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RESUMO 
 

 

Diversos estudos de Finanças Corporativas consideram os custos associados aos 

ajustes da estrutura de capital das empresas irrelevantes tanto na forma quanto em 

magnitude. Este estudo analisou empiricamente a influência dos custos de 

ajustamento na dinâmica dos ajustes da estrutura de capital de empresas brasileiras 

de capital aberto no período de 1999 a 2007.  

A alavancagem foi abordada sob três diferentes cenários, considerando a presença 

de custos fixos, custos proporcionais e por uma composição de custos fixos e 

proporcionais através de simulações utilizando um modelo reduzido da estrutura de 

capital. Em seguida a análise não paramétrica da amostra revelou que as empresas 

apresentam um comportamento dinâmico em suas decisões de financiamento para o 

ajuste da estruturas de capital, mas que não se revelou contínuo. A utilização de um 

modelo de duration mostrou-se adequado para mensurar o intervalo de tempo entre 

os ajustes da estrutura de capital das empresas. Os resultados são extremamente 

relevantes e suportam a teoria de um comportamento de rebalanceamento dinâmico 

pelas empresas de suas estruturas de capital em torno de um intervalo ótimo. 

Entretanto os ajustes não ocorrem de forma imediata e a persistência de choques à 

estrutura de capital deve-se em sua maior parte aos custos associados aos ajustes 

do que a uma possível indiferença à estrutura de capital. . Este trabalho constitui-se 

como pioneiro no mercado brasileiro acerca dos custos de ajustamento da estrutura 

de capital e abre espaço para a discussão do comportamento ótimo em torno da 

estrutura de capital de empresas nacionais. 

 

Palavras-chave:  estrutura de capital, modelos de duration, custos de ajustamento, 

modelos de trade-off, pecking order, momento de mercado, inércia gerencial. 
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ABSTRACT 

 

 

Several studies in Corporate Finance consider adjustment costs of companies’ 

capital structure irrelevant in its form and magnitude. This paper empirically 

examined adjustment costs influence on dynamic rebalancing behavior of capital 

structure of Brazilian listed companies from 1999 to 2007.  

Leverage ratios were presented under three different scenarios, considering fixed 

costs, proportional costs and a composition of fixed and proportional costs using a 

simulated reduced model of the capital structure. A non-parametric data analysis 

reveals that companies present a dynamic behavior in its financing decisions of 

capital structure adjustment, but that is far from continuous. A duration model proved 

to be the best choice to measure time between companies’ capital structure 

adjustments. Results are strongly relevant and support the theory of companies’ 

dynamic rebalancing behavior around an optimal range. However, adjustments do 

not occur immediately and the persistence shocks to capital structure accounts in its 

great part to adjustments costs instead of a possible indifference toward capital 

structure. This is a pioneer paper accounting for adjustment cost of capital structure 

in Brazilian market, which makes room for discussion around optimal capital structure 

on Brazilian companies. 

 

Keywords: capital structure, duration models, adjustment costs, trade-off models, 

pecking order, market timing, managerial inertia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O custo médio ponderado de capital é a taxa de desconto utilizada para 

converter o fluxo de caixa livre futuro de uma empresa em valor presente, para todas 

as suas alternativas de investimentos e/ou projetos disponíveis. Pode-se dizer que 

esta taxa representa seu custo de financiamento, motivo pelo qual a empresa 

objetiva minimizá-lo de forma a aceitar mais projetos e obter maior valor presente 

líquido (VPL) em seus investimentos. A forma pela qual as empresas minimizam seu 

custo médio ponderado de capital constitui-se em uma das mais tradicionais 

abordagens na Teoria de Finanças Corporativas que defende a idéia da existência 

de uma estrutura de capital ótima. Através desta estrutura de capital ótima haveria 

um balanceamento dos custos e benefícios associados aos vários níveis de 

endividamento, sendo esta uma das áreas mais complexas nas tomadas de 

decisões financeiras, principalmente devido ao seu inter-relacionamento com outras 

variáveis de decisões como o risco, o retorno e o valor.  

Pesquisas empíricas sugerem a existência de uma estrutura de capital ótima 

para cada empresa e que esta estrutura deveria ser perseguida constantemente por 

seus administradores de forma a gerar valor para os acionistas. Seguindo este 

racional, de tempos em tempos a empresa deveria avaliar sua estrutura de capital e 

compará-la com a estrutura de capital ótima definida. A existência de gaps deveria 

ser ajustada imediatamente através de mecanismos de adição ou redução de capital 

próprio ou capital de terceiros. Este comportamento ratifica pesquisa conduzida por 

Graham e Harvey (2001) com CFOs (do inglês Chief Financial Officer) em que 37% 

dos entrevistados disseram ter um nível flexível para suas estruturas de capital, 34% 

disseram ter um intervalo ótimo, enquanto 10% disseram ter um nível fixo. 

Entretanto, evidências recentes demonstram que este ajuste pode não ocorrer 

de forma imediata conforme sugerido e que parece haver longos períodos de inércia 

antes que haja algum ajuste das estruturas de capital pelas empresas. Muitos 

trabalhos empíricos realizados até hoje assumem que o ajuste da estrutura de 

capital das empresas seria uma operação livre de custos e que por este motivo as 

empresas poderiam continuamente rebalancear suas estruturas de capital em 

direção ao nível ótimo. Entretanto, a presença destes custos poderia tornar 

ineficiente o ajuste imediato dos choques à estrutura de capital e os mesmos seriam 



15 

 

determinantes nas decisões da estrutura de capital das empresas. Em linha com 

este argumento está a evidência que as empresas não ajustam suas estruturas de 

capital imediatamente de forma a anular os efeitos das mudanças no valor de 

mercado do capital próprio (Baker e Wurler (2002) e Welch (2004)) ou o acúmulo de 

ganhos ou perdas (Hovakimian, Hovakimian e Tehranian (2004)).  

Em face do exposto surge o questionamento: Num ambiente de custos de 

ajustamento as empresas efetivamente ajustam suas estruturas de capital 

dinamicamente? 

Mondigliani e Miller (1958) afirmavam que obedecidas algumas premissas 

simplificadores a forma pela qual as empresas se financiavam seria irrelevante 

contrapondo-se a idéia clássica da existência de uma estrutura ótima de capital 

defendida por Durand (1952). Desde então várias teorias sobre a forma como as 

empresas ajustam suas estruturas de capital foram desenvolvidas, introduzindo 

aspectos como imperfeições existentes no mercado e assimetria de informações. 

Entre estas abordagens podemos destacar: (i) os modelos de trade-off (Jensen 

e Meckling (1976), Miller (1977), entre outros) que defendem a idéia de um 

balanceamento dos custos e benefícios da dívida das empresas; (ii) os modelos de 

pecking order (Myers e Majluf (1984) e Myers (1984)) que se baseiam na existência 

de uma hierarquia de preferências na utilização das diversas fontes de 

financiamento; (iii) o modelo de market timing ou momento de mercado (Baker e 

Wurgler (2002)) em que a estrutura de capital seria um acúmulo das diversas 

tentativas de emitir ações (capital próprio) no melhor momento do mercado; e (iv) o 

modelo de inércia gerencial (Welch (2004)) focada na influência do desempenho 

acionário sobre a atuação dos executivos. 

Entretanto nenhuma destas abordagens têm considerado de forma consistente 

os custos associados aos ajustes das estruturas de capital como fator determinante 

para a decisão de como as empresas efetivamente ajustam suas estruturas de 

capital.  

Neste contexto este trabalho tem por objetivo determinar a influência dos custos 

de ajustamento na dinâmica da estrutura de capital de empresas brasileiras de 

capital aberto no período de 1999 a 2007. O estudo investiga ainda a influência da 

forma da função de custo de ajustamento para o comportamento e o intervalo de 

tempo entre estes ajustes. Esta abordagem não foi investigada por nenhum outro 

estudo brasileiro sobre o tema de Estrutura de Capital e visa contribuir para a 
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orientação das decisões financeiras dos administradores de empresas nacionais em 

torno da estrutura mais eficiente quando do uso de endividamento. 

O trabalho está organizado em sete capítulos. No segundo capítulo faremos 

uma incursão pelo referencial teórico com um resumo das principais teorias sobre a 

Estrutura de Capital, suas abordagens e contribuições. No terceiro capítulo é 

demonstrada a Função de Custos de Ajuste da Estrutura de Capital e suas 

implicações para a dinâmica da alavancagem. O quarto capítulo serve à 

apresentação da amostra e análise não paramétrica dos dados coletados. No quinto 

capítulo apresenta-se o Modelo de Duration e os indicadores (ou proxies) do 

modelo. No sexto capítulo apresenta-se o modelo econométrico e a análise dos 

resultados. O sétimo capítulo serve às conclusões. 



17 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo tem por objetivo realizar uma revisão dos principais trabalhos 

teóricos e empíricos que tratam do estudo da estrutura de capital, buscando 

apresentar primeiramente o conceito de estrutura de capital ótima. Posteriormente 

apresenta-se a evolução dos trabalhos realizados acerca do assunto abordando a 

Teoria Tradicional, a Teoria Moderna, passando aos trabalhos mais recentes que 

incorporam aspectos como imperfeições de mercado, assimetria de informações, 

preferência na escolha dos recursos de financiamento das empresas entre outros 

aspectos. 

 

 

2.1.  A Estrutura de Capital Ótima 

 

 

Uma visão comum na Teoria de Finanças é que o valor de uma empresa é 

maximizado quando seu respectivo custo de capital é minimizado. Definindo o valor 

de uma empresa como V e utilizando-se de um modelo de avaliação com 

crescimento zero, podemos escrever a expressão abaixo: 

 

� = ����� 	 (��)
��

. 

 

Na expressão (1), LAJIR representa o lucro antes dos juros e imposto de 

renda, t, a alíquota do imposto de renda e rm , o custo médio ponderado de capital. 

Sendo o produto ����� � (1 − �) igual ao lucro operacional depois dos impostos 

disponível para os credores da empresa e supondo-se que o LAJIR seja constante, o 

valor da empresa, V, será maximizado pela minimização do custo médio ponderado 

de capital. 

O custo médio ponderado de capital, rm, resulta do custo médio ponderado 

dos custos de empréstimos depois dos impostos, rd, e do custo de capital próprio, rp, 

da empresa. Estas três funções podem ser verificadas no Painel A da figura 1 e 

(1) 
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estão expressas em função da alavancagem financeira medida por um índice de 

endividamento (empréstimos sobre os ativos totais). 

Conforme apresentado por Gitman (1997), a substituição do capital próprio 

por empréstimos, ou seja, a medida que o índice de endividamento aumenta, o custo 

médio ponderado de capital declina, por ser o custo do empréstimo menor do que o 

custo de capital próprio (rd < rp). Conforme o índice de endividamento continua a 

crescer, os custos de empréstimo e do capital próprio aumentam, causando 

eventualmente a elevação do custo médio ponderado de capital (depois do ponto M 

no Painel A). Esse comportamento resulta em uma função custo médio ponderado 

de capital, rm, em forma de U.  

O custo do empréstimo, rd, permanece baixo devido ao subsídio do imposto, 

mas aumenta lentamente com a alavancagem crescente para compensar os 

credores pelo risco crescente. O custo do capital próprio, rp, está acima do custo do 

empréstimo e aumenta com a alavancagem financeira crescente, mas geralmente, 

com maior rapidez do que o custo do empréstimo. O aumento no custo do capital 

próprio ocorre porque, para compensar o alto grau de risco financeiro, os acionistas 

exigem um retorno mais elevado quando a alavancagem aumenta. 

 

 
 

Figura 1 - Apresentação gráfica da estrutura ótima de capital. A figura apresenta a relação das 
curvas dos diferentes custos de financiamento (Painel A) e a evolução do valor de mercado da 
empresa (Painel B). Observa-se que no ponto M do Painel A o custo médio ponderado de capital é 
mínimo para a empresa e desta forma este mesmo ponto M no Painel B indica o ponto onde o valor 
da empresa é maximizado. 

 

Logo a maximização do valor, V, é obtida quando o custo médio ponderado de 

capital, rm, é mínimo, sendo então a estrutura de capital ótima. No Painel A da figura 

C
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1, o ponto M representa o custo médio ponderado de capital mínimo, ou seja, o 

ponto de alavancagem financeira ótima. Conseqüentemente a estrutura ótima de 

capital para a empresa nesse mesmo ponto M, conforme mostrado no Painel B da 

figura 1 será o ponto onde o valor da empresa está maximizado em V*. 

Geralmente, quanto menor o custo médio ponderado de capital da empresa, 

maior a diferença entre o retorno e o custo de um projeto e, assim sendo, maior o 

retorno dos proprietários. Colocado de uma forma simples, minimizar o custo médio 

ponderado de capital permite a administração assumir um número maior de projetos 

rentáveis e, desse modo, aumentar o valor da empresa. 

Não existe uma maneira prática para se calcular a estrutura ótima de capital 

apresentada na figura 1, principalmente devido ao fato de ser impossível determinar 

o ponto M exato na estrutura ótima de capital e fixar-se nele. Desta forma, as 

empresas geralmente tentam operar num intervalo que as aproxima do que elas 

acreditam ser a estrutura ótima de capital. A existência de choques à estrutura de 

capital das empresas justifica a abordagem de um intervalo ótimo, ao invés de um 

único ponto, uma vez que o comportamento da estrutura de capital tende a ser 

dinâmico conforme veremos adiante. 

 

 

2.2.  Teoria Tradicional 

 

 

Segundo Van Horne (1975), a grande questão que se procura responder 

quando se trata de estrutura de capital é se uma empresa pode maximizar seu valor 

e o retorno exigido através de uma combinação entre capitais de terceiros e capital 

próprio, ou seja, de suas fontes de financiamento? 

Este é o principal conceito defendido pela Teoria Tradicional e uma das 

maiores contribuições para o estudo de finanças, ou seja, a existência de uma 

estrutura de capital ótima conforme apresentado anteriormente. Para a Teoria 

Tradicional as decisões de financiamento influenciam na determinação do valor da 

empresa. 

A estrutura de capital ótima seria construída através de um balanceamento do 

uso de capitais de terceiros e capitais próprios no financiamento das atividades da 

empresa objetivando minimizar o custo total de capital. Conseqüentemente o valor 
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da empresa seria maximizado. As principais premissas sob as quais está baseada a 

Teoria Tradicional são: (i) financiamento através de debêntures e ações; (ii) 

distribuição total de dividendos; (iii) inexistência de imposto de renda; (vi) lucro antes 

de juros e impostos constante; (v) risco constante do negócio; (vi) variações na 

alavancagem financeira. 

Desde o início do estudo de finanças até a década de 1950, conforme 

apontado por Brealey e Myers (1992), já era intuitiva a noção da existência de risco, 

a qual não era acompanhada de instrumental analítico adequado para tratá-lo. A 

observação dos mercados financeiros mostrava que empresas consideradas de 

maior risco, por sua atividade ou baixa capitalização, tinham acesso a créditos mais 

caros (maiores taxas de juros), embora a quantificação desse efeito fosse bastante 

limitada, seja pela falta de uma estrutura teórica que permitisse estabelecer uma 

relação efetiva entre risco e custo de capital, seja pela própria dificuldade em 

processar uma grande quantidade de informações, dadas as limitações tecnológicas 

da época. O mesmo aplicava-se ao capital acionário na medida em que os 

investidores seriam mais relutantes a investir em negócios percebidos como mais 

arriscados, atraídos, entretanto, quando tais negócios ofereciam retornos mais 

atraentes. Na ausência de uma forma mais adequada de medir a relação risco 

retorno, a percepção era de que a reação dos mercados ao risco era, no principio 

pequena, elevando-se drasticamente uma vez que o risco de insolvência tornava-se 

mais evidente. 

A Teoria Tradicional aborda que num primeiro momento o custo médio 

moderado de capital decresce. Isto ocorre em função da elevação do custo do 

capital próprio ser compensado pela utilização moderada de capital de terceiros de 

custo inferior, resultando em uma elevação do valor global da empresa. 

Posteriormente, em uma segunda fase, o uso intensificado de capital de 

terceiros eleva o risco financeiro, levando os acionistas a demandarem taxas de 

retorno maiores para seus recursos. 

Isto demonstra que, até um determinado limite, o endividamento propiciaria 

ganho de valor para as empresas e, após este limite, a situação se inverteria. As 

vantagens do endividamento, isto é, a oportunidade de criação de valor adicional por 

meio das decisões de financiamento, só são possíveis de ocorrerem na presença de 

imperfeições de mercado, tais como impostos, interferência governamental, barreiras 

de entrada, desequilíbrio entre demanda e oferta e outros. 
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A grande questão que se coloca nesta abordagem é como determinar o grau 

de endividamento, a partir do qual os credores passarão a exigir um prêmio pelo 

risco financeiro e o ponto onde o grau de alavancagem financeira determina um 

custo médio ponderado de capital mínimo, maximizando o valor da empresa. 

Para a Teoria Tradicional, o grau de endividamento deveria ter seu limite no 

ponto em que o custo marginal dos empréstimos se igualasse ao valor do custo 

médio ponderado de capital, definindo uma melhor estrutura dada de capital. 

Entretanto, observa-se que esta teoria não conseguiu definir como se alcança este 

ponto. Assim o ponto de melhor alavancagem para qualquer empresa variará de 

acordo com o grau de incerteza de suas operações e com as reações dos mercados 

de capitais ante a esta incerteza.  

DeAngelo & Marsulis (1980) desenvolveram um modelo de estrutura ótima de 

capitais que incorporava o impacto dos impostos sobre os rendimentos das 

empresas e, ainda, as vantagens fiscais não resultantes do endividamento. Estes 

autores argumentam, particularmente, que as vantagens fiscais, em face das 

amortizações e dos créditos de imposto, são substitutas dos benefícios fiscais do 

financiamento com capital de terceiros, pelo que determinam negativamente o nível 

de endividamento das empresas.  

Em suma, a Teoria Tradicional prega que as empresas procurarão sempre 

uma estrutura de capital ótima, que minimize ao mesmo tempo os seus custos e 

riscos. Quanto maiores as vantagens de custo associadas ao nível corrente das 

taxas de juros e dos impostos, maior a tendência ao uso de endividamento, 

ocorrendo o inverso quanto maior o risco de falência. O resultado será uma relação 

endividamento/emissão ótima para a empresa. 

 

 

2.3. Teoria Moderna 

 

 

A Teoria Moderna tem como precursores Franco Modigliani e Merton Miller. 

Seus estudos foram pela primeira vez publicados em 1958 no artigo The cost of 

capital, corporate finance and the theory of investment. Segundo este estudo 

Modigliani e Miller (1958) demonstravam algebricamente que, assumindo a 

existência de mercados perfeitos1, a estrutura de capital seria irrelevante para 
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determinar o valor de mercado da empresa. O estudo de Modigliani e Miller (1958) 

pode ser dividido em três proposições nas quais contestam a Teoria Tradicional, ou 

seja, a existência de um ponto (ou intervalo) ótimo na estrutura de capital, no qual o 

valor da empresa é maximizado. 

A Proposição I de Modigliani e Miller (1958) define a essência de sua teoria 

sobre a estrutura de capital afirmando que: “O valor de mercado de qualquer 

empresa é independente de sua estrutura de capital e é dado pela capitalização de 

seu retorno esperado à taxa apropriada a sua classe de risco”. 

Dito de outra forma, as decisões de investimento de capital é que são 

relevantes para determinação do valor global da empresa e não a composição da 

estrutura de capital. Caselani (1996) afirma ainda que o valor global da empresa 

seria medido pelo valor presente dos fluxos futuros de seus investimentos 

independente das fontes utilizadas para financiar tais investimentos. 

Alguns argumentos de arbitragem são utilizados na demonstração de Modigliani e 

Miller (1958), quais sejam: 

(i) As dívidas são livres de risco; 

(ii) Os indivíduos podem emprestar e tomar emprestado à mesma taxa livre 

de risco; 

(iii) Não há custos de transação. 

Sendo o valor de uma empresa alavancada denotada por VL e o valor de uma 

empresa desalavancada, ou seja, totalmente financiada por capital próprio, denotado 

por VU, considerando o mesmo fluxo esperado de caixa, para uma mesma classe de 

risco, temos pela Proposição I do modelo de Modigliani e Miller (1958) que VL=VU. 

Este conceito baseia-se na premissa de que os investidores podem reproduzir uma 

alavancagem igual em suas posições acionárias dado que podem tomar 

empréstimos pessoais no mesmo volume e ao mesmo custo das empresas, dando 

em garantia suas ações. 

A Proposição II de Modigliani e Miller (1958) afirma que: “O retorno esperado 

de uma ação é igual ao retorno esperado de uma empresa sem dívidas acrescido de  

______________________________ 
1 Gitman (2001, p.385): Pressupostos de mercado perfeito incluem (1) inexistência de impostos, (2) 
inexistência de custos de corretagem ou custos de lançamento de títulos (3) informação simétrica e 
(4) investidores podem tomar emprestado à mesma taxa que as empresas.  
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um prêmio pelo risco financeiro”. 

Esquematicamente podemos ilustrar a Proposição II acima da seguinte 

maneira. Seja rp a taxa de capitalização exigida pelos acionistas, rd a taxa exigida 

pelos credores e r0  o custo de capital de uma empresa sem dívidas. Sendo B o valor 

de mercado da dívida e S o valor de mercado do capital próprio temos a seguinte 

equação: 

�� = �� +  �(�� − ��)�  !
"#$ 

 

O comportamento do custo médio ponderado de capital da empresa e sua 

relação com o grau de alavancagem é apresentado na figura 2 e pode ser descrito 

da seguinte maneira. A taxa de capitalização exigida pelos acionistas (rp) tem 

tendência crescente à medida que aumenta o grau de alavancagem na estrutura de 

capital. Entretanto o custo médio ponderado de capital (rm) da empresa se mantém 

constante. A taxa exigida pelos credores (rd), a partir de determinado momento, 

passa a crescer gradualmente devido à elevação do risco associado ao aumento do 

grau de endividamento. Neste ponto, os credores situam-se mais próximos do 

comportamento dos acionistas, significando uma transferência do risco dos 

acionistas aos provedores de recursos de terceiros. 

 

 

 
 
 
Figura 2 - Apresentação gráfica da proposição origi nal de Modigliani e Miller. A figura apresenta 
as curvas dos custos de capital próprio (rp), custo de capital de terceiros (rd) e o custo médio 
ponderado de capital (rm). Segundo Modigliani e Miller (1958) a elevação do custo do capital próprio 
(rp) seria compensada pelo baixo custo do capital de terceiros (rd) mantendo o custo médio ponderado 
de capital (rm) constante. 
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Na Proposição III Modigliani e Miller (1958) afirmam que tendo como base 

suas proposições acerca do custo de capital e estrutura financeira, uma regra 

simples para a política ótima de capital da empresa seria que o retorno mínimo 

exigido para determinado investimento independe de como ele é financiado. Além 

disso, a taxa mínima de atratividade para um investimento seria tal que haveria uma 

completa separação entre as decisões de investimento e as decisões de 

financiamento. 

Em 1963 Modigliani e Miller lançam o artigo intitulado “Corporate Income 

Taxes and the Cost of Capital: A Correction”, onde incorporam ao modelo original a 

existência de impostos incidentes sobre a renda das empresas. Assim, sendo Tc a 

alíquota de imposto sobre a renda gerada pela empresa, define-se o valor de uma 

empresa com certo grau de endividamento como sendo:  

 

�� = �%  +  &' � (. 

 

A expressão (3) pode ser interpretada da seguinte maneira: o valor de uma 

empresa alavancada é igual ao valor de uma empresa não alavancada mais o valor 

presente do benefício fiscal produzido pelo endividamento, isto é, &' � (. Desta 

forma a empresa deveria perseguir um nível de endividamento total dado a 

existência do beneficio fiscal proveniente da dedução das despesas financeiras para 

fins de cálculo do imposto sobre a renda da empresa, o que não ocorre com os 

dividendos e os lucros. 

É inegável a contribuição realizada por Modigliani e Miller (1958) à teoria de 

finanças, entretanto devemos observar algumas limitações de seu estudo uma vez 

que vários argumentos são incompatíveis com a realidade atual. 

A principal contradição do estudo de Modigliani e Miller (1958) baseia-se no 

pressuposto de que o aumento ilimitado do endividamento contribuiria para a 

elevação do valor da empresa, em decorrência do benefício fiscal gerado pela 

dedutibilidade dos juros da dívida, ignorando assim os custos de insolvência 

financeira. 

Segundo Caselani (1996) é correta a argumentação de Modigliani e Miller 

(1958) acerca da proporção de dívidas e capitais próprios não alterar os fluxos de 

caixa da empresa, decorrentes de suas atividades. Todavia a existência de 

(3) 
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possíveis imperfeições no mercado como as diferenças na incidência de tributos 

sobre instrumentos financeiros distintos, recursos subsidiados pelo Estado e a 

assimetria de informações entre os investidores poderia levar o mercado a preferir 

ou recusar determinados títulos em detrimento de outros. Logo, dadas estas 

imperfeições haveria relevância na forma pela qual uma empresa estrutura seu 

capital. 

 

 

2.4. Modelos Estáticos e Dinâmicos de Trade-Off  

 

 

A partir do trabalho de Modigliani e Miller (1958), diversos estudos foram 

realizados com o objetivo de identificar os fatores explicativos da forma pela qual as 

empresas constroem suas estruturas de capital. Nesse contexto surgem os modelos 

denominados de trade-off cuja essência baseia-se no balanceamento dos custos e 

benefícios associados ao uso de capital de terceiros na busca de uma estrutura de 

capital ótima para as empresas.  

Desenvolvidos com a idéia de que a estrutura de capital ótima da empresa seria 

fixa e determinada no início de suas atividades, os modelos de trade-off estáticos 

consideravam que esta estrutura alvo seria válida por toda a vida da empresa. O 

monitoramento constantemente da estrutura de capital ótima serviriam para a 

correção, no curto prazo, de eventuais desvios. 

Três aspectos seriam determinantes na escolha do nível ótimo de 

endividamento: 

(i) o benefício fiscal, demonstrado por Modigliani e Miller (1963) através da 

introdução do imposto de renda de pessoa jurídica em seu modelo que 

possibilitaria a dedução das despesas de juros tornando o custo de capital de 

terceiros mais baixo. Posteriormente, Miller (1977) demonstra que, a 

introdução do imposto de renda de pessoa física no modelo exerceria um 

efeito contrário, não incentivando o elevado endividamento da empresa; 

(ii) o risco de falência devido ao excessivo uso de capital de terceiros, que 

segundo Baxter (1967) tornaria a empresa muito arriscada afetando sua 

capacidade de geração de lucros operacionais, devido a custos diretos 
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(advogados, venda depreciada de imobilizado, etc.) e custos indiretos (perda 

de clientes, dificuldade na captação de recursos, etc.); 

(iii) os conflitos de agência de dois tipos. Entre acionistas e administradores 

devido ao risco dos administradores atuarem em seu próprio interesse ao 

invés dos interesses do acionista e entre acionistas/administradores e 

credores pela expropriação do capital de terceiros advindo do mal uso dos 

recursos em projetos de alto risco e pouca probabilidade de sucesso. 

 

Entretanto, alguns trabalhos empíricos (Baker e Wurgler (2002) e Welch 

(2004)) fornecem evidências de que este comportamento não se verifica na prática 

uma vez que as empresas, nem mesmo em longo prazo, realizam os ajustes 

defendidos pelo modelo.  

A principal justificativa para o comportamento observado empiricamente 

refere-se à dinâmica dos mercados contemporâneos. Dado que os fatores 

determinantes da estrutura de capital ótima variam ao longo do tempo a estrutura de 

capital ótima também deveria variar. Adicionalmente a hipótese da ausência de 

custos de ajustamento da estrutura de capital não se revela algo factível nos 

mercados conforme evidenciado por Leary e Roberts (2005). Particularmente na 

presença de altos custos de ajustamento as empresas poderiam se manter fora de 

seus níveis ótimos por muito tempo. 

Surgem então a abordagem dos modelos de trade-off dinâmicos. Segundo 

estes modelos a abordagem da estrutura de capital ótima seria tal que a empresa 

deveria avaliar sua condição atual, a situação almejada e as condições de mercado 

externo (tanto de dívida e quanto de ações). Eventuais gaps em relação à estrutura 

ótima deveriam ser corrigidos obtendo conseqüentemente a estrutura de capital que 

proporcionasse a melhor relação custo-benefício. 

O modelo de trade-off dinâmico elaborado por Flannery e Rangan (2006) 

destaca-se por apresentar evidências empíricas da existência de uma estrutura de 

capital ótima que varia de acordo com a empresa e o período considerado, e um 

fator de ajustamento parcial da estrutura atual em direção ao nível ótimo. Shyman-

Sunder e Myers (1999) e Fama e French (2002) ao apresentar formulações 

semelhantes consideravam o endividamento contábil e não o de mercado. 

Adicionalmente utilizavam critérios simples para a determinação da estrutura ótima 

de capital tais como a média simples de todos os dados da empresa (Shyman-
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Sunder e Myers (1999)) ou fatores influenciadores da estrutura de capital tais como 

lucratividade, tamanho e expectativa de crescimento (Fama e French (2002)). Nesse 

sentido Flannery e Rangan (2006) sugerem que a determinação da estrutura ótima 

de capital ocorra dentro do próprio modelo e não determinado a priori para ser 

posteriormente inserido na regressão. O principal objetivo desta especificação era 

testar o nível de explicação fornecido por um modelo geral de trade-off dinâmico, 

com ajustamento parcial em direção a uma estrutura ótima. 

Os resultados obtidos através de estimações como utilizado em Fama e 

MacBeth (1973) e através de regressões em painel com efeitos fixos mostrou um 

fator de ajustamento parcial bem superior (35% a 40%) ao encontrado em estudos 

semelhantes (5% a 15%) indicando um retorno à estrutura ótima muito mais rápido. 

As conclusões de Flannery e Rangan (2006) para o mercado americano se 

mostram coerentes com os trabalhos desenvolvidos por Frank e Goyal (2003) e 

demonstram maior poder explicativo dos modelos de trade-off em detrimento de 

outras abordagens. Contudo deve-se observar que os resultados obtidos somente 

foram possíveis devido a flexibilização de algumas restrições impostas pelos 

modelos estáticos de trade-off. 

 

 

2.5.  Pecking Order 

 

 

A existência de uma hierarquia de preferências entre as diversas fontes de 

financiamento da empresa é o aspecto principal da abordagem chamada Pecking 

Order Theory ou Teoria das Preferências. Segundo Myers e Majaluf (1984) e Myers 

(1984), a existência de assimetria de informações entre os diversos agentes do 

mercado levaria a uma hierarquia das fontes de financiamento uma vez que os 

gestores internos têm mais informações sobre as empresas do que os próprios 

acionistas e demais investidores. 

A assimetria informacional poderia influenciar a imagem e o valor das 

empresas uma vez que agentes externos tentariam interpretar movimentos relativos 

à estrutura de capital como sinais de perspectivas futuras da empresa. 

As formulações da teoria de pecking order descritas por Myers (1984) 

defendem a idéia que as empresas preferem se financiar com recursos internos, 
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sendo as metas de pagamento de dividendos estabelecidas de acordo com as 

oportunidades de investimentos futuros, evitando oscilações da política de 

distribuição dos dividendos. A eventual necessidade de recursos para financiamento 

de projetos/investimentos futuros deve se realizar com os lucros retidos e em sua 

indisponibilidade a empresa deve primeiramente recorrer a financiamento externo 

emitindo títulos de dívidas por serem considerados mais seguros. A emissão de 

ações seria utilizada apenas em última instância. 

Verifica-se que a existência desta ordem de preferência das fontes de 

financiamento contrapõem-se a abordagem de um nível ótimo de endividamento 

para a estrutura de capital das empresas sendo esta uma resultante das 

necessidades de financiamento de oportunidades futuras e disponibilidade interna 

de recursos. 

A utilização de lucros retidos seria bem recebida pelo mercado que enxergaria 

a boa capacidade financeira da empresa crescer com recursos próprios. O uso de 

novas dívidas ainda seria bem visto pelo mercado sendo um sinal de que a empresa 

não gostaria de dividir com novos acionistas as oportunidades de investimentos 

futuros. A emissão de ações seria o último recurso a ser utilizado, pois o mercado 

entenderia como uma forma da empresa dividir com novos acionistas perspectivas 

ruins sobre seu desempenho futuro.  

McConnel e Servaes (1995) demonstram que este tipo de abordagem se 

verifica em maior parte em empresas mais maduras ao passo que empresas com 

alto potencial de crescimento devido a problemas de agência fariam a opção pela 

emissão de ações. Frank e Goyal (2003) por sua vez enxergam a teoria de pecking 

order muito mais como uma abordagem complementar à teoria de trade-off do que 

propriamente um fim em si mesma. 

 

 

2.6. Modelo de Momento de Mercado 

 

 

O modelo de momento de mercado (market timing) desenvolvido por Baker e 

Wurgler (2002) considera as condições dos mercados de dívida e de ações como o 

fator principal para a determinação da estrutura de capital das empresas, sendo 



29 

 

aspectos externos preponderantes nas decisões de financiamento em detrimento a 

aspectos internos. 

A idéia central destes modelos baseia-se tanto na emissão de ações como de 

títulos de dívida em momentos que seus respectivos mercados apresentassem 

condições favoráveis, isto é, estivessem sobrevalorizados. A estratégia inversa, ou 

seja, a retirada destes instrumentos deveria ser adotada quando os mercados se 

apresentassem desvalorizados. Esta abordagem contrapõe os argumentos de 

Modigliani e Miller (1958) e Fama (1970), argumentando que existência de 

imperfeições de mercado, tais como custos de transação, impostos, assimetria de 

informações e problemas de agência tornariam possível o sucesso deste tipo de 

formulação. 

Especificamente para o mercado de emissão de ações, os autores 

argumentam que empresas com baixo endividamento seriam aquelas bem 

sucedidas na emissão de suas ações, isto é, teriam emitido seus papéis a preços 

elevados, ao passo que empresas altamente endividadas seriam aquelas que 

tiveram suas ações emitidas a preços baixos. 

Conforme observado em Burkowski e Perobelli (2008), este tipo de raciocínio 

estabelece duas relações teóricas importantes e que trariam fortes evidências a 

favor da abordagem. 

A primeira seria a existência de uma relação negativa entre o endividamento e 

a razão do valor de mercado pelo valor contábil da empresa, mais comumente 

conhecido como market-to-book value. O argumento por trás desta relação negativa 

é que, se a ação da empresa está valorizada (market-to-book elevado), a captação 

de recursos através de emissão de ações é interessante, elevando 

conseqüentemente a participação de capital próprio na estrutura de capital da 

empresa. Esta estratégia, entendida pelos modelos de trade-off como sendo desvios 

em relação a estrutura de capital ótima, não sofreria qualquer tipo de correção no 

médio ou longo prazos de acordo com os modelos de momento de mercado para os 

quais não haveria a existência de uma estrutura ótima de capital a ser perseguida. 

A segunda relação defende exatamente a inexistência de reajustes da 

estrutura de capital por meio da emissão de dívidas, justificando a persistência de 

valorização das ações por vários anos consecutivos. 

Esta persistência da influência do mercado de ações na estrutura de capital 

foi testada por Baker e Wurgler (2002) através da construção de uma variável chave 
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denominada external finance weighted average (M/BEFWA) ou “média ponderada do 

financiamento externo”, cuja intuição básica seria a média ponderada do market-to-

book value durante um período histórico da empresa. 

Os autores regrediram o endividamento contra a variável M/BEFWA, a relação 

market-to-book corrente e outras variáveis de controle verificando a dependência do 

endividamento das condições passadas do mercado acionário e constatando a 

redução no uso de capital de terceiros após a emissão de ações. Desta forma, 

demonstraram a permanência do impacto das condições de mercado. 

Baker e Wurgler (2002) concluem que “a estrutura de capital é resultante do 

acúmulo  de tentativas da empresa em acertar o momento do mercado na emissão 

de ações”. Apesar de bastante simples e intuitivo em sua argumentação, Frank e 

Goyal (2003) apud Rocha (2007), ressaltam que o modelo de momento de mercado 

não estabelece muitas relações empíricas passíveis de teste, além de não descartar 

outras formulações anteriormente propostas. Desta forma, estes modelos apesar de 

atentar para aspectos externos à empresa antes não considerados, caracterizar-se-

iam muito mais por modelos complementares do que concorrentes às teorias de 

trade-off e pecking order.  

 

 

2.7.  Modelo de Inércia Gerencial 

 

 

Uma abordagem recente da forma pela qual as empresas determinam suas 

estruturas de capital argumenta que o principal determinante deste processo é o 

próprio desempenho acionário que implicitamente seria responsável pelo aumento 

ou diminuição do nível de alavancagem das empresas revelando desta forma uma 

espécie de inércia gerencial. 

Welch (2004) estudou o impacto do desempenho acionário sobre a estrutura 

de capital a valores de mercado de uma grande quantidade de empresas 

americanas, não observando o comportamento defendido pelos modelos de trade-

off, segundo os quais quaisquer choques que desviassem a estrutura de capital de 

seu nível ótimo deveria ser ajustada de forma imediata pelas empresas. 

A abordagem do modelo de inércia gerencial considera o seguinte racional: a 

valorização das ações da empresa seria responsável por elevar o valor de mercado 
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de seu capital próprio determinando uma menor participação de capital de terceiros 

na estrutura de capital da empresa; a desvalorização das ações faria a empresa 

caminhar no sentido inverso, ou seja, aumentando a participação do endividamento 

em sua estrutura de capital uma vez que a valores de mercado a participação do 

capital próprio sofreria uma redução. 

O estudo conduzido por Welch (2004) sugere a utilização de uma medida 

denominada “endividamento implícito” que seria responsável por mensurar eventuais 

movimentos do nível de endividamento em resposta a variações no mercado 

acionário. O autor utilizou dados de empresas americanas entre os anos de 1962 e 

2000, avaliando o desempenho acionário nos dez anos subseqüentes. O 

“endividamento implícito” mostrou-se significativamente superior ao endividamento 

utilizado em regressões semelhantes para todos os testes conduzidos na amostra, 

evidenciando fortemente o não reajuste das estruturas de capital das empresas em 

direção a um nível ótimo mesmo quando considerado horizontes superiores a dez 

anos. 

Welch (2004) argumenta que outras variáveis explicativas (como por exemplo: 

tangibilidade, risco do negócio, lucratividade, tamanho, etc.) não seriam 

propriamente adequadas para mensurar o comportamento da estrutura de capital 

por não considerarem a influência do “endividamento implícito”.  Para comprovar 

esta abordagem foi incluído na formulação original um conjunto de variáveis de 

controle (mais comumente utilizadas na literatura de estrutura de capital) e a 

regressão foi novamente realizada, para um período de dez anos, utilizando 

tratamento contra multicolinearidade.  

Novamente foi constatada a significativa influência do “endividamento 

implícito” em detrimento das demais variáveis utilizadas para a escolha da estrutura 

de capital das empresas. Welch (2004) conclui então que o poder explicativo destas 

variáveis de controle se daria muito mais em função de sua relação com o 

desempenho acionário do que por algum motivo próprio. No Brasil, estudo 

conduzido por Famá e Da Silva (2005) apresenta resultados semelhantes para uma 

amostra de 75 a 90 empresas entre os anos de 2000 e 2003. 

Flannery e Rangan (2006), em contraposição a abordagem da inércia 

gerencial, demonstram que a premissa da impossibilidade de reajuste da estrutura 

de capital pelas empresas em resposta ao desempenho acionário seria uma 

tautologia da formulação de Welch (2004) sem a qual o modelo só seria válido no 
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curto prazo. No longo prazo, os movimentos da estrutura de capital em direção a um 

nível ótimo se tornam mais evidentes. 

A contribuição da abordagem da inércia gerencial é extremamente importante 

principalmente no que se refere a enfoque de aspectos comportamentais dos 

gestores alertando para a possibilidade de equívocos de que muitas conclusões até 

então dadas como corretas. 

 

 

2.8. Estudos Brasileiros sobre Estrutura de Capital  

 

 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos no Brasil de forma a avaliar o 

comportamento de empresas nacionais na construção de suas estruturas de capital.  

Os modelo de pecking order estão bem representados nos estudos de Medeiros e 

Daher (2004) e Souza (2004) através de testes empíricos com base nas formulações 

desenvolvidas por Shyman-Sunder e Myers (1999) e Frank e Goyal (2003) obtendo 

evidências favoráveis a essa teoria. Utilizando dados em painel dinâmico, Martin et 

al. (2005) realizaram uma análise de 91 empresas de capital aberto onde o principal 

resultado encontrado foi ajuste da estrutura de capital em busca do nível ótimo no 

prazo de um ano, porém não conclusivo para prazos superiores. 

Famá e Da Silva (2005) avaliaram a abordagem de inércia gerencial no 

mercado brasileiro. As conclusões obtidas foram semelhantes às encontradas por 

Welch (2004) para o mercado americano apontando a não existência de uma 

tendência de reajuste da estrutura de capital para compensar choques causados 

pelo desempenho acionário. 

Estudo semelhante ao de Flannery e Rangan (2006) foi desenvolvido por 

Rocha (2007) utilizando um modelo de regressão ajuste parcial. Este encontrou 

evidências significativas da existência de um processo de ajustamento parcial entre 

a estrutura de capital corrente e a estrutura ótima, sendo que esta varia 

dinamicamente em função de um conjunto de características inerentes às empresas. 

Entretanto, Rocha (2007) destaca que embora o ajustamento realizado no primeiro 

ano seja significativo esse reajuste não prossegue no longo prazo. Isto demonstra 

sinais de persistência a choques da estrutura ótima de capital uma vez que não há 

um retorno completo a um ponto ótimo. Dentre as possíveis causas para este 
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comportamento está a hipótese de custos de ajustamento da estrutura ótima de 

capital defendida por Leary e Roberts (2005). Os autores argumentam que a 

magnitude dos custos de ajustamento em relação ao porte das empresas poderia 

tornar a busca do nível ótimo bastante onerosa e desta forma as empresas teriam 

incentivo em manter-se fora de suas estruturas de capital ótimas por longos 

períodos de tempo até que os benefícios do ajuste superassem os custos. 

Antecipadamente vale mencionar as limitações dos estudos brasileiros no que 

se refere à disponibilidade de dados para prazos mais longos. Nos Estados Unidos, 

onde a maioria destas formulações foram inicialmente testadas, tem-se um horizonte 

de até quarenta ou cinqüenta anos de dados disponíveis sendo possível a 

verificação de movimentos de mais longo prazo nas estruturas de capital das 

empresas analisadas. 

 



34 

 

3. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA  

 

 

A amostra utilizada no estudo constitui-se de dados trimestrais de 

companhias brasileiras de capital aberto negociadas na Bolsa de Valores de São 

Paulo (BOVESPA) obtidas do Sistema Economática entre os anos de 1999 e 2007. 

A amostra inicialmente coletada é composta de 459 empresas pertencentes a 18 

setores econômicos.  

A amostra foi restringida a empresas não financeiras2 que apresentavam pelo 

menos quatro anos contíguos de informações e sem omissão de dados para 

emissão de ações, recompra de ações, dívida de longo prazo, dívida de curto prazo 

ou ativos totais. A amostra então foi reduzida para 86 empresas de 16 setores 

econômicos. 

A existência de outliers (valores extremos) e missing values (valores nulos ou 

em branco), que poderiam distorcer as análises paramétricas, foi identificada 

utilizando o mesmo critério de tratamento dos dados utilizado em Kramer e 

Procianoy (2000), Schnorrenberger e Procianoy (2002) e Hair et.al. (1998), 

mantendo na amostra somente os dados dentro de intervalo interquartílico. Os  

dados que não permaneceram no intervalo compreendido entre o valor do primeiro 

quartil menos 1,5 vezes o intervalo interquartílico e o valor do terceiro quartil mais 

1,5 vezes o intervalo interquartílico foram descartados. 

Após esta análise chegou-se a amostra final a qual foi reduzida para 73 

empresas de 15 setores econômicos diferentes. As informações coletadas referem-

se a dados dos demonstrativos financeiros das empresas além de indicadores 

financeiros e de mercado, os quais foram utilizados para a construção dos 

indicadores (ou proxies) do modelo econométrico. 

 

 

 

 

______________________________ 
2 As empresas financeiras foram excluídas da amostra uma vez que a alavancagem é inerente as 
suas atividades. 
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3.1. Estatística dos Ajustes da Estrutura de Capita l 

 

 

Antes de proceder a análise formal do modelo econométrico vale observar a 

dinâmica dos movimentos de ajuste da estrutura de capital das empresas através da 

identificação de quatro ajustes básicos: emissão de dívida, retirada de dívida, 

emissão de ações e recompra de ações.  

Estes ajustes podem ser definidos como uma mudança líquida no capital 

próprio dividido pelo ativo total da empresa superior a 0,5% ou como uma mudança 

líquida no capital de terceiros dividido pelo ativo total da empresa superior a 2,0%. 

Estes níveis foram definidos através da análise da média histórica de ajuste dos 

quatro movimentos financeiros básicos e da média histórica de ajustes por empresa 

ao longo dos anos da amostra analisada3. 

Além dos quatro ajustes básicos da estrutura de capital é importante definir 

indicadores que isolem o efeito das decisões financeiras sobre a alavancagem das 

empresas, ou seja, decisões de aumento da alavancagem e decisões de redução da 

alavancagem. Serão ignoradas decisões em que o efeito líquido dos ajustes 

mencionados acima não representar efeito sobre a alavancagem. Para ilustrar este 

evento, uma empresa que retira dívida e recompra ações em montantes que a razão 

capital de terceiros sobre capital próprio se mantenha inalterada com relação ao 

período anterior, terá efeito nulo sobre a alavancagem e desta forma será ignorada.   

Caracteriza-se como um aumento da alavancagem a diferença líquida entre a 

emissão de dívida e a emissão de ações dividida pelos ativos totais que seja 

superior a 2,0%. Analogamente uma diminuição da alavancagem é representada 

pela diferença líquida da emissão de ações e da emissão de dívida dividida pelos 

ativos totais quando superior a 2,0%.  

Tanto os ajustes básicos da estrutura de capital quanto os ajustes de 

alavancagem são matematicamente representados por variáveis binárias indicando 

a ocorrência ou não do evento para a empresa i no período t. 

Esta caracterização das mudanças na estrutura de capital e conseqüentemente na  

______________________________ 
3 Foram testadas para a amostra selecionada mudanças liquidas no capital próprio e no capital de 
terceiros para valores superiores a 5% e 7% sendo os resultados não representativos e portanto não 
apresentados. 
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alavancagem das empresas segue metodologia adotada por Hovakimian, Opler, and 

Titman (2001), Hovakimian (2004) e Korajczyk e Levy (2003) cujos resultados 

obtidos atestam precisão comparativamente a modelos adotados por instituições de 

pesquisa financeira como o Sistema Economática e a americana Securities Data 

Corporation (SDC). 

Na tabela 1 segue o sumário das estatísticas dos ajustes da estrutura de 

capital. 

Tabela 1 

Sumário das Estatísticas dos Ajustes da Estrutura d e Capital 

A amostra consiste de dados trimestrais de companhias brasileiras de capital aberto negociadas na 
Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) obtidas do Sistema Economática entre os anos de 1999 
e 2007 que apresentavam pelo menos quatro anos contíguos de informações e sem omissão de 
dados para emissão de ações, recompra de ações, dívida de longo prazo, dívida de curto prazo ou 
ativos totais. A amostra foi restringida a empresas não financeiras. A tabela apresenta resumo 
estatístico de quatro movimentos financeiros básicos (emissão de divida, emissão de ações, retirada 
de divida e recompra de ações) e dois ajustes de alavancagem (aumento de alavancagem e redução 
de alavancagem). Os movimentos financeiros básicos são definidos: como emissões ou retiradas de 
dívida que representem pelo menos 2% do valor total dos ativos e emissões ou recompras de ações 
que representem pelo menos 0,5% do valor total dos ativos das respectivas empresas. Os ajustes de 
alavancagem são definidos como a diferença entre emissões e recompras/retiradas superiores a 2% 
do valor total dos ativos das respectivas empresas. A duration mede o tempo, em trimestres, entre os 
movimentos financeiros básicos ou dos ajustes de alavancagem semelhantes. O total de observações 
é de 15.768 de 73 empresas durante 36 trimestres. 

 

 

A análise do quadro acima fornece informações relevantes sobre o 

comportamento das empresas. Percebe-se que o ajuste mais comum é a emissão 

de dívida que ocorre em 4,48% dos períodos, seguido da retirada de dívida (3,27%), 

emissão de ações (1,71%) e por último a recompra de ações (0,37%). 

Apesar de não expressamente apresentado, a emissão de ações tem sua maior 

concentração no período 2003-2007, sendo 75% mais freqüente que os cinco anos 

anteriores demonstrando um maior aquecimento do mercado acionário brasileiro.  

Tipo de ajuste
Número de 

ajustes

Percentual de 

períodos

Mediana da 

Duration
Média Min. Mediana Max.

Nenhum ajuste 12.570         79,72              -                         -                -          -          -          

Emissão de dívida 707              4,48                7 9,68              0 10 22

Retirada de dívida 515              3,27                8 7,05              0 7 15

Emissão de ações 270              1,71                8 3,70              0 3 18

Recompra de ações 59                 0,37                9 0,81              0 0 9

Aumento da alavancagem 712              4,52                7 9,75              0 10 15

Redução da alavancagem 935              5,93                6 12,81            0 14 20

Ajustes por empresa
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O indicador Mediana da Duration aponta a freqüência em que cada ajuste 

básico ocorre. Consistente com o número de ajustes verifica-se que 

aproximadamente a cada 7 trimestres, ou seja, pouco mais de um ano e meio, uma 

empresa emite dívida, sendo este o movimento mais comum observado. Por outro 

lado, as empresas esperam pelo menos 9 trimestres, isto é, mais de dois anos para 

realizar uma nova emissão de ações. 

Entretanto o que mais chama atenção no quadro acima é o fato de que em 

aproximadamente 80% dos períodos nenhuma ajuste ocorre demonstrando que as 

empresas passam longos períodos sem rebalancear suas estruturas de capital. Este 

fato é consistente com a existência de custos associados ao ajuste da estrutura de 

capital conforme apontado por Leary e Roberts (2005). 

Os ajustes por empresa apresentam uma fotografia do comportamento da 

amostra analisada, isto é, em média as empresas realizam 9,68 ajustes pela 

emissão de dívida, 7,05 através de emissão de ações, 3,70 pela retirada de dívida e 

0,81 através de recompra de ações. 

Os movimentos de redução de alavancagem superam em aproximadamente 

31% os movimentos de aumento de alavancagem (935 ajustes vs. 712 ajustes). Isto 

pode ser explicado pela valorização das ações da empresa devido a choques 

positivos levando a uma redução natural da relação capital de terceiros e capital 

próprio.  

Estudo conduzido por Leal (2008) sobre a estrutura de capitais comparada de 

mercados emergentes e o mercado brasileiro fornece indícios adicionais aos dados 

evidenciados pela tabela 1. O autor observa que o nível de endividamento das 

empresas reflete a volatilidade do investimento registrado no período de analise. 

Neste contexto a estabilização econômica iniciada em 1994 elevou o uso de capital 

de terceiros pelas empresas brasileiras tanto na forma de passivo circulante quanto 

nas demais formas. O Brasil apresenta comportamento oposto à maioria dos 

mercados emergentes, provavelmente devido ao forte esforço para o controle da 

inflação em níveis mais baixos conjugado com os efeitos posteriores à crise da Ásia 

nos países asiáticos.  

Outros fatores relevantes para o nível de endividamento das empresas 

brasileiras são descritos por Leal (2008) conforme segue: (i) o crescimento 

econômico real influencia positivamente a taxa de endividamento e a inflação a 

influencia negativamente; (ii) o nível de endividamento parece ser maior onde a 
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tributação é maior, ou seja, onde a vantagem tributária da dívida é maior; (iii)  

empresas que sofrem restrições de financiamento têm aumento do endividamento 

com o crescimento econômico; e (iv) quanto maior a corrupção e menor o grau de 

aplicação das leis, maior será o endividamento de curto prazo e menor o uso de 

endividamento via mercado de capitais e de emissões de ações. 

Portanto, verifica-se que características institucionais e macroeconômicas de 

um país são elementos importantes para explicar a decisão de financiamento das 

empresas, sem que isso signifique que se devam descartar determinantes dessa 

decisão ao nível da empresa. 

A tabela 2 complementa as informações do quadro anterior no que diz 

respeito à magnitude dos ajustes e as características das empresas. 

 

Tabela 2 
Magnitude dos Ajustes da Estrutura de Capital  

A amostra consiste de dados trimestrais de companhias brasileiras de capital aberto negociadas na 
Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) obtidas do Sistema Economática entre os anos de 1999 
e 2007 que apresentavam pelo menos quatro anos contíguos de informações e sem omissão de 
dados para emissão de ações, recompra de ações, dívida de longo prazo, dívida de curto prazo ou 
ativos totais. A amostra foi restringida a empresas não financeiras. A tabela apresenta resumo 
estatístico da magnitude dos quatro movimentos financeiros básicos: emissão de dívida, emissão de 
ações, retirada de dívida e recompra de ações. Os movimentos são definidos como emissões ou 
recompras que representem pelo menos 2,0% do valor total dos ativos para dívidas e 0,5% do valor 
total dos ativos para as ações das respectivas empresas. Todos os valores apresentados estão em 
milhões de reais. 

 

 

Todos os valores são apresentados em milhões de reais. O uso das medianas 

como referencia visa evitar o viés de cada uma das medidas apresentadas. 

Mediana Média Desvio Padrão

Emissão de dívida Tamanho da emissão 77,14                    379,38                  762,55                  

Ativo total 1.489,31              4.267,42              6.159,54              

Tamanho da emissão/Ativo total 0,05                      0,09                      0,12                      

Tamanho da emissão/Valor de mercado 0,12                      0,17                      0,19                      

Retirada de dívida Tamanho da retirada 656,62                  2.196,72              3.351,76              

Ativo total 20.166,46            50.741,67            65.747,51            

Tamanho da retirada/Ativo total 0,03                      0,04                      0,05                      

Tamanho da retirada/Valor de mercado 1,06                      0,07                      0,07                      

Emissão de ações Tamanho da Emissão 212,97                  849,88                  1.595,38              

Ativo total 3.164,82              17.095,36            29.797,23            

Tamanho da emissão/Ativo Total 0,07                      0,05                      0,05                      

Tamanho da emissão/Valor de Mercado 0,10                      0,08                      0,08                      

Recompra de ações Tamanho da recompra 22,00                    223,74                  553,07                  

Ativo total 147,73                  3.660,09              7.754,86              

Tamanho da recompra/Ativo total 0,15                      0,06                      0,07                      

Tamanho da recompra/Valor de mercado 0,31                      0,08                      0,08                      
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Os valores de emissões e recompra de ações representam um pequeno 

percentual dos ativos totais das empresas analisadas e possuem magnitudes 

extremamente divergentes (R$ 213.0 milhões e R$ 22.0 milhões respectivamente). 

Esta divergência no comportamento reflete-se também no ativo total das empresas 

tanto na média quanto na mediana. 

Quanto à emissão e retirada de dívida temos um comportamento inverso. O 

valor do ajuste via emissão de dívida de R$ 77 milhões é extremamente inferior ao 

ajuste via retirada de dívida de R$ 657 milhões. Adicionalmente a retirada de dívida 

representa o maior valor dos ajustes percentualmente em relação ao ativo total das 

empresas analisadas demonstrando o fato de que este é o instrumento mais 

utilizado pelas empresas para ajustes na estrutura de capital. 
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4. A FUNÇÃO DE CUSTO DE AJUSTAMENTO 

 

 

A maioria dos estudos empíricos realizados até hoje têm tratado os custos de 

ajustamento como nulos ou estritamente convexos. Esta premissa levaria as 

empresas à continuamente rebalancear suas estruturas de capital. Leary e Roberts 

(2005) abordaram a estrutura da função de custos de ajustamento de maneira 

diversa, assumindo a possibilidade de custos fixos ou proporcionais onde o 

ajustamento contínuo da estrutura de capital não seria entendido como um 

comportamento ótimo para as empresas.  

O efeito mais aparente dos custos de ajustamento são períodos de inatividade 

uma vez que as empresas aguardam que os benefícios marginais do ajuste superem 

os respectivos custos associados ao ajuste da estrutura de capital.  

Para este estudo a alavancagem foi abordada sob três diferentes cenários, 

considerando a presença de custos fixos, custos proporcionais e finalmente por uma 

composição de custos fixos e proporcionais. As simulações foram feitas utilizando 

um modelo reduzido da estrutura de capital. 

Para a simulação da alavancagem definimos inicialmente os limites superior 

(�) e inferior (�) da alavancagem sendo este o intervalo ótimo de alavancagem para 

a empresa. Os limites foram escolhidos através das estatísticas das 2628 

observações de alavancagem da amostra selecionada. O nível ótimo de 

alavancagem foi definido como sendo a mediana da amostra (L*=0,51) e os limites 

superior (�=0,76) e inferior (L=0,25) foram definidos utilizando o critério de um desvio 

padrão para cima e para baixo. Posteriormente foi simulada uma série de 100 

retornos anuais aleatórios com Distribuição Normal tendo média de 12% e desvio 

padrão de 41% definidos arbitrariamente.  

Observando o intervalo ótimo de alavancagem e utilizando os retornos anuais 

gerados, a trajetória de alavancagem de uma empresa característica da amostra foi 

traçada utilizando o seguinte procedimento: 

A. A alavancagem inicial da empresa é assumida como ótima (L*); 

B. A cada período reavalia-se a alavancagem de acordo com o choque gerado pelo 

retorno sobre o capital próprio; 
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C. Caso a alavancagem permaneça no intervalo ótimo não há aumento ou 

diminuição de dívida; 

Se o retorno do período t posicionar a alavancagem em um nível inferior 

(superior) ao limite inferior (superior) definido para o intervalo ótimo, a empresa 

deverá calcular o valor de dívida a ser contraído (retirado) de forma a trazer a 

alavancagem para o nível após o ajuste, que chamaremos de Lajuste, o qual será 

determinado de acordo com o tipo da função de custo de ajustamento; 

D. O aumento ou retirada de dívida (∆*í,-�) para o próximo período será feito de 

acordo com a expressão abaixo e leva em conta o valor esperado do capital 

próprio em t+1:  

∆*í,-� = . �/01234
���/01234

5 x 1,12 CP; − Dív; 

 

4.1.  Custos Fixos 

 

 

A figura 3 representa a dinâmica da alavancagem assumindo uma estrutura de 

custos fixos. Percebe-se que uma vez que a alavancagem atinge um dos limites do 

intervalo ótimo pré-definido a empresa adiciona ou retira dívida suficiente para que a 

alavancagem retorne ao nível inicial, ou seja, o Lajuste = L*. 

 

 

 
Figura 3 – Simulação da dinâmica do endividamento s ob o regime de custos fixos. A figura 
apresenta simulação de alavancagem sob o regime de custos fixos. A figura apresenta um intervalo 

ótimo de endividamento delimitado pelos limites superior (�) e inferior (L), no qual a empresa não 
reage a movimentos da estrutura de capital. Apenas quando o endividamento atinge (ou ultrapassa) 
um dos limites do intervalo ótimo é que a empresa realiza o ajuste da estrutura de capital destacado 
pelos pontos circulados. Para um custo fixo de ajustamento a empresa fará um ajuste de forma a 
retornar o endividamento ao nível ótimo inicial (L*). 

 

AL
AV

AN
C

AG
EM

TEMPO

_
L

L*

L

(4) 

CUSTOS FIXOS DE AJUSTAMENTO 
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4.2. Custos Proporcionais 

 

 

Admitindo-se uma estrutura de custos proporcionais para a função de custos de 

ajustamento, a empresa ajustará a alavancagem a cada período de forma que o 

nível ótimo a ser atingido será o limite mais próximo possível dentro do intervalo pré-

estabelecido como representado na figura 4, ou seja, Lajuste = L ou �. 

 

 

Figura 4 – Simulação da dinâmica do endividamento s ob o regime de custos proporcionais. A figura apresenta 

simulação de alavancagem sob o regime de custos proporcionais. A figura apresenta um intervalo ótimo de endividamento 

delimitado pelos limites superior (�) e inferior (L), no qual a empresa não reage a movimentos da estrutura de capital. Apenas 

quando o endividamento atinge (ou ultrapassa) um dos limites do intervalo ótimo é que a empresa realiza o ajuste da estrutura 

de capital destacado pelos pontos circulados. Para um custo proporcional de ajustamento a empresa fará um ajuste de forma a 

retornar o endividamento ao limite ótimo mais próximo (� ou L). 

 

 

4.3. Custos Fixos e Proporcionais 

 

 

A combinação das estruturas anteriormente mencionadas, ou seja, uma porção 

fixa e uma porção fracamente convexa para a função de custo de ajustamento da 

alavancagem, apresenta comportamento conforme observado na figura 5. 

Verifica-se neste caso que Lajuste = �* ou L*, onde �* ou L* são definidos como a 

mediana dos ajustes de aumento ou diminuição da alavancagem da amostra 

analisada. Ambos os valores foram de 0,13 e desta forma temos �*= 0,37 e L*= 0,64. 
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Figura 5 – Simulação da dinâmica do endividamento s ob o regime de custos fixos e 
proporcionais. A figura apresenta simulação de alavancagem sob o regime de custos fixos e 
proporcionais. A figura apresenta um intervalo ótimo de endividamento delimitado pelos limites 

superior (�) e inferior (L), no qual a empresa não reage a movimentos da estrutura de capital. Apenas 
quando o endividamento atinge (ou ultrapassa) um dos limites do intervalo ótimo é que a empresa 
realiza o ajuste da estrutura de capital destacado pelos pontos circulados. Para custos fixos e 
proporcionais de ajustamento a empresa fará o ajuste de forma a retornar o endividamento ao interior 

do intervalo ótimo de endividamento (�* ou L* ). 

 

Independentemente dos custos e benefícios associados às diferentes 

decisões de financiamento das empresas, pode-se dizer que o fator determinante 

para a freqüência e o tamanho da utilização de financiamento externo, ou seja, a 

dinâmica da alavancagem, parece depender significativamente da estrutura da 

função de custo de ajustamento conforme será abordado adiante no capítulo 6. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

A utilização de um modelo de análise de duration apresenta-se como mais 

adequado para verificar o impacto dos custos de ajustamento nas decisões 

financeiras e comprovar o comportamento dinâmico das empresas nos ajustes de 

suas estruturas de capital, uma vez que possui a capacidade de reproduzir um 

modelo reduzido do comportamento descrito no capítulo 3. Antes de partir para a 

apresentação do modelo de duration e analisar suas respectivas implicações e 

resultados, faz-se necessário estabelecer uma ligação entre os custos de 

ajustamento e a hazard function que neste estudo representa a taxa pela qual as 

empresas ajustam suas estruturas de capital. 

 

 

5.1.  Hazard  Function   

 

 

A hazard function constitui-se na unidade básica de um modelo de duration e 

representa a taxa de saída de um estado ou duração de um processo por um 

período de tempo t, geralmente denotado por h(t), que representa a taxa 

instantânea de saída de um estado no intervalo de tempo t.  

Seja T uma variável aleatória contínua que representa o tempo entre os 

ajustes da estrutura de capital de uma empresa. Em termos discretos, pode-se 

representar a probabilidade da empresa realizar um ajuste de sua estrutura de 

capital num pequeno intervalo de tempo dt, sem que o tenha feito antes do período t, 

por: 

>�(� ≤ & ≤ � + @� |& ≥ �). 

 

Considerando uma probabilidade média dos ajustes da estrutura de capital 

dentro de um pequeno intervalo de tempo dt temos: 

 

C�(DED-� |EF)
�  . 

(5) 

(6) 
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À medida que diminuímos o intervalo de tempo em que esta média é definida 

converge-se à hazard rate h(t), que representa a taxa instantânea pela qual a 

empresa ajusta sua estrutura de capital condicional a não tê-lo feito antes do período 

de tempo t: 

ℎ(�) = lim�→�
C�(DED-� |EF)

�   
 

A hazard function descreve o comportamento dinâmico das decisões 

financeiras realizadas pelas empresas através de uma modelagem do intervalo de 

tempo entre os ajustes da estrutura de capital, seja pela emissão ou retirada tanto 

de capital próprio quanto de capital de terceiros. A intuição por trás da expressão (7) 

é que h(t)m representa a probabilidade da empresa ajustar sua estrutura de capital 

nas próximas m unidades de tempo, condicional a não ter feito nenhum ajuste até o 

período de tempo t. 

 

    

 

 
 

Figura 6 – Simulação da hazard curve sob diferentes regimes de custos de ajuste da estru tura 
de capital. A figura apresenta hazard curves estimadas através de dados simulados sob três 
diferentes regimes de custos de ajuste: fixos (Painel A), proporcionais (Painel B) e uma combinação 
de fixos e proporcionais (Painel C). Os dados simulados seguem metodologia mencionada no capitulo 
3. As curvas representam ajustes de aumento da alavancagem e foram parametrizadas como curvas 
logarítmicas estimadas por máxima verossimilhança, assumindo que as durations são independentes 
e logaritimicamente distribuídas. 
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Painel A – Custos Fixos de Ajuste Painel B – Custos Proporcionais de Ajuste 

Painel C – Custos Fixos e Proporcionais de Ajuste 
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A figura 5 apresenta três hazard curves estimadas utilizando-se dados 

conforme descrito no capítulo 3. A motivação para a construção destas curvas é 

tentar identificar aspectos relativos a estrutura de custos de ajustamento enfrentados 

pelas empresas em suas decisões financeiras uma vez que as hazard curves 

representam o intervalo de tempo entre os ajustes da estrutura de capital.  

A hazard curve apresentada no Painel A da figura 5 revela comportamento 

crescente ao longo do tempo sugerindo que quanto maior o intervalo de tempo que a 

empresa leva para ajustar sua estrutura de capital mais propensa ela estará a fazê-

lo. Conforme observado na figura 2, sob um regime de custos fixos, após um ajuste 

da estrutura de capital, neste caso através de aumento de endividamento retornando 

a alavancagem para L*, é improvável que a alavancagem volte a atingir o limite 

inferior ótimo estabelecido. Entretanto a medida que o tempo passa e o processo de 

alavancagem se desenvolve a probabilidade da alavancagem atingir o limite inferior 

cresce evidenciando que ajustes grandes e esporádicos da estrutura de capital 

induzidos por uma estrutura de custos fixos resultam em uma hazard curve de 

inclinação crescente ao longo do tempo. 

O Painel B da figura 5 apresenta a estrutura de uma hazard curve sob o 

regime de custos proporcionais de ajuste. Pode-se observar uma acentuada 

inclinação decrescente indicando que a medida que o tempo passa desde o último 

ajuste a probabilidade de ocorrência de novos ajustes decresce rapidamente. 

Novamente a observação da dinâmica da alavancagem sob este regime de custos 

(figura 3) fornece informação relevante acerca do aspecto da curva, isto é, custos 

proporcionais sugerem pequenos ajustes para os desvios da estrutura de capital, de 

forma que neste exemplo a alavancagem permanecerá sempre próxima ao limite 

inferior ótimo. Esta proximidade indica que a probabilidade da alavancagem atingir o 

limite inferior novamente em um curto espaço de tempo é elevada descrevendo 

assim uma hazard curve com acentuada inclinação decrescente. 

A última hazard curve observada refere-se a uma combinação de custos fixos 

e proporcionais para a função de custos de ajuste da estrutura de capital e pode ser 

observada no Painel C da figura 5. A hazard curve se apresenta novamente 

decrescente, porém neste caso sua inclinação é moderada. Seguindo o 

procedimento utilizado no outros dois casos e observando a dinâmica da 

alavancagem sob o mesmo regime (apresentado na figura 4), percebe-se que 

ajustes moderados dos desvios em relação ao intervalo ótimo da estrutura de capital 
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aumentam proporcionalmente a probabilidade da alavancagem atingir o limite 

inferior ótimo. Neste caso entretanto a probabilidade apresenta-se menor que o 

observado na estrutura de custos proporcionais de ajuste. 

Analisados caso a caso podemos inferir que o aspecto das hazard curves 

acaba por refletir de maneira geral a freqüência com que as empresas ajustam suas 

estruturas de capital, ou seja, quanto maior o nível maior será a freqüência dos 

ajustes e por conseguinte menor os custos de ajuste. Analogamente, quanto menor 

a freqüência dos ajustes maiores serão os custos associados. 

Apesar de fornecer intuição sobre a forma como as empresas se comportam 

em relação suas decisões financeiras as hazard curves por si só não são capazes 

de identificar a totalidade dos custos enfrentados pelas empresas quando do ajuste 

de desvios em relação as suas estruturas ótimas de capital. Neste sentido, conforme 

Leary e Roberts (2005), elas se revelam muito mais uma análise complementar uma 

vez que permitem determinar se os custos diretos dos ajustes estão refletidos nas 

decisões financeiras das empresas. 

Dado estes aspectos a utilização de um Modelo de Duration permitirá o 

entendimento da motivação por trás das decisões financeiras que impactam a 

estrutura de capital das empresas através da modelagem do tempo entre os ajustes. 

 

5.2. Modelo de Duration   

 

 

O Modelo de Duration a ser utilizado no estudo é descrito abaixo e segue 

abordagem semelhante à utilizada por Leary e Roberts (2005): 

 

ℎMN(�|OM) = OM ℎ�(�)P�Q{�MN(�)′T}  
 

A expressão (8) representa a hazard function, isto é, o intervalo entre os 

ajustes da estrutura de capital para a empresa i no período de tempo j. Os demais 

parâmetros podem ser descritos da seguinte maneira. O termo wi é uma variável 

aleatória que representa a heterogeneidade não observada e funciona como um 

termo de erro de uma regressão análoga capturando o efeito cumulativo da omissão 

(8) 
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de outras variáveis dependentes relevantes. O termo h0(t) é uma função degrau 

que representa o que chama-se de baseline hazard, ou seja, a taxa de ajuste 

da estrutura de capital quando todas as variáveis independentes são nulas. O 

termo xij(t) é o vetor de variáveis independentes construídas com os indicadores 

(ou proxies) do modelo que serão apresentados em seguida e T representa um 

vetor de parâmetros desconhecidos. 

O termo wi  é constante para os ajustes de uma mesma empresa ao longo do 

tempo e acaba por gerar uma dependência entre as decisões financeiras, levando a 

interpretação de que estas decisões provavelmente estão correlacionadas. 

Resumidamente o modelo é similar a uma regressão dinâmica não-linear de 

dados em painel com efeitos aleatórios específicos por empresa, o que permite 

testar as hipóteses levantadas com relativa precisão estatística. Entre as vantagens 

que podemos apontar desta abordagem destacam-se: (i) o modelo é dinâmico e 

permite incorporar uma gama completa de variáveis dependentes ao mesmo; (ii) 

todos os parâmetros são estimados simultaneamente evitando-se a ineficiência da 

regressão em dois estágios e também a introdução de erros de estimação aos 

parâmetros estimados e por último (iii) o modelo mantém a flexibilidade de uma 

abordagem não-paramétrica através da especificação do termo de baseline hazard 

h0(t) como uma função degrau, garantindo desta forma que as hazard curves não 

sejam interpretadas como formas funcionais estabelecidas. 

 

 

5.3. Descrição dos Indicadores ( Proxies ) 

 

 

A construção dos indicadores procurou endereçar aspectos que abordassem 

os custos de emissão e recompra tanto de capital próprio quanto capital de terceiros 

através do enfoque dos principais modelos descritos no capítulo 2, em que se 

revisaram as teorias acerca da estrutura de capital das empresas. 

 Estes parâmetros constituem-se nas variáveis independentes do Modelo de 

Duration e foram defasadas um período com o objetivo de não se utilizar no modelo 

informações ainda desconhecidas no momento dos ajustes. A única exceção trata-

se do parâmetro referente às despesas de capital, indicado por capex (do inglês 
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capital expenditures), uma vez que as empresas têm uma boa estimativa destes 

valores de forma antecipada e assim pode-se a priori capturar eventuais 

necessidades por financiamento. 

A variável dependente do modelo constitui-se do número de trimestres em 

que a empresa aguarda até realizar algum ajuste em sua estrutura de capital desde 

o último ajuste realizado. Esta variável foi construída para os quatro movimentos 

financeiros básicos (emissão de divida, emissão de ações, retirada de divida e 

recompra de ações) e para os dois ajustes de alavancagem (redução de 

alavancagem e aumento de alavancagem). 

Os custos de endividamento, conforme abordagem da teoria de trade-off, se 

traduzem em grande parte em custos associados ao processo de falência das 

empresas, que podem ser divididos em custos diretos quando se referem a 

despesas judiciais e administrativas e custos indiretos geralmente ocasionados pela 

perda de clientes e má reputação da empresa. Assim os custos de falência foram 

denotados pelos seguintes parâmetros: tamanho da empresa  (medido pela razão 

da receita de vendas da empresa no período t pela receita de vendas de todas as 

empresas no período t), volatilidade (medido pelo valor absoluto da mudança no 

lucro líquido normalizado pelo ativo total), tangibilidade (medido pela razão do 

imobilizado pelo ativo total) e despesa de vendas (medido pela razão da despesa 

de vendas pela receita de vendas) este último representado o grau de diferenciação 

dos produtos da empresa. 

Ainda segundo a teoria de trade-off, os custos de endividamento devido aos 

conflitos de agência entre acionistas e administradores e entre 

acionistas/administradores e credores seria capturado pelos parâmetros capex  

(medido pelas despesas de capital no período t normalizado pelo total do ativo) e 

market-to-book (medido pela razão do ativo total menos o capital próprio mais o 

valor de mercado da empresa4 pelo ativo total). Isto se deve ao fato de que 

empresas com grandes oportunidade de crescimento ou investimentos seriam 

menos propensas a utilização de financiamento através de dívidas.  

 

______________________________ 
4 O valor de mercado das empresas é representado pela cotação de suas ações na BOVESPA 
multiplicada pelo número total de ações que compõem seu capital social nos respectivos trimestres 
em que os dados foram coletados. 
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Já para o modelo de pecking order a preferência das empresas por fontes 

externas de financiamento de seus projetos seria apenas considerado na ausência 

primária de fontes internas de financiamento. 

A mensuração destes custos foi realizada através dos parâmetros de 

lucratividade (medido pelo lucro operacional normalizado pelo ativo total) e caixa 

(medido pelo caixa e disponibilidades normalizado pelo ativo total). 

O indicador Z-Score (medido pela soma de 3,3 vezes o valor do lucro antes 

do juros e impostos mais 1,4 vezes os lucros retidos mais 1,2 vezes o capital de giro 

tudo dividido pelo ativo total) desenvolvido por Altman (1968) foi utilizado porém 

modificado de forma a refletir a avaliação de risco de crédito das empresas. 

Outros parâmetros utilizados no modelo foram retorno do patrimônio líquido 

(medido pelo retorno do patrimônio líquido normalizado pelo ativo total), 

alavancagem (medido pela razão do total do passivo oneroso pela soma do total do 

passivo oneroso mais o valor de mercado da empresa), ∆∆∆∆ alavancagem (medido 

pela mudança no valor da alavancagem) e duas variáveis binárias denominadas 

redução da alavancagem (igual a um após um evento de diminuição da 

alavancagem e zero caso contrário) e aumento da alavancagem (igual a um após 

um evento de elevação da alavancagem e zero caso contrário). 

De forma geral os parâmetros utilizados são representativos dos principais 

custos incorridos pelas empresas quando dos movimentos de ajuste e foram 

amplamente utilizados em estudos anteriores na literatura da Teoria de Estrutura de 

Capital. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

O resultado da estimação do modelo de duration apresentado na equação (8) 

segue dividido entre os Painéis A e B da Tabela 3.  
 

 

Tabela 3 
Impacto dos Indicadores no Ajuste de Estrutura de C apital 

A amostra consiste de dados trimestrais de companhias brasileiras de capital aberto negociadas na 
Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) obtidas do Sistema Economática entre os anos de 1999 
e 2007 que apresentavam pelo menos quatro anos contíguos de informações e sem omissão de 
dados para emissão de ações, recompra de ações, dívida de longo prazo, dívida de curto prazo ou 
ativos totais. A amostra foi restringida a empresas não financeiras. Os indicadores são medidos com 
um período de defasagem e definidos conforme segue: tamanho da empresa representa a razão da 
receita de vendas da empresa i no período t pela soma da receita de vendas de todas as empresas 
no período t, market-to-book representa a razão do ativo total menos o capital próprio mais o valor de 
mercado da empresa pelo ativo total, capex (t) representa as despesas de capital em t, caixa 
representa o caixa e disponibilidades normalizado pelo ativo total, tangibilidade representa o 
imobilizado normalizado pelo ativo total, lucratividade representa o lucro operacional normalizado pelo 
ativo total, volatilidade representa o valor absoluto da mudança no lucro líquido normalizado pelo 
ativo total, z-score é a soma de 3,3 vezes o valor do lucro antes do juros e impostos mais 1,4 vezes 
os lucros retidos mais 1,2 vezes o capital de giro tudo dividido pelo ativo total, despesa de vendas 
representa a razão da despesa de vendas pela receita de vendas, retorno do patrimônio líquido 
medido pelo retorno do patrimônio líquido normalizado pelo ativo total, ∆ alavancagem representa a 
variação no valor da alavancagem, alavancagem representa a razão do total das dívidas pela soma 
do total das dívidas mais o valor de mercado da empresa, redução da alavancagem variável binária 
igual a um após um evento de diminuição da alavancagem e zero caso contrário e aumento da 
alavancagem variável binária igual a um após um evento de elevação da alavancagem e zero caso 
contrário. As estatísticas t para a amostra utilizada apresentam t crítico de ± 2,326 P (±1,645) para 
significância de 1% (5%). 
 

 

INDICADOR COEF. T-STAT P-VALOR MÉDIA COEF. T-STAT P-VALOR MÉDIA

TAMANHO 0,3646 0,106 0,916 0,006 0,3861 0,138 0,890 0,006

MARKET-TO-BOOK -0,2208 -3,121 0,002 1,057 0,0991 1,196 0,232 1,057

CAPEX  (t ) 13,8567 10,164 0,000 0,008 8,5563 8,148 0,000 0,008

CAIXA -0,7203 -1,344 0,179 0,057 -0,4047 -1,076 0,282 0,057

TANGIBILIDADE -0,1715 -1,156 0,248 0,411 0,0563 0,413 0,679 0,411

LUCRATIVIDADE 0,4269 0,545 0,586 0,050 -1,1459 -1,913 0,056 0,050

VOLATILIDADE 3,9295 2,462 0,014 0,007 3,5112 2,785 0,005 0,007

Z-SCORE -0,2545 -4,420 0,000 0,880 -0,1305 -2,710 0,007 0,880

DESPESA DE VENDAS -0,3650 -1,000 0,318 0,079 0,6012 1,758 0,079 0,079

RETORNO DO P.L. 0,0885 0,298 0,766 0,119 -0,3169 -1,263 0,207 0,119

∆∆∆∆ ALAVANCAGEM -5,3069 -5,189 0,000 -0,006 5,8680 7,486 0,000 -0,006

ALAVANCAGEM -0,7493 -6,167 0,000 0,391 -0,1046 -0,958 0,338 0,391

REDUÇÃO DA ALAVANCAGEM 0,1992 2,581 0,010 0,535

AUMENTO DA ALAVANCAGEM 0,4657 7,401 0,000 0,446

AUMENTO DA ALAVANCAGEM REDUÇÃO DA ALAVANCAGEM

Painel A
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Primeiramente apresentam-se os dois movimentos de ajuste da alavancagem 

e em seguida os quatro movimentos financeiros básicos. Para os movimentos de 

ajuste da alavancagem, além da Estatística t e do P-valor, que medem o grau de 

significância dos coeficientes estimados dos parâmetros, apresenta-se a média dos 

indicadores utilizados. Para os movimentos financeiros básicos de forma evitar 

repetição de dados as médias dos indicadores foram omitidas 

INDICADOR COEF. T-STAT P-VALOR COEF. T-STAT P-VALOR

TAMANHO -2,8151 -0,728 0,467 2,4165 0,508 0,611

MARKET-TO-BOOK -0,2160 -3,466 0,001 0,0491 0,592 0,554

CAPEX  (t ) 12,5108 9,747 0,000 16,1272 9,263 0,000

CAIXA 0,5888 1,108 0,268 -0,8148 -1,589 0,112

TANGIBILIDADE -0,2273 -1,332 0,183 0,1123 0,521 0,603

LUCRATIVIDADE -0,8368 -1,042 0,298 -1,2856 -1,483 0,138

VOLATILIDADE 4,0388 2,601 0,009 3,0523 1,664 0,096

Z-SCORE -0,0579 -0,971 0,332 -0,1404 -1,886 0,059

DESPESA DE VENDAS -0,6791 -1,606 0,108 0,4666 0,897 0,370

RETORNO DO P.L. -0,3986 -1,291 0,197 -0,1984 -0,588 0,556

∆∆∆∆ ALAVANCAGEM -0,3511 -0,359 0,720 6,0908 5,732 0,000

ALAVANCAGEM -0,5122 -3,959 0,000 -0,3451 -2,220 0,026

REDUÇÃO DA ALAVANCAGEM 0,0297 0,354 0,724

AUMENTO DA ALAVANCAGEM -0,0653 -0,654 0,513

INDICADOR COEF. T-STAT P-VALOR COEF. T-STAT P-VALOR

TAMANHO -2,9144 -0,441 0,659 -1,3067 -0,777 0,437

MARKET-TO-BOOK -0,2213 -2,179 0,029 0,2713 0,904 0,366

CAPEX  (t ) 10,6130 3,840 0,000 2,5158 3,724 0,000

CAIXA -1,8832 -2,530 0,011 3,5726 1,484 0,138

TANGIBILIDADE 0,2707 0,875 0,382 -0,7867 -1,352 0,177

LUCRATIVIDADE 0,7571 0,550 0,582 -1,7073 -0,704 0,482

VOLATILIDADE 6,4549 2,568 0,010 4,4290 0,846 0,397

Z-SCORE -0,2124 -2,054 0,040 -0,6090 -2,552 0,011

DESPESA DE VENDAS -0,5097 -0,659 0,510 -2,2046 -1,235 0,217

RETORNO DO P.L. -0,4874 -0,911 0,363 -0,7888 -0,713 0,476

∆∆∆∆ ALAVANCAGEM 0,4734 0,327 0,744 4,2204 1,703 0,089

ALAVANCAGEM 0,2831 1,471 0,141 -1,3261 -3,689 0,000

REDUÇÃO DA ALAVANCAGEM 0,5576 2,290 0,022

AUMENTO DA ALAVANCAGEM 0,0143 0,111 0,911

EMISSÃO DE AÇÕES RECOMPRA DE AÇÕES

Painel B

EMISSÃO DE DÍVIDA RETIRADA DE DÍVIDA
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A interpretação do modelo será feita analisando a magnitude e sinal dos 

coeficientes estimados para os indicadores além de verificar o grau de significância 

estatística dos mesmos. 

O Painel A da Tabela 3 fornece evidências que suportam o comportamento 

dinâmico do ajuste da estrutura de capital das empresas. Iniciando pela variação e 

nível de alavancagem verifica-se aspecto simétrico do efeito destes indicadores para 

movimentos de aumento e redução da alavancagem. Para movimentos de aumento 

da alavancagem tanto a variação quanto o nível de alavancagem impactam 

negativamente a probabilidade de novos ajustes da estrutura de capital através de 

novos aumentos de alavancagem. Vale mencionar que ambos os indicadores são 

estatisticamente significantes. Já para os movimentos de redução da alavancagem a 

variação da alavancagem é estatisticamente significante e impacta positivamente a 

probabilidade de novos ajustes da estrutura de capital através de redução da 

alavancagem. Já o nível de alavancagem apresenta-se estatisticamente 

insignificante e seu efeito não foi considerado. Assim pode-se dizer que empresas 

com alta alavancagem ou com alavancagem crescente, são menos propensas a 

continuar elevando sua alavancagem e mais propensas a reduzi-las. Desta forma 

pode-se concluir que as decisões financeiras são sensíveis tanto ao nível quanto a 

mudanças da alavancagem como também para choques ao valor de mercado das 

empresas uma vez que indicadores foram construídos com os valores de mercado 

das empresas analisadas. 

Este comportamento é ratificado pelos movimentos financeiros de emissão e 

retirada de dívida apresentados no Painel B da Tabela 3. Para a emissão de dívida o 

nível da alavancagem também apresenta impacto negativo à probabilidade de 

emissão de novas dívidas para ajustes da estrutura de capital enquanto para a 

retirada de dívida quem se apresenta estatisticamente significante novamente é a 

variação da alavancagem e mais uma vez com efeito positivo sobre a possibilidade 

de novas retiradas de dívida. Para o movimento de emissão de ações tanto a 

variação quanto o nível da alavancagem apresentam impacto positivo para ajustes 

via novas emissões apesar de ambos serem estatisticamente insignificantes. Para a 

recompra de ações ambos os indicadores são estatisticamente significantes, 

entretanto possuem impactos divergentes sobre a probabilidade de novos ajustes 

via recompra. Segundo pesquisa realizada por Brav et al. (2003) as empresas 

afirmam que se utilizam do movimento de recompra de ações ou para se 
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aproximarem de nível fixo de alavancagem ou como forma de gerenciarem suas 

avaliações de risco (credit ratings). Logo, diferentemente da constatação de Leary & 

Roberts (2005) empresas brasileiras utilizam tanto os movimentos de dívida quanto 

de ações para ajustarem suas estruturas de capital. 

Passando a observação de decisões financeiras passadas, percebe-se que o 

efeito das mesmas impacta fortemente as decisões atuais das empresas. Estes 

efeitos são indicados pelas variáveis binárias redução da alavancagem e aumento 

da alavancagem.  

Retornando ao Painel A da Tabela 3, nos movimentos de aumento da 

alavancagem a variável redução da alavancagem assume o valor um após uma 

redução de alavancagem e zero alternativamente. O aspecto positivo do coeficiente 

indica que quando a empresa reduz sua alavancagem ela estará subseqüentemente 

mais propensa a aumentar sua alavancagem comparativamente ao período anterior 

a esta redução. 

De forma análoga, nos movimentos de redução da alavancagem a variável 

aumento da alavancagem assume valor um após um movimento de aumento da 

alavancagem e zero alternativamente. O sinal positivo do indicador pode ser 

interpretado da mesma maneira que explicado anteriormente para a variável de 

redução da alavancagem, isto é, indica que um aumento da alavancagem fará com 

que a empresa seja mais propensa a reduzir sua alavancagem do que o faria em 

período anterior ao aumento da alavancagem. Ambas as variáveis possuem 

coeficientes e significância estatística relevantes. 

Esta sensibilidade de ambos os movimentos de alavancagem a ajustes 

passados da estrutura de capital vai de encontro ao apresentado no capítulo 3 sobre 

as características da dinâmica de ajuste da estrutura de capital. A cada ajuste, a 

alavancagem estará mais próxima do limite ótimo oposto do que estava antes da 

realização do ajuste.   

O que se pode concluir destes aspectos é que as empresas parecem seguir 

políticas financeiras consistentes com o rebalanceamento dinâmico de suas 

estruturas de capital. Aspectos como variação e níveis de alavancagem e decisões 

financeiras passadas são relevantes nas decisões futuras de financiamento e seus 

respectivos impactos sobre estas decisões coincidindo com o comportamento 

dinâmico de ajuste da estrutura de capital. Todos estes aspectos somados conduz a 

percepção de que as empresas procuram situar-se num intervalo ótimo de 
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alavancagem. Uma observação mais criteriosa revela que as empresas ajustam 

ativamente suas estruturas de capital através de emissão e retirada de empréstimos, 

fato que pode ser observado pelo número de ajustes apresentados na Tabela 1. As 

emissões de ações parecem ser influenciadas muito mais pelo preços das ações 

(medidas pela volatilidade e market-to-book) do que por fatores associados aos 

esforços de rebalanceamento. Logo conclui-se que o principal instrumento de ajuste 

das estruturas de capital das empresas brasileiras são as emissões e retiradas de 

dívida. 

Outros aspectos que influenciam nas decisões de financiamento conforme 

abordado por Myers e Majaluf (1984) na Pecking Order Theory  referem-se a custos 

de falência. A observação da Tabela 3 demonstra que empresas tem preferência 

pelo uso de recursos internos e desta forma empresas com grande quantidade de 

caixa tendem a não utilizar recursos externos para financiar suas atividades, que 

pode ser observado pelo coeficiente negativo do indicador caixa no modelo de 

emissão de ações. Empresas lucrativas também se apresentam menos propensas a 

utilizar recursos externos, o que pode ser observado no modelo de emissão de 

dívida no coeficiente negativo do indicador lucratividade. Outro aspecto importante e 

que chama atenção em ambos os painéis da Tabela 3 refere-se à significância 

estatística e magnitude do indicador Capex(t). Em todos os painéis o indicador tem 

coeficiente positivo demonstrando que as empresas brasileiras consideram 

extremamente importante o planejamento futuro de suas atividades e de seus 

investimentos utilizando-se desta forma de todos os recursos possíveis para isto. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

O estudo buscou analisar o comportamento de empresas brasileiras no que 

se refere a suas políticas financeiras e a consistência das mesmas com o 

comportamento dinâmico de ajuste de suas estruturas de capital em um ambiente de 

custos de ajustamento. 

Primeiramente apresentaram-se as possíveis funções de custos associadas 

aos ajustes da estrutura de capital das empresas da amostra, abordadas de três 

formas diferentes, ou seja, custos fixos, custos proporcionais e custos fixos e 

proporcionais.  

Em seguida a análise não paramétrica da amostra revelou que as empresas 

apresentam um comportamento dinâmico em suas decisões de financiamento para o 

ajuste da estrutura de capital, mas que não se apresenta contínuo. Segundo esta 

análise as empresas utilizam com maior freqüência instrumentos de dívida (emissão 

e retirada) para o ajuste de suas estruturas de capital e levam bastante tempo entre 

os ajustes. Para o instrumento mais freqüentemente utilizado, isto é, a emissão de 

dívida, os ajuste ocorrem em intervalos de tempo superiores a um ano e meio (vinte 

e um meses). 

Através da utilização de um modelo de duration o intervalo de tempo entre os 

ajustes da estrutura de capital das empresas foi modelado para movimentos de 

aumento e redução da alavancagem e para quatro movimentos financeiros básicos: 

emissão de dívida, retirada de dívida, emissão de ações e recompra de ações. Para 

os movimentos mencionados acima se contou o número de trimestres em que a 

empresa levava para realizar um novo ajuste de sua estrutura de capital condicional 

a não tê-lo feito no período anterior sendo esta a variável dependente do modelo. As 

variáveis independentes do modelo são representativas dos custos associados aos 

ajustes da estrutura de capital e da influencia de decisões de financiamento 

anteriores em futuros ajustes. 

Os resultados são extremamente relevantes e suportam a teoria de um 

comportamento de rebalanceamento dinâmico pelas empresas de suas estruturas 

de capital em torno de um intervalo ótimo pré-estabelecido. No capitulo 6 observou-

se que as empresas respondem a choques no valor de mercado, variação e nível de 

alavancagem, além de levarem em consideração as decisões financeiras passadas 
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para a forma e a magnitude de novos ajustes. Entretanto os ajustes não ocorrem de 

forma imediata e a persistência destes choques deve-se em sua maior parte aos 

custos associados do que a uma possível indiferença à estrutura de capital.  

Este trabalho inicia o debate em torno dos possíveis custos associados ao 

comportamento dinâmico de ajuste da estrutura de capital em empresas brasileiras e 

tem a intenção de estimular novos estudos que sirvam como guia para as decisões 

de financiamento de  administradores de empresas nacionais. 
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9. ANEXOS 

 

9.1. Anexo I  – Tabela dos indicadores de custos utilizados no modelo econométrico 

ATRIBUTO PROXY FÓRMULA 

TAMANHO 
 

Razão da receita de vendas 
da empresa i no período t 
pela receita de vendas de 

todas as empresas no 
período t 

�P'P[�\ @P �P]@\^M
∑ �P'P[�\ @P �P]@\^M

 

MARKET-TO-BOOK 
 

Relação do valor de 
mercado e o valor contábil 

��[,` &`�. −a\Q. >�`Q. +�\b`� cP�'\@`d

��[,` &`�\b  

CAPEXt 
Despesas em ativos da 

empresa em t 
�\�[\çã` @` �g`h[b[i\@` + *PQ�P'[\çã` + �g`��[i\çã`

��[,` &`�\b  

CAIXA 
Recursos imediatos da 

empresa 
a\[�\ P @[^Q`][h[b[@\@P^

��[,` &`�\b  

TANGIBILIDADE 
Proporção de ativos fixos e 

estoques 
�g`h[b[i\@`
��[,` &`�\b  

LUCRATIVIDADE Lucro operacional 
�j'�` kQP�\'[`]\b

��[,` &`�\b  

VOLATILIDADE 
Valor absoluto da mudança 

no lucro líquido 
�j'�` �íl. − �j'�` �íl.��

��[,` &`�\b  

Z-SCORE5 Medida de risco de crédito 
3,3����� + 1,4�j'�`^ �P�[@`^ + 1,2 a\Q. m[�`

��[,` &`�\b  
DESPESA DE 

VENDAS 
Singularidade da empresa 

*P^QP^\ @P �P]@\^
�P'P[�\ @P �P]@\^  

RETORNO DO P.L. Rentabilidade da empresa 
�P�`�]` @` >\�. �íl.

��[,` &`�\b  

∆ ALAVANCAGEM 
Valor absoluto da mudança 

na alavancagem 
�b\,\'\nPg − �b\,\]'\nPg�� 

ALAVANCAGEM 
Grau de endividamento da 

empresa 

>\^^[,` k]P�`^`
>\^^[,` k]P�`^` + �\b`� @P cP�'\@` d 

REDUÇÃO DA 
ALAVANCAGEM 

Variável dummy 
=1, após redução de alavancagem 
=0, se não houver redução de alavancagem 

AUMENTO DA 
ALAVANCAGEM 

Variável dummy 
=1, após aumento de alavancagem 
=0, se não houver aumento de alavancagem 

 

 

 

______________________________ 
5 O indicador Z-Score de Altman (1986) apresenta-se modificado de forma refletir a avaliação o risco 
de crédito das empresas. 
 
6 O valor de mercado das empresas é representado pela cotação de suas ações na BOVESPA 
multiplicada pelo número total de ações que compõem seu capital social nos respectivos trimestres 
em que os dados foram coletados. 


