectivamente. Note que, nos períodos das grandes 

depreciações cambiais (1999 e 2002), os montantes de ativos e de receitas totais de 

vendas medidos em dólares cai bastante, e o oposto acontece nos períodos de 

apreciação cambial (2003-2004). Pelo menos parte desta variação se deve ao impacto 

contábil das variações cambiais sobre os valores convertidos para dólares dos ativos e 

receitas. Já a parcela de ativos tangíveis assumiu uma trajetória declinante após a 

mudança de regime cambial partindo de 65% em 1998 e chegando a 56,5% em 2004. 

Em contraste, o lucro operacional aumentou continuamente no período amostral de 

3,2% dos ativos em 1997 para 11% em 2004. 
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3. Os determinantes da dívida desagregada por moeda e do uso de 

derivativos cambiais 

 

Dentre os numerosos estudos empíricos voltados para testar diferentes teorias de 

estrutura de capital agregadas, Rajan e Zingales (1995) e Booth, Aivazian, Demirguc-

Kunt e Maksimovic (2001) estudaram os casos dos países do G-7 e de países em 

desenvolvimento, respectivamente, e encontraram determinantes comuns a estes 

grupos distintos de países. Por exemplo, as empresas grandes e com mais ativos 

tangíveis são mais alavancadas que as demais. Já as empresas mais lucrativas são 

menos alavancadas. Embora estes artigos investiguem os determinantes do 

endividamento total, eles não discutem as decisões sobre os diferentes tipos de 

endividamento.  

A construção de teorias que expliquem os determinantes do endividamento em 

moeda estrangeira e do uso de derivativos cambiais como hedge tem sido um 

importante tópico de pesquisa tanto em finanças corporativas como em finanças 

internacionais. Tais estudos incorporam algum tipo de imperfeição de mercado, pois em 

um mundo sem imperfeições os custos de diferentes fontes de financiamento são 

irrelevantes para o valor das empresas (Modigliani e Miller (1958)). Além disso, as 

empresas são indiferentes não apenas quanto ao nível de endividamento, mas também 

entre ter ou não exposição cambial. 

Neste capítulo, fazemos uma descrição das variáveis candidatas a determinantes de 

cada tipo de dívida e do uso de derivativos como instrumento de hedge de dívidas 

cambiais. As variáveis foram selecionadas com base em estudos prévios. 

3.1 Previsões Teóricas da estrutura de capital das empresas 

Um dos principais determinantes potenciais da escolha entre os tipos de 

financiamentos é o custo esperado de se contrair dívidas em moeda doméstica em 

relação ao custo de captação em moeda estrangeira. Quanto maior for o custo 

esperado de captação em moeda doméstica relativamente ao custo de se financiar em 
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moeda estrangeira, maior deve ser o nível de endividamento cambial das empresas e 

menor o uso de dívidas em moeda doméstica. A literatura costuma usar a diferença 

entre as taxas de juros locais e externas como proxy para o diferencial de custos de 

captação em diferentes moedas. No entanto, o custo efetivo do empréstimo em moeda 

estrangeira não é apenas a taxa de juros internacional, devendo ser acrescentado o 

custo da variação cambial ao longo do período do empréstimo. Se a soma da variação 

cambial com a taxa de juros internacional for superior à taxa de juros doméstica, o custo 

efetivo de captação em moeda estrangeira terá sido superior ao custo do financiamento 

doméstico. Portanto, devemos incorporar a expectativa de depreciação cambial na 

decisão sobre a denominação em moeda das dívidas. Conforme descrevemos na 

seção anterior, decompomos o diferencial de taxas de juros em dois componentes: o 

diferencial coberto de juros e o prêmio a termo. Um diferencial coberto de juros positivo 

incentiva a arbitragem de taxas de juros entre mercados e, portanto, deve afetar 

positivamente o uso de dívidas cambiais e negativamente o uso de dívidas domésticas. 

Em contraste, quanto maior o prêmio a termo, maior o risco de depreciação cambial 

percebido pelo mercado e, consequentemente, maior o risco de manter passivos 

cambiais descobertos. Desta forma, esperamos que este prêmio seja negativamente 

relacionado com o endividamento cambial líquido de derivativos e positivamente 

relacionado com o endividamento doméstico.  

Outro fator macroeconômico que deve ser levado em consideração na decisão 

sobre a estrutura de capital é a volatilidade cambial. Esperamos que as empresas 

reduzam seus passivos cambiais descobertos com o aumento da volatilidade cambial 

para minimizar os riscos de sofrer variações patrimoniais indesejáveis decorrentes de 

variações cambiais. Caso as dívidas domésticas e em moeda estrangeira sejam 

substitutas, devemos esperar também um aumento do endividamento doméstico.  

A existência de receitas operacionais em moeda estrangeira ou ativos cambiais 

pode ser importante na determinação do endividamento cambial. Neste caso, a decisão 

de tomar empréstimos em moeda estrangeira pode reduzir o risco cambial ao invés de 

aumentá-lo. Esta é uma justificativa dada para o endividamento de empresas 
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americanas em moedas de outros países.10 Supomos então que quanto mais elevada 

for a participação das exportações nas receitas totais e a parcela dos ativos cambiais 

nos ativos totais, maior será a alavancagem cambial das empresas.11 Por este 

argumento de gerenciamento do risco cambial, deveríamos encontrar uma relação 

negativa entre as importações e o uso de dívidas cambiais. No entanto, é comum no 

Brasil o financiamento à importação em moeda estrangeira pelo próprio vendedor ou 

pelo banco de fomento do país (BNDES) às taxas de juros subsidiadas. Portanto, a 

relação esperada entre as importações e o uso de dívidas cambiais não é conclusiva.  

Outra explicação muito usada para justificar o uso de dívidas cambiais é a 

insuficiência de recursos nos mercados domésticos, principalmente de longo prazo. 

Esta explicação ganhou força com a introdução da teoria do “original sin” por 

Eichengreen e Hausmann (1999).12 Se os mercados de dívidas domésticos não forem 

suficientemente líquidos para atender as demandas das empresas, devemos esperar 

que as empresas com acesso à financiamentos no exterior vão ter, em média, um maior 

nível de alavancagem total. Para testar esta possibilidade, incluímos na equação dos 

determinantes do endividamento agregado uma variável binária que assume o valor um 

se a empresa tem dívida cambial e zero em caso contrário. Assumimos também que as 

grandes empresas são as mais prováveis de não conseguirem os recursos necessários 

nos mercados domésticos para realizar seus investimentos. Desta forma, elas devem 

recorrer relativamente mais as dívidas cambiais como fonte de financiamento. Usamos 

o logaritmo das receitas totais como medida de tamanho. Outras teorias também 

relacionam o tamanho da empresa à alavancagem. Por exemplo, as empresas grandes 

talvez tenham uma menor probabilidade de estresse financeiro e, por isso, podem 

escolher um maior nível de alavancagem que as empresas menores.  

                                                
10 Ver, por exemplo, Geczy, Minton e Schrand (1997). 
11 É recorrente pelas empresas brasileiras o uso de modalidades de créditos com bancos locais, indexados ao dólar, 
em que o exportador recebe os recursos das exportações antes de embarcar as mercadorias (o mais usual são os 
Adiantamentos de Contrato de Câmbio (ACCs)). 
12 Esta corrente argumenta que as empresas dos países emergentes enfrentam um trade off entre financiar seus 
investimentos de longo prazo com dívidas domésticas de curto prazo e incorrer em um descasamento de maturidade 
ou financiá-los com dívidas em moeda estrangeira de longo prazo e incorrer em um descasamento cambial. 
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Teorias de custos de agência baseadas em informação assimétrica entre empresas 

e credores argumentam que empresas com menor custo de monitoramento pelos 

credores externos provavelmente vão poder tomar mais dinheiro emprestado nos 

mercados internacionais. Já as empresas com maior custo de monitoramento devem se 

endividar mais localmente, sob a hipótese de que os credores domésticos conseguem 

monitorar os tomadores locais a um menor custo que os credores externos (Diamond 

(1984)). Como uma maneira de reduzir o custo de monitoramento dos devedores, os 

credores externos costumam exigir ativos fixos em garantia pelos empréstimos. 

Usamos a tangibilidade dos ativos, medida pelo percentual de ativos fixos em relação 

aos ativos totais, como medida dos custos de monitoramento. Portanto, quanto mais 

ativos tangíveis a empresa dispor para oferecer em garantia, maior deve ser a 

alavancagem e o uso de dívidas cambiais.  

As empresas grandes, multinacionais ou com ADR também costumam ter menores 

custos de monitoramento por terem se submetido as regulações dos países em que 

atuam ou por já ter adquirido uma maior reputação no mercado internacional. Estas 

empresas, portanto, devem usar mais dívidas cambiais. No entanto, não há um 

consenso na literatura em relação as empresas emissoras de ADR. Por um lado, elas 

têm um maior acesso aos mercados de crédito internacional, por outro, segundo a 

hipótese de ordem de hierarquia (pecking order hypothesis) de Myers e Majluf (1984), 

as empresas com ADR podem já ter obtido a quantidade de dívidas desejadas ao se 

moveram para baixo na hierarquia para obter recursos adicionais nos mercados de 

ações. Controlamos para estas possibilidades pela inclusão de duas variáveis binárias 

que assumem, respectivamente, o valor um se a firma tem controle acionário 

estrangeiro ou ADR e zero em caso contrário. Incluímos também como variável 

independente nas regressões, uma variável binária que assume o valor um se a 

empresa é estatal. As decisões de endividamento destas empresas podem diferir das 

demais devido às restrições fiscais, influências políticas ou condições diferenciadas de 

financiamento por estarem sob a tutela do estado.  

As empresas com maiores oportunidades de investimento devem usar menos 

dívidas para evitar custos de sub-investimento relacionados ao problema do debt 
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overhang (Jensen e Meckling (1976) e Myers (1977)). Supondo que as empresas com 

maior lucratividade operacional sejam aquelas com maiores oportunidades de 

investimento, devemos encontrar uma relação negativa entre os lucros operacionais e a 

alavancagem.13 Além disso, as empresas mais lucrativas podem se financiar através de 

recursos internos. Por outro lado, quanto maior a lucratividade, menor a probabilidade 

de falência, o que pode determinar uma maior exposição ao risco cambial.  

 

                                                
13 Não foram usados o q-Tobin ou a o valor de mercado sobre o valor contábil das ações como medidas de 
oportunidades de investimento devido a ausência de informações sobre o valor de mercado das ações em grande 
parte das empresas. 
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4. Resultados principais 

Neste capítulo, descrevemos os resultados de regressões multivariadas dos 

determinantes do endividamento cambial líquido de derivativos e do endividamento em 

moeda doméstica para verificarmos se a análise desagregada adiciona informações à 

análise da estrutura de endividamento agregada. Por fim, analisamos os resultados da 

estimação dos determinantes da demanda por derivativos cambiais. Na análise do 

endividamento desagregado, usamos um modelo TOBIT porque muitas empresas não 

emitiram ambos os tipos de dívidas durante o período amostral e as variáveis 

dependentes são limitadas inferiormente em zero. Já a equação dos determinantes de 

dívida agregada foi estimada por mínimos quadrados ordinários devido ao fato de haver 

apenas 90 observações de empresas sem dívidas em nossa amostra 

(aproximadamente 5% do total de observações).14 Usamos dados de painel para poder 

testar a relevância não apenas de diferentes fatores específicos às empresas como 

também de fatores macroeconômicos na decisão sobre a estrutura de endividamento 

das empresas de um determinado país. Além disso, o uso de um painel aumenta os 

graus de liberdade, permitindo a redução da colinearidade entre as variáveis 

explicativas (Hsiao (1986)).  

 

4.1 Determinantes da composição de dívidas 

As colunas A e B da Tabela 4 mostram os resultados dos determinantes das dívidas 

cambiais não cobertas por derivativos e das dívidas em moeda doméstica, ambos 

normalizadas pelos ativos totais. Encontramos evidências favoráveis a maioria de 

nossas hipóteses descritas no capítulo anterior.  

O diferencial de custos de captação é um importante determinante de ambos os 

tipos de dívidas, o que é uma evidência favorável às teorias de trade off estático. 

Quanto maior a taxa de juros doméstica em relação à taxa internacional, maior é a 

demanda por empréstimos em moeda estrangeira e menor a demanda por dívidas 
                                                
14 Os resultados dos determinantes das dívidas agregadas não são sensíveis ao método de estimação adotado. Todos 
os sinais dos coeficientes e seus níveis de significância permaneceram inalterados quando usamos o modelo TOBIT.  
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domésticas. Consistentemente com nossas hipóteses, o diferencial coberto da taxa de 

juros e o prêmio a termo apresentaram sinais inversos e significantes, com o diferencial 

coberto de juros afetando positivamente o endividamento cambial e negativamente o 

endividamento doméstico e vice-versa em relação ao prêmio a termo. A interpretação é 

que quando a expectativa de depreciação está mais elevada, as empresas preferem 

aumentar o endividamento em moeda doméstica vis-à-vis as dívidas cambiais 

compensando, ao menos parcialmente, o efeito do diferencial coberto da taxa de juros 

sobre a composição de dívidas. Estes resultados demonstram a importância de se 

decompor o diferencial de taxa de juros nos estudos dos determinantes de dívidas, 

dado que o impacto final do diferencial de juros sobre os tipos de dívida vai depender 

da magnitude relativa do diferencial coberto de juros e do prêmio a termo. Assim como 

o prêmio a termo, a volatilidade cambial também influencia negativamente o 

endividamento cambial líquido de derivativos e positivamente o endividamento 

doméstico. Estes resultados encontrados para os fatores macroeconômicos, sugerem 

que as dívidas em moeda estrangeira são substitutas das dívidas em moeda doméstica.   

Encontramos também evidências de gerenciamento de risco cambial. Na estimação 

dos determinantes do endividamento cambial líquido de derivativos, os coeficientes dos 

ativos cambiais sobre os ativos totais e das exportações sobre as receitas totais são 

positivos e significantes a 1%. No entanto, as importações sobre as receitas são 

positivamente relacionadas às dívidas cambiais e negativamente relacionadas às 

dívidas domésticas, o que sugere que as condições de financiamento às importações 

em moeda estrangeira são preponderantes na decisão de endividamento das empresas 

importadoras.  
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TABELA 4: Determinantes de dívida e derivativos cambiais 
Esta tabela contém os resultados de regressões dos determinantes de tipos de dívidas e do uso de derivativos cambiais usando um 
painel não balanceado de empresas brasileiras entre 1997 e 2004. As colunas A-B apresentam os resultados de estimações TOBIT 
com o tipo de dívida descrito dividido pelos ativos totais. A coluna C apresenta os resultados da estimação por mínimos quadrados 
ordinários das dívidas totais sobre os ativos. A coluna D apresenta os resultados da estimação TOBIT do uso de derivativos 
cambiais dividido pelos ativos, restringindo nossa amostra as empresas que tinham dívidas cambiais. As dívidas cambiais são 
calculadas como a soma de todos os passivos indexados ou denominados em moedas estrangeiras, captados no exterior ou no 
país. As dívidas domésticas são calculadas pela soma do valor dos financiamentos e empréstimos em moeda nacional. As dívidas 
totais são medidas pela soma das dívidas cambiais com as dívidas domésticas. Os derivativos cambiais englobam as posições em 
swaps cambiais contratados no país ou no exterior e as posições de outros derivativos de câmbio como futuros, a termos e opções 
de dólar. O diferencial coberto da taxa de juros é medido pela diferença entre a taxa de juros doméstica e a soma da taxa de juros 
internacional e do prêmio “a termo”. A taxa de juros doméstica é a taxa média anual embutida nos contratos de swaps de taxas de 
juros pós-fixadas (DI) versus taxas pré-fixadas de 360 dias. A taxa de juros internacional é a taxa média anual dos títulos do tesouro 
americano de 1 ano. O prêmio “a termo” é computado pela razão entre a taxa de câmbio “a termo” com vencimento em 1 ano e a 
taxa à vista. A volatilidade da taxa de câmbio real é medida pelo desvio padrão da taxa de câmbio nominal deflacionada pelo IPCA. 
Os ativos cambiais são calculados pela soma das aplicações financeiras indexadas ou denominadas em moeda estrangeira, títulos 
públicos cambiais e créditos de clientes no exterior. As exportações são calculadas como o valor máximo entre a soma dos valores 
exportados pelas empresas controladoras e controladas (ponderados pela respectiva participação acionária), obtido na Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex), e os valores das receitas consolidadas obtidas no mercado externo, informados nas notas 
explicativas dos balanços. As importações são calculadas pelo valor das despesas de importação das empresas controladoras e 
controladas (ponderadas pelas participações acionárias), obtido na Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Tanto as exportações 
como as importações foram convertidas para reais pela taxa de câmbio média a cada ano. As variáveis I(Estrangeira), I(ADR), 
I(Estatal), I(Dívida Cambial) são variáveis dummies que assumem o valor um se a empresa tiver, respectivamente, controle 
acionário estrangeiro, ADR negociado no exterior, for estatal ou tiver dívida cambial, e zero, em caso contrário. A tangibilidade dos 
ativos é medida pela proporção dos ativos fixos nos ativos totais. O lucro operacional é medido antes do pagamento de juros e 
impostos. Reportamos os p-valores robustos entre parêntesis. Os coeficientes significantes a 10, 5 e 1% estão assinalados com *, 
** e *** respectivamente. 
 

(A) (B) (C) (D)

Características das Empresas Dívida Cambial 
líq. de derivativos Dívida Doméstica Dívida Total Derivativos 

Cambiais
Diferencial Coberto de Juros 0.502*** -0.238*** -0.116 -0.729***

(0.000) (0.001) (0.201) (0.000)

Prêmio a termo -0.264** 0.147* -0.011 0.052
(0.026) (0.099) (0.919) (0.791)

σ(taxa de câmbio real) -0.145*** 0.081*** 0.121*** 0.439***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Ativos Cambiais/Ativos Totais 0.362*** -0.019 0.246*** -0.085
(0.000) (0.639) (0.000) (0.283)

Exportações/Receitas Totais 0.102*** 0.016 0.022 -0.059
(0.001) (0.386) (0.553) (0.142)

Importações/Receitas Totais 0.145** -0.108*** 0.106 0.105
(0.020) (0.001) (0.106) (0.186)

Log das Receitas Totais 0.035*** -0.005* 0.014** 0.057***
(0.000) (0.092) (0.019) (0.000)

I(Estrangeira) 0.011 -0.041*** -0.017 0.000
(0.667) (0.007) (0.666) (0.995)

I(ADR) -0.000 0.004 0.019 0.011
(0.996) (0.691) (0.222) (0.517)

I(Estatal) -0.061* -0.075*** -0.118*** -0.263***
(0.074) (0.000) (0.000) (0.000)

Tangibilidade dos Ativos 0.116*** 0.064*** 0.147*** -0.058
(0.000) (0.004) (0.000) (0.213)

Lucro Operacional -0.069* -0.087*** -0.184*** -0.219***
(0.094) (0.005) (0.000) (0.003)

I (Dívida Cambial) 0.093***
(0.000)

Constante -0.457*** 0.133*** -0.094 -0.844***
(0.000) (0.001) (0.222) (0.000)

Número de Observações 1850 1850 1850 1447
Observações Censuradas (esquerda) 499 165 - 936
Número de Empresas 263 263 263 225

Variáveis Dependentes normalizadas pelos ativos totais
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A relação positiva encontrada entre o tamanho da empresa e o uso de dívidas 

cambiais é consistente com a hipótese de insuficiência de recursos domésticos para 

investimento. Já o vínculo acionário com o exterior seja através do controle acionário 

estrangeiro ou da emissão de ADR não afetou relativamente a demanda por dívidas 

cambiais. No entanto, o fato das empresas multinacionais e das empresas grandes 

apresentarem uma menor alavancagem em moeda doméstica é consistente com as 

teorias de custos de agência, nas quais as empresas com maiores custos de 

monitoramento se endividam mais domesticamente.  

Uma evidência ainda mais forte favorável às teorias de custos de agência é dada 

pela relação positiva entre a tangibilidade dos ativos e ambos os tipos de dívidas. O 

elevado nível de significância desta variável (p-valor igual a 0 nas duas regressões) 

sugere que as empresas com mais ativos fixos para serem oferecidos em garantia 

conseguem reduzir seus custos de monitoramento e obter um maior acesso a crédito, 

seja doméstico ou internacional.  

As empresas estatais eram significativamente menos alavancadas, em moeda 

estrangeira e doméstica, do que as empresas privadas. Esta evidência sugere a menor 

capacidade de endividamento das estatais no Brasil em comparação com as empresas 

privadas durante o período amostral. Uma possível explicação para este resultado seja 

o fato do governo brasileiro, durante o período analisado, ter apertado a política fiscal 

aumentando as metas de superávit primário do setor público consolidado, que inclui as 

estatais. Por fim, a relação negativa entre lucratividade e ambos os tipos de 

alavancagem, principalmente em moeda doméstica (coeficiente significante a 1%), 

fornecem uma evidência favorável aos problemas de debt overhang e à hipótese de 

ordem de hierarquia, em que as empresas preferem se financiar primeiramente através 

de recursos internos. 

Em suma, os resultados descritos nas colunas A e B mostram a existência de 

fatores únicos e comuns que determinam a escolha de cada tipo de dívida, sugerindo a 

importância de se estudar os determinantes de dívida em nível desagregado. Dentre os 

fatores únicos, encontramos que o diferencial coberto de juros, o tamanho da empresa 
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e as despesas de importações sobre as receitas totais afetam positivamente o 

endividamento cambial e negativamente o endividamento doméstico. Por outro lado, o 

prêmio a termo e a volatilidade cambial são negativamente relacionados ao uso de 

dívidas cambiais e positivamente ao uso de dívidas domésticas. Por fim, encontramos 

que a participação das exportações nas receitas e dos ativos cambiais nos ativos totais 

afetam apenas o endividamento cambial, de forma positiva. Dentre os fatores comuns a 

ambos os tipos de dívidas, encontramos que as empresas estatais e as mais lucrativas 

tinham menos dívidas cambiais e domésticas e, por outro lado, as empresas com mais 

ativos tangíveis eram mais endividadas em ambos os tipos de dívidas. Tais resultados 

dão suporte às teorias de trade off estático, gerenciamento de risco cambial, custos de 

agência e às hipóteses de insuficiência de recursos no mercado doméstico e ordem de 

hierarquia.  

De maneira geral, os resultados quanto à estrutura de endividamento desagregado 

por moeda das empresas brasileiras corroboram os encontrados por Allayannis, Brown 

e Klapper (2003) para uma amostra de empresas de países do Sudeste Asiático, 

principalmente aqueles relativos aos determinantes das dívidas cambiais líquidas de 

derivativos.15 Já em relação aos determinantes do endividamento doméstico 

encontramos diferenças significantes em relação ao estudo de Allayannis, Brown e 

Klapper nas variáveis log das receitas e tangibilidade dos ativos.  

 
 
4.2 Determinantes do endividamento agregado 

A coluna C da tabela 4 apresenta os resultados da estimação dos determinantes da 

razão dívida total sobre os ativos totais para que possamos compará-los com os 

determinantes das dívidas desagregadas e com os resultados prévios da literatura. 

Muitos determinantes importantes da composição de dívidas não foram significantes na 

regressão dos determinantes do endividamento agregado. Este foi o caso de ambos os 

componentes do diferencial de taxa de juros, dos ativos cambiais sobre os ativos totais, 
                                                
15 Dentre as variáveis testadas em ambos os estudos, as únicas diferenças de resultados dos determinantes do 
endividamento cambial líquido de derivativos foi a significância da variável ADR e a não significância da 
lucratividade no estudo de Allayannis, Brown e Klapper (2003).  
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das exportações e importações sobre receitas e das empresas estrangeiras. Portanto, 

este trabalho apresenta uma forte evidência de que a análise da estrutura de capital em 

nível desagregado por moeda provê informações adicionais ao estudo dos 

determinantes da estrutura de capital em nível agregado.  

Consistentemente com outros estudos empíricos sobre estrutura de capital, 

encontramos que a alavancagem total é positivamente relacionada à tangibilidade dos 

ativos e ao tamanho da empresa e negativamente relacionada à lucratividade. Estes 

resultados dão suporte as previsões feitas pelas teorias de estrutura de capital que 

enfatizam o papel das garantias reais, do custo esperado de estresse financeiro, da 

disponibilidade de recursos internos para investimento e dos problemas de debt 

overhang nas decisões de endividamento das empresas.   

Encontramos também que as empresas que têm dívidas cambiais são 

significativamente mais alavancadas que as empresas que só têm acesso aos 

mercados domésticos. O coeficiente da variável I(Dívida Cambial) indica que, após 

controlar para outros determinantes de dívida, as empresas com dívidas cambiais eram, 

em média, 9,3% mais alavancadas do que as empresas que captavam apenas no 

mercado doméstico. Esta é uma evidência favorável à hipótese de insuficiência de 

recursos nos mercados domésticos para empresas com grandes necessidades de 

investimento. Já as empresas estatais têm um nível de alavancagem médio inferior ao 

das empresas privadas em 11,8%. Adicionalmente, encontramos uma relação positiva 

entre a alavancagem total e a volatilidade cambial.  

4.3 Uso de derivativos como hedge cambial ou de dívidas domésticas?  

Este subcapítulo compara os determinantes de dívidas domésticas com os 

determinantes das dívidas cambiais convertidas para moeda doméstica pelo uso de 

derivativos. Tanto as dívidas domésticas como as dívidas cambiais cobertas por 

derivativos não apresentam risco cambial, mas podem ser determinadas por diferentes 

fatores. Por exemplo, as empresas com menor acesso ao mercado de crédito 

internacional devem se financiar, predominantemente, em moeda doméstica, 

necessitando recorrer menos ao uso de derivativos como hedge.  
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A coluna D da tabela 4 apresenta os resultados da estimação dos determinantes do 

uso de derivativos como hedge de dívidas cambiais. Para eliminarmos a possibilidade 

de as empresas estarem usando derivativos por outras motivações diferentes de hedge 

de dívidas cambiais, restringimos nossa amostra às empresas que tinham dívidas 

cambiais. Os resultados confirmam que, de fato, existem fatores únicos que determinam 

a escolha entre ambos os tipos de endividamento em moeda doméstica. 

Adicionalmente, encontramos alguns fatores comuns. 

Dentre estes fatores comuns às duas modalidades de endividamento doméstico, 

temos os fatores macroeconômicos. Quanto maior for o diferencial coberto de juros e 

mais baixa for a volatilidade cambial, menor é o uso de derivativos cambiais e de 

dívidas domésticas. Este resultado sugere que estes fatores são determinantes 

importantes apenas da composição em moeda das dívidas. Além destas variáveis 

agregadas, observamos dois outros fatores comuns. Tanto as empresas estatais como 

as empresas mais lucrativas possuem uma menor parcela de dívidas domésticas e de 

dívidas cambiais cobertas por derivativos. Estas empresas também são menos 

alavancadas em moeda estrangeira, o que pode estar contribuindo para o resultado de 

menor uso de derivativos.  

Dentre os fatores que afetaram diferentemente o uso de dívidas cambiais cobertas 

por derivativos e o endividamento doméstico, encontramos evidências favoráveis à 

existência de custos fixos de implementação de um sistema de gerenciamento de risco, 

que limita o uso de instrumentos derivativos pelas empresas pequenas (Mian (1996)). 

As empresas grandes têm uma maior parcela de derivativos sobre os ativos totais. O 

coeficiente da variável log das receitas foi positivo e significante a 1%. Já as empresas 

pequenas se protegem do risco cambial se endividando mais em moeda doméstica e 

menos em moeda estrangeira.  

Alguns fatores significantes a níveis convencionais na equação de alavancagem 

doméstica, como a tangibilidade dos ativos, as exportações sobre as receitas totais, as 

importações sobre as receitas e a variável indicadora para empresas estrangeiras não 

afetaram significativamente as decisões de hedge cambial.  
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5. Análise da robustez 
 
 

Neste capítulo, dois testes adicionais com o objetivo de testar a robustez dos 

resultados descritos no capítulo anterior: inclusão de dummies setoriais no modelo e 

alteração nos indicadores de endividamento, doméstico e externo líquido de derivativos, 

que serão medidos em termos da dívida total ao invés dos ativos totais. 

5.1 Inclusão de dummies setoriais 

 

     Inicialmente, reestimamos o modelo incluindo variáveis binárias setoriais para 

analisar se setores específicos estariam influenciando os resultados originais. A Tabela 

5 abaixo mostra que os resultados não se alteraram qualitativamente. O diferencial 

coberto de juros, o prêmio a termo, a volatilidade de taxa de câmbio e os ativos 

cambiais sobre os ativos totais permaneceram praticamente inalterados, bem como o 

lucro operacional e as variáveis indicadoras das empresas estatais e estrangeiras. 

Todas as variáveis que anteriormente eram significantes assim permaneceram. As 

poucas alterações se deram em algumas variáveis que passaram a ser significantes em 

algumas das equações: as exportações sobre as receitas totais passaram a afetar 

negativamente a demanda por dívidas domésticas; as importações sobre as receitas 

totais que passaram a afetar positivamente o uso de derivativos cambiais; as empresas 

emissoras de ADR, que passou a ser positivamente relacionado à emissão de dívidas 

domésticas; e a correlação negativa da tangibilidade dos ativos sobre os derivativos 

cambiais. O único coeficiente que não foi robusto à inclusão das dummies setoriais foi o 

do logaritmo das receitas totais na equação da dívida doméstica, que passou a ser 

positivo e significante a 5%. Isso mostra que não houve grandes alterações nos 

resultados principais quando incluímos variáveis dummies setoriais no modelo. 
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TABELA 5: Determinantes de dívida e derivativos com dummies setoriais 
Esta tabela contém os resultados de regressões dos determinantes de tipos de dívidas e do uso de derivativos cambiais usando um 
painel não balanceado de empresas brasileiras entre 1997 e 2004 incluindo variáveis dummies para cada um dos 17 setores 
existentes na amostra. Cada uma destas variáveis assume o valor um para todas as empresas de um determinado setor e zero, em 
caso contrário. As colunas A-B apresentam os resultados de estimações TOBIT com o tipo de dívida descrito dividido pelos ativos 
totais. A coluna C apresenta os resultados da estimação por mínimos quadrados ordinários das dívidas totais sobre os ativos. A 
coluna D apresenta os resultados da estimação TOBIT do uso de derivativos cambiais dividido pelos ativos, restringindo nossa 
amostra as empresas que tinham dívidas cambiais. As dívidas cambiais são calculadas como a soma de todos os passivos 
indexados ou denominados em moedas estrangeiras, captados no exterior ou no país. As dívidas domésticas são calculadas pela 
soma do valor dos financiamentos e empréstimos em moeda nacional. As dívidas totais são medidas pela soma das dívidas 
cambiais com as dívidas domésticas. Os derivativos cambiais englobam as posições em swaps cambiais contratados no país ou no 
exterior e as posições de outros derivativos de câmbio como futuros, a termos e opções de dólar. O diferencial coberto da taxa de 
juros é medido pela diferença entre a taxa de juros doméstica e a soma da taxa de juros internacional e do prêmio “a termo”. A taxa 
de juros doméstica é a taxa média anual embutida nos contratos de swaps de taxas de juros pós-fixadas (DI) versus taxas pré-
fixadas de 360 dias. A taxa de juros internacional é a taxa média anual dos títulos do tesouro americano de 1 ano. O prêmio “a 
termo” é computado pela razão entre a taxa de câmbio “a termo” com vencimento em 1 ano e a taxa à vista. A volatilidade da taxa 
de câmbio real é medida pelo desvio padrão da taxa de câmbio nominal deflacionada pelo IPCA. Os ativos cambiais são calculados 
pela soma das aplicações financeiras indexadas ou denominadas em moeda estrangeira, títulos públicos cambiais e créditos de 
clientes no exterior. As exportações são calculadas como o valor máximo entre a soma dos valores exportados pelas empresas 
controladoras e controladas (ponderados pela respectiva participação acionária), obtido na Secretaria de Comércio Exterior (Secex), 
e os valores das receitas consolidadas obtidas no mercado externo, informados nas notas explicativas dos balanços. As 
importações são calculadas pelo valor das despesas de importação das empresas controladoras e controladas (ponderadas pelas 
participações acionárias), obtido na Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Tanto as exportações como as importações foram 
convertidas para reais pela taxa de câmbio média a cada ano. As variáveis I(Estrangeira), I(ADR), I(Estatal), I(Dívida Cambial) são 
variáveis dummies que assumem o valor um se a empresa tiver, respectivamente, controle acionário estrangeiro, ADR negociado 
no exterior, for estatal ou tiver dívida cambial, e zero, em caso contrário. A tangibilidade dos ativos é medida pela proporção dos 
ativos fixos nos ativos totais. O lucro operacional é medido antes do pagamento de juros e impostos. Reportamos os p-valores 
robustos entre parêntesis. Os coeficientes significantes a 10, 5 e 1% estão assinalados com *, ** e *** respectivamente. 

(A) (B) (C) (D)

Características das Empresas Dívida Cambial líq. 
de derivativos Dívida Doméstica Dívida Total Derivativos Cambiais

(1) (2) (3) (4)
Diferencial Coberto de Juros 0.502*** -0.216*** -0.105 -0.725***

(0.000) (0.001) (0.249) (0.000)

Prêmio a termo -0.260** 0.154* -0.013 0.036
(0.028) (0.077) (0.902) (0.855)

σ(taxa de câmbio real) -0.145*** 0.077*** 0.118*** 0.436***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Ativos Cambiais/Ativos Totais 0.360*** -0.047 0.248*** -0.059
(0.000) (0.204) (0.000) (0.432)

Exportações/Receitas Totais 0.073** -0.070*** 0.013 0.021
(0.023) (0.000) (0.736) (0.631)

Importações/Receitas Totais 0.105* -0.134*** 0.102 0.177**
(0.085) (0.000) (0.127) (0.036)

Log das Receitas Totais 0.033*** 0.006** 0.013** 0.045***
(0.000) (0.018) (0.029) (0.000)

I(Estrangeira) 0.049* -0.030*** -0.020 -0.028
(0.060) (0.003) (0.604) (0.325)

I(ADR) 0.016 0.021*** 0.028* 0.006
(0.231) (0.002) (0.068) (0.745)

I(Estatal) -0.038 -0.110*** -0.133*** -0.243***
(0.248) (0.000) (0.000) (0.000)

Tangibilidade dos Ativos 0.114*** 0.094*** 0.140*** -0.111***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.008)

Lucro Operacional -0.058 -0.075*** -0.177*** -0.195***
(0.159) (0.008) (0.000) (0.008)

I (Dívida Cambial) 0.092***
(0.000)

Constante -0.169 0.020 -0.093 -0.684***
(0.160) (0.772) (0.387) (0.000)

Dummies Setoriais Sim Sim Sim Sim
Número de Observações 1850 1850 1850 1447
Número de Empresas 263 263 263 225

Variáveis Dependentes normalizadas pelos ativos totais
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5.2 Medida alternativa de endividamento 
 

No modelo original utilizado neste trabalho, todas as variáveis dependentes 

foram normalizadas pelos ativos totais. Neste capítulo, iremos normalizar as variáveis 

dependentes pela dívida total e também faremos uma outra regressão onde os 

derivativos cambiais serão normalizados pela dívida cambial.  

Os resultados apresentados nas colunas A e B da tabela 6 mostram que os 

coeficientes das variáveis explicativas das equações do endividamento cambial e 

doméstico não se alteraram qualitativamente. Todos os coeficientes das variáveis que 

eram estatisticamente significantes no modelo original permaneceram com o mesmo 

sinal. As únicas diferenças foram em relação ao nível de significância de algumas 

variáveis. As importações sobre as receitas totais perderam a significância estatística e 

as variáveis I(estrangeira) e lucro operacional passaram a ser significantes na equação 

do endividamento cambial líquido de derivativos. Na equação do endividamento 

doméstico, os ativos cambiais sobre os ativos totais e a variável I(ADR) passaram a ser 

altamente significantes. Por fim, a tangibilidade dos ativos e a variável I(Estatal) 

deixaram de ser significantes tanto em relação ao endividamento cambial quanto ao 

endividamento doméstico. 

Nas colunas C e D da tabela 6 apresentamos os resultados das estimações das 

equações dos determinantes dos derivativos cambiais normalizados pela dívida total e 

pela dívida cambial, respectivamente. Aqui também os resultados não se alteraram 

qualitativamente, com os sinais de todas as variáveis tendo permanecidos inalterados. 

Das cinco variáveis significantes da equação do modelo original descrito na coluna (D) 

da Tabela 4, apenas o lucro operacional deixou de ser significante. Por outro lado, as 

variáveis ativos cambiais sobre os ativos totais, exportações sobre as receitas totais e 

tangibilidade dos ativos passaram a afetar significativamente as decisões de hedge 

cambial. 

A coluna D tem por objetivo verificar se há uma alteração nos determinantes do 

uso de derivativos cambiais quando consideramos como variável dependente a parcela 

exclusivamente da dívida cambial que está sendo hedgiada por derivativos. Os 

resultados também não se alteraram qualitativamente, com todos os coeficientes 

apresentando os mesmos sinais que os encontrados no modelo original. O diferencial 
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de taxa de juros e a volatilidade cambial mantiveram-se significantes a 1%, 

corroborando a teoria de que quanto maior o diferencial de taxa de juros e menor a 

volatilidade cambial, menor serão as posições de hedge cambial das empresas. O 

logaritmo das receitas totais e a variável I (Estatal) também permaneceram significantes 

a 1%. As únicas exceções foram as variáveis Lucro Operacional, que deixou de ser 

significante, e a variável I (ADR) que passou a afetar positivamente as decisões de 

hedge cambial de forma significante. Segundo Janot (2009), este último resultado está 

ligado ao fato das empresas emissoras de ADR tenderem a gerenciar o risco cambial 

de forma mais conservadora e a montarem operações de hedge para mitigar eventuais 

perdas em períodos que antecedem crises cambiais, apontando duas razões principais 

para tal resultado: (i) existem evidências de que as emissões de ADR induzem a uma 

gestão de risco cambial mais eficiente, o que aumentaria a parcela de dívidas cambiais 

que seriam cobertas por derivativos cambiais em períodos de estresse; (ii) empresas 

emissoras de ADR tendem a ser monitoradas por investidores internacionais, devido ao 

maior grau de transparência do mercado norte americano. Uma vez que as ações são 

negociadas via ADR, arbitradores tendem a montar operações vendidas com empresas 

que apresentam maiores exposições cambiais, principalmente em períodos de elevado 

risco cambial. Assim, mais uma vez, empresas emissoras de ADR montam estratégias 

para se proteger de eventuais perdas, aumentando a demanda por derivativos 

cambiais. 
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TABELA 6: Determinantes de dívida e derivativos normalizados pela dívida total 
Esta tabela contém os resultados de regressões dos determinantes de tipos de dívidas e do uso de derivativos cambiais usando um 
painel não balanceado de empresas brasileiras entre 1997 e 2004. As colunas A-B apresentam os resultados de estimações TOBIT 
com o tipo de dívida descrito dividido pela dívida total. A coluna C apresenta os resultados da estimação TOBIT do uso de 
derivativos cambiais dividido pela dívida total, restringindo nossa amostra as empresas que tinham dívidas cambiais. A coluna D 
apresenta os resultados da estimação TOBIT dos derivativos cambiais dividido pelas dívidas cambiais, também restringindo nossa 
amostra as empresas que tinham dívidas cambiais. As dívidas cambiais são calculadas como a soma de todos os passivos 
indexados ou denominados em moedas estrangeiras, captados no exterior ou no país. As dívidas domésticas são calculadas pela 
soma do valor dos financiamentos e empréstimos em moeda nacional. Os derivativos cambiais englobam as posições em swaps 
cambiais contratados no país ou no exterior e as posições de outros derivativos de câmbio como futuros, a termos e opções de 
dólar. As dívidas cambiais incluem todas as dívidas denominadas em moeda estrangeira. O diferencial coberto da taxa de juros é 
medido pela diferença entre a taxa de juros doméstica e a soma da taxa de juros internacional e do prêmio a termo. A taxa de juros 
doméstica é a taxa média anual embutida nos contratos de swaps de taxas de juros pós-fixadas (DI) versus taxas pré-fixadas de 
360 dias. A taxa de juros internacional é a taxa média anual dos títulos do tesouro americano de 1 ano. O prêmio a termo é 
computado pela razão entre a taxa de câmbio a termo com vencimento em 1 ano e a taxa à vista. A volatilidade da taxa de câmbio 
real é medida pelo desvio padrão da taxa de câmbio nominal deflacionada pelo IPCA. Os ativos cambiais são calculados pela soma 
das aplicações financeiras indexadas ou denominadas em moeda estrangeira, títulos públicos cambiais e créditos de clientes no 
exterior. As exportações são calculadas como o valor máximo entre a soma dos valores exportados pelas empresas controladoras e 
controladas (ponderados pela respectiva participação acionária), obtido na Secretaria de Comércio Exterior (Secex), e os valores 
das receitas consolidadas obtidas no mercado externo, informados nas notas explicativas dos balanços. As importações são 
calculadas pelo valor das despesas de importação das empresas controladoras e controladas (ponderadas pelas participações 
acionárias), obtido na Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Tanto as exportações como as importações foram convertidas para 
reais pela taxa de câmbio média a cada ano. As variáveis I(Estrangeira), I(ADR), I(Estatal), são variáveis dummies que assumem o 
valor um se a empresa tiver, respectivamente, controle acionário estrangeiro, ADR negociado no exterior ou for estatal. A 
tangibilidade dos ativos é medida pela proporção dos ativos fixos nos ativos totais. O lucro operacional é medido antes do 
pagamento de juros e impostos. Reportamos os p-valores robustos entre parêntesis. Os coeficientes significantes a 10, 5 e 1% 
estão assinalados com *, ** e *** respectivamente. 

(A) (B) (C) (D)

Características das Empresas Dívida Cambial 
líq. de derivativos Dívida Doméstica Derivativos 

Cambiais
Derivativos/Dívida 

Cambial
Diferencial Coberto de Juros 1.942*** -0.849*** -2.977*** -35.595***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Prêmio a termo -0.772** 0.406* -0.006 -0.845
(0.014) (0.095) (0.993) (0.929)

σ(taxa de câmbio real) -0.675*** 0.158*** 1.464*** 14.488***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Ativos Cambiais/Ativos Totais 0.722*** -0.452*** -0.480* -4.562
(0.000) (0.000) (0.078) (0.157)

Exportações/Receitas Totais 0.305*** -0.103 -0.403*** -2.307*
(0.000) (0.101) (0.003) (0.073)

Importações/Receitas Totais 0.165 -0.312*** 0.364 2.834
(0.309) (0.010) (0.231) (0.292)

Log das Receitas Totais 0.063*** -0.064*** 0.172*** 1.151***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

I(Estrangeira) 0.163*** -0.156*** -0.008 -0.272
(0.003) (0.008) (0.943) (0.701)

I(ADR) 0.024 -0.048* 0.029 1.698***
(0.488) (0.086) (0.605) (0.001)

I(Estatal) 0.058 0.060 -0.630*** -5.864***
(0.500) (0.352) (0.000) (0.000)

Tangibilidade dos Ativos 0.108 0.015 -0.316** -0.719
(0.114) (0.780) (0.044) (0.583)

Lucro Operacional 0.306*** -0.098 -0.353 -3.784
(0.004) (0.240) (0.135) (0.192)

Constante -0.601*** 1.404*** -2.416*** -19.105***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Número de Observações 1760 1760 1447 1447
Observações Censuradas (esquerda) 404 75 936 936
Número de Empresas 260 260 225 225

Variáveis Dependentes normalizadas pela dívida total
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6. Conclusão 

 

Neste trabalho, examinamos o uso de diferentes tipos de dívidas por uma amostra 

de empresas não financeiras brasileiras. Nossa análise se concentra em duas questões 

principais. Primeiro, quais são as características macroeconômicas e das empresas que 

determinam o uso de dívidas cambiais não cobertas por derivativos e de dívidas 

domésticas? Encontramos fatores únicos e comuns que determinam a escolha de cada 

tipo de dívida, sugerindo a importância de se estudar os determinantes de dívida em 

nível desagregado. Dentre os fatores únicos, por um lado, encontramos que o 

diferencial coberto de juros, o tamanho da empresa e as importações sobre as receitas 

totais afetam positivamente o endividamento cambial e negativamente o endividamento 

doméstico. Por outro lado, o prêmio a termo e a volatilidade cambial são negativamente 

relacionados ao uso de dívidas cambiais e positivamente ao uso de dívidas domésticas. 

Por fim, encontramos que a participação das exportações nas receitas e dos ativos 

cambiais nos ativos totais afetam apenas o endividamento cambial, de forma positiva. 

Dentre os fatores comuns a ambos os tipos de dívidas, encontramos que as empresas 

estatais e as mais lucrativas eram menos alavancadas, tanto em moeda estrangeira 

como doméstica. Já as empresas com mais ativos tangíveis eram mais alavancadas em 

ambos os tipos de dívidas. Estes resultados dão suporte às teorias de trade off estático, 

gerenciamento de risco cambial, insuficiência de recursos no mercado doméstico, 

custos de agência e hipótese de ordem de hierarquia.  

Analisamos ainda quais as características que diferenciam o uso de dívidas 

domésticas do uso de dívidas cambiais cobertas por derivativos cambiais e 

encontramos fatores únicos e comuns que determinam a escolha entre estes tipos de 

endividamento em moeda doméstica. Quanto maior for o diferencial coberto de juros e 

mais baixa for a volatilidade cambial, menor é o uso de derivativos cambiais e de 

dívidas domésticas. Além destas variáveis agregadas, observamos dois outros fatores 

comuns. Tanto as empresas estatais como as empresas mais lucrativas possuem uma 

menor parcela de dívidas domésticas e de dívidas cambiais cobertas por derivativos. Já 

dentre os fatores que afetaram diferentemente o uso de dívidas cambiais cobertas por 
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derivativos e o endividamento doméstico, encontramos que as empresas grandes têm 

uma maior parcela de derivativos sobre os ativos totais. Por fim, alguns fatores 

significantes a níveis convencionais na equação de alavancagem doméstica, como a 

tangibilidade dos ativos, as exportações sobre as receitas totais, as importações sobre 

as receitas e a variável indicadora para empresas estrangeiras não afetaram 

significativamente as decisões de hedge cambial.  

     Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se a atualização da base de dados 

para que se possa testar a robustez dos resultados em períodos amostrais mais 

recentes, que englobam a crise do subprime, a crise da zona do Euro e a turbulência 

política no Brasil.  
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