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RESUMO 

A moderna teoria financeira iniciou com a publicação do trabalho de 

MODIGLIANI & MILLER (1958) em defesa da irrelevância da estrutura de capital sobre o 

custo de capital e o valor das empresas, e cuja conclusão principal foi que, no contexto de 

mercados de capitais perfeitos, o valor e o custo de capital da empresa são independentes da 

sua estrutura de capital. 

Entre os estudos posteriores, MYERS (1984), EID JR (1996), TEDESCHI 

(1997) e MARTELANC (1998) defenderam a relevância da estrutura de capital, sob o 

argumento da existência de imperfeições de mercado que limitam o uso do endividamento, 

tais como os custos de falência, a teoria de agência, a teoria de controle e a carência de 

capitais, notadamente em países em desenvolvimento. 

Os resultados deste estudo mostraram evidências a favor da relevância da 

estrutura de capital e da prevalência da teoria da ordem de preferência modificada. 

Dentro do enfoque da criação de valor para o acionista, apresentado por 

RAPPAPORT (1998), STEWART (1999) e MALVESSI (2001), analisamos se as empresas 

criaram ou destruíram valor para seus acionistas. 

Os indicadores EVA e MV A, obtidos a partir dos critérios adotados, mostraram 

que as empresas do setor destruíram valor para o acionista, no período 1991-2000. 

A análise em separado dos segmentos de empresas privadas e privatizadas não 

permitiu conclusões diferentes das obtidas para o setor como um todo. 



ABSTRACT 

The financiai modem theory has begun with the publication o f MM' s work 

(1958), defending the rrelevance of capital structure on capital cost and company's value 

and which the rnain conclusion was that, in the perfect capital rnarkets' context, the 

cornpany's value and capital cost are totally independent of its capital structure. 

Arnong posterior studies, MYERS (1984), EID JR (1996), TEDESCHI (1997) 

and MARTELANC (1998) defended the importance of capital structure, under the 

argument rnarket irnperfections reality which limit the use of indebtedness, as bankruptcy 

costs, the agency theory, capital restrictions and control theory, clearly noted in developing 

countries. 

The studies results have shown evidences in behalf of the irnportance of the 

capital structure and the prevalence of rnodified preference order. In a value creation focus 

for the shareholder, presented by RAPPAPORT (1998), STEWART (1999), MALVESSI 

(2000), we also analyze if the companies has created or destroyed the value for their 

shareholders. 

The EVA and MV A indicators which were obtained frorn adopted criteria have 

shown that, the sector cornpanies have destroyed the value for the shareholder within the 

period 1991-2000. 

The separately analysis of private or privatized cornpanies have not allowed 

different conclusions frorn those obtained for the sector as a whole. 



1 INTRODUÇÃO 

O grande salto no desenvolvimento da teoria de estrutura de capital, 

considerado um marco da moderna teoria financeira, teve início com o trabalho publicado 

por MODIGLIANI e MILLER (1958), 1 defendendo a posição da irrelevância da estrutura 

de capital na determinação do valor da empresa, segundo a qual o custo de capital e o valor 

da empresa são independentes de sua estrutura de capital, sob o contexto de mercados 

perfeitos e de ausência de impostos. Posteriormente, MM (1963), admitindo a existência do 

imposto de renda da empresa, demonstraram que a estrutura de capital era relevante na 

determinação da empresa, e que a empresa poderia maximizar o seu valor pela utilização de 

100% de endividamento. 

MILLER ( 1977), na presença de impostos de renda da empresa e da pessoa 

física, confirmou a posição original em favor da irrelevância. HAUGEN & P APP AS 

(1971), STIGLITZ (1969) e RUBENSTEIN (1973), citados por BRIGHAM et al. (2000, p. 

615), mostraram que alguns dos pressupostos inerentes aos modelos de MM e de MILLER 

podem ser atenuados, sem mudar as suas conclusões básicas, porém, quando considerados 

os custos de falência e os de agência, os resultados são alterados em favor da relevância. 

Os estudos de MYERS (1984), TEDESCHI (1997) e MARTELANC (1998) 

foram publicados em favor da relevância da estrutura de capital e da teoria da ordem de 

preferência modificada. 

Através da análise da estrutura de capital, do custo de capital e do valor de 

mercado, buscamos as evidências a favor da relevância da estrutura de capital e da teoria da 

1 A partir deste momento, tratá-Ios-emos como MM. 
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ordem de preferência modificada nas empresas siderúrgicas brasileiras de capital aberto, no 

período 12991-2000. 

Procuramos avaliar, através dos indicadores EVA e MVA, a criação de valor 

para o acionista, pelas empresas do setor, no período 1991-2000. 

A escolha pelo tema e pelo setor siderúrgico foi de certa forma estimulada pela 

perspectiva de dar continuidade ao trabalho já efetuado na área (ver CALIL, 1982) e devido 

a existência de uma grande quantidade de material teórico. A carência de pesquisas 

empíricas, identificada por HARRIS eRA VIV (1991, p. 351) e o fato de o setor ter sido 

alvo de um dos .primeiros programas de privatização, ocorridos no início dos anos 90, 

estimulou a realização do trabalho. 

Os artigos publicados por MYERS (1984), HARRIS e RAVIV (1991), EID JR 

(1996) e as teses de TEDESCHI (1997), ALCÂNTARA (1997), MARTELANC (1998) e 

MAL VESSI (200 1 ), trouxeram contribuições significativas sobre o tema, servindo como 

fonte de consultas. 

RAPPAPORT (1986 e 1998) introduziu o conceito de criação de valor para o 

acionista, posteriormente desenvolvido por STEW AR T ( 1999), através do valor econômico 

adicional (EVA ~2 e do valor adicionado de mercado (MV A®), em vista do que 

entendemos ser de fundamental importância incluí-lo no presente estudo. ALCÂNTARA 

( 1997) pesquisou o uso das ferramentas de avaliação do desempenho da administração em 

empresas brasileiras e MALVESSI (2001) aplicou o conceito ao analisar a criação de valor 

para o acionista, envolvendo empresas de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo, no período 1993/98. 

Vários problemas, previstos no início, podem limitar as conclusões do presente 

estudo, entre os quais destacam-se: 

• O trabalho foi feito exclusivamente com informações externas publicadas pelas 

empresas, algumas. vezes incompletas ou insuficientes; 

• A economia brasileira foi influenciada por vários choques externos e internos, 

destacando-se o Plano Real (julho de 1994), a crise do México (maio de 1995), a 

2 EVA e MVA são marcas registradas da Stem Stewart & Co., de Nova York. 
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crise da Ásia (novembro de 1997), a crise da Rússia (outubro de 1998) e a liberação 

cambial (janeiro de 1999); 

• A inflação foi elevada no período e ocorreu pouca liquidez do mercado acionário 

brasileiro; 

• A Lei 9249/95 eliminou a correção integral de balanço, apesar de alguma inflação 

ainda perdurar, distorcendo as demonstrações financeiras publicadas pelas 

empresas, com reflexos na carga tributária. A desconsideração da inflação ainda 

existente distorce as demonstrações financeiras e seus encargos tributários, 

conforme avaliação feita por SANTOS (2001), motivo pelo qual procedemos aos 

ajustes, a partir de 1996; 

• A forma pela qual se deu o processo de privatização das empresas estatais, com a 

participação de vários grupos industriais, de bancos e de fundos de pensão, 

possibilitou a existência de participações entre as próprias empresas, dificultando, 

algumas vezes, a avaliação de uma empresa de forma isolada. 



2 OBJETIVOS E HIPÓTESES DO TRABALHO 

2.1 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Os objetivos principais deste estudo foram: 

1. Buscar, através da análise da estrutura de capital, do custo de capital e do valor de 

mercado, as evidências a favor da relevância da estrutura de capital e da teoria da ordem 

de preferência modificada nas empresas siderúrgicas brasileiras de capital aberto no 

período 1991-2000; 

2. Verificar se as evidências a favor da relevância da estrutura de capital se mantêm, 

quando avaliada, em conjunto, com o tamanho dos ativos, o resultado econômico (R), o 

EVA percentual e o custo do capital próprio ( Ke ); 

3. Analisar, através dos indicadores EVA e MV A, a criação de valor das empresas do 

setor. 

As análises foram estendidas aos segmentos de empresas privadas e de 

empresas privatizadas, com o objetivo de avaliar eventuais diferenças existentes. 

No início dos anos 50, WESTON (1955) já se posicionava em relação à teoria 

de finanças, mostrando a dificuldade - ou mesmo a impossibilidade - de se formularem 

proposições generalizadas consistentes com as múltiplas soluções encontradas na prática. 

Essa posição céptica foi considerada prejudicial à contribuição de teorias nessa 

área, para a atividade profissional. Entretanto essas supostas limitações de teorias em 

finanças, para fazer previsões, não devem desencorajar sua formulação, desde que sejam 

conhecidas e admitidas suas restrições. 
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O presente trabalho procurou formular hipóteses e testar sua validade, 

verificando como as mesmas, baseadas em certos princípios teóricos, comportaram-se no 

setor e nas empresas pesquisadas, buscando agregar fundamentos à teoria de estrutura de 

capital, de custo de capital e de criação de valor para o acionista, fornecendo alguns 

parâmetros para futuras pesquisas. 

Algumas das hipóteses levantadas tiveram como base sugestões propostas pelo 

próprio autor, em sua monografia de mestrado; outras, sugestões da banca examinadora do 

projeto inicial; outras ainda são extensão de trabalhos já realizados na área, entre os quais 

destacam-se os de EID JR (1996), TEDESCHI (1997), MARTELANC (1998) e 

MAL VESSI (200 1 ). 

ROSS ( 1995, p. 265) questionou a criação de valor para o acionista através das 

decisões de financiamento, avaliando os pressupostos da eficiência de mercado, através das 

hipóteses fraca, semi-forte e forte. 

HARRIS e RA VIV (1991), MYERS (1984), RAJAN e ZINGALES (1995), 

EID JR (1996) e TEDESCHI (1997) reconheceram a carência de pesquisas sobre estrutura 

de capital com base em dados reais, conforme proposto neste estudo, o qual se baseou 

numa pesquisa exploratória, utilizando como fonte primária de informações, as 

demonstrações financeiras publicadas pelas empresas da amostra. 

TAYLOR et ai. (1974, p. 70) sugeriram que, em estudos semelhantes, 

inicialmente fossem apontadas as hipóteses aparentes e imediatamente relevantes, como 

forma de se limitar o campo inicial de estudo, apesar de elas poderem ser modificadas, ou 

complementadas, no decorrer da pesquisa. 

Num estudo exploratório, devido à grande variedade de influências a investigar, 

recomenda-se buscar meios de limitá-las; tal tarefa exige, do responsável pela pesquisa, a 

identificação dos fatores julgados importantes o bastante para justificar uma verificação e 

uma análise através de um estudo de pesquisa. 

Mesmo reconhecendo as limitações encontradas, o estudo foi realizado visando 

a suprir uma carência de trabalhos na área e a contribuir para o desenvolvimento da teoria 

financeira. 
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Os termos utilizados para a elaboração das hipóteses, e que serão citados no 

decorrer do presente trabalho, foram os seguintes: 

• GENDIV = grau de endividamento; 

• TAM DOS ATIVOS= valor total dos ativos das empresas, em milhões de reais, de 

31/12/2000; 

• TANGIB = Tangibilidade, proporção entre o total do ativo permanente e o ativo 

total da empresa; 

• R = Retomo econômico, relação entre o NOP AT e o capital aplicado; 

• VR DE MERCADO = relação entre o valor de mercado e valor contábil do 

patrimônio líquido; 

• EVA percentual= relação entre o EVA e o capital aplicado. 

2.2 HIPÓTESES DO TRABALHO 

Buscando alcançar o objetivo 1 deste estudo, formulamos as hipóteses 1, 2 e 3, 

que serão analisadas aplicando-se modelos de regressão linear simples. 

A hipótese 1 vi_sa a· analisar a associação entre o grau de endividamento e o 

custo do passivo oneroso ( K;) das empresas da amostra. 

Hipótese 1- QUANTO MAIOR O GENDIV, MAIOR O CUSTO DO PASSIVO 

ONEROSO (K;). 

Segundo a abordagem tradicional de finanças ou de relação estática (trade-ojj), 

como forma de compensar os riscos das dificuldades financeiras ou de falência, advindos 

do aumento do endividamento, o custo do passivo oneroso ( K;) tende a elevar-se. 

Os principais fatores, considerados restritivos ao maior uso de endividamento, 

são os custos das dificuldades financeiras, a teoria de agência e a teoria do controle. 

A confirmação da hipótese 1 deve sugerir que o passivo oneroso ( K;) se 

comportou segundo o previsto na abordagem de relação estática (trade-ojf), a qual defende 
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a existência de uma estrutura ótima. Em caso negativo, teremos indícios em favor da 

abordagem da ordem de preferência modificada. 

Para tanto, procuramos analisar se o custo do passivo oneroso ( Ki) esteve 

associado às variações da estrutura de capital das empresas da amostra, no período 

analisado. 

A hipótese 2 procurou avaliar a associação entre o grau de endividamento e o 

custo do capital próprio (Ke) das empresas do setor. 

Hipótese 2- QUANTO MAIOR O GENDIV MAIOR O CUSTO DO CAPITAL 

PRÓPRIO DA EMPRESA (Ke)· 

De acordo com a abordagem de relação estática (trade-ojj), o custo do capital 

próprio eleva-se a partir de um determinado ponto do aumento do endividamento. A 

confirmação desta hipótese favorece a abordagem de relação estática (trade-ojj), caso 

contrário, o resultado deve favorecer a teoria da ordem de preferência. 

Os resultados serão analisados buscando-se identificar a existência de uma 

estrutura de capital considerada ótima, que permita que o seu custo de capital seja 

minimizado e que o valor da empresa seja maximizado, ou se as empresas decidem sua 

política de financiamento, segundo uma ordem de preferência modificada. 

As evidências empíricas têm sugerido que a estrutura ótima de capital pode se 

dar dentro de um intervalo de variação. 

A hipótese 3 buscou avaliar a associação entre o grau de endividamento e o 

valor de mercado das empresas do setor, no período analisado. 

Hipótese 3- QUANTO MAIOR O GENDIV, MENOR O VALOR DE MERCADO 

DA EMPRESA 
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Pela abordagem de relação estática (trade-ojj), os investidores elevam a taxa 

mínima requerida de retomo para a ação, em função do aumento do risco financeiro, devido 

ao maior endividamento. 

Pela abordagem da ordem de preferência modificada, o aumento no grau de 

endividamento é conseqüência da preferência pelo endividamento não provocando, 

necessariamente, uma elevação no custo do capital próprio ( Ke ). 

Esta análise buscou verificar se o mercado acrescentou um prêmio de risco ao 

custo do capital próprio ( K e ) das empresas, reduzindo o seu valor de mercado em função 

do aumento do endividamento. 

Visando alcançar o objetivo 2 deste estudo, formulamos as hipóteses 4, 5 e 6 

que serão analisadas, aplicando-se modelos de regressão linear múltipla. 

Na hipótese 4, procuramos analisar o valor de mercado da empresa em função 

do grau de endividamento, do EVA percentual, do tamanho dos ativos e do custo do capital 

próprio ( K e ). 

Hipótese 4- O VALOR DE MERCADO EM FUNÇÃO DO GENDIV, DO EVA, DO 

TAM DOS ATIVOS E DO CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO (Ke) DA 

EMPRESA 

Na hipótese 4 estamos pressupondo que: 

1. Quanto maior o EVA percentual, maior o valor de mercado da empresa. 

STEWART (1999, p. 154) demonstra que o valor atual de mercado da empresa é o 

valor presente dos EV As futuros esperados, descontados pela taxa de seu custo de capital. 

Quando o valor de mercado é menor que o valor investido pelo acionista, significa que o 

mercado está descontando um valor, com base em previsões de EVAs futuros negativos. 

Quando o valor de mercado é maior que o capital investido pelo acionista, o mercado está 

atribuindo um prêmio de valor, na expectativa de EV As futuros positivos. 
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Nesta análise, buscamos verificar a associação existente entre o EVA 

percentual e o valor de mercado das empresas da amostra, no período analisado. 

2. Quanto maior o custo do capital próprio (Ke), menor o valor de mercado da empresa 

Pretendemos avaliar a associação entre o custo do capital próprio ( K e) e o 

valor de mercado da empresa, esperando na expectativa de que, quanto maior for custo do 

capital próprio, menor será o valor de mercado da empresa. Pretendemos analisar se o 

endividamento afetou o valor de mercado da empresa. 

Pela abordagem de relação estática, o custo do capital próprio ( Ke) se eleva a 

partir do ponto no qual o investidor perceba o risco financeiro do maior endividamento. 

Pela abordagem da ordem de preferência modificada, o investidor interpreta de forma 

positiva o fato de a empresa buscar no mercado recursos de terceiros em vista do que 

espera-se que o custo do capital próprio ( Ke) não aumente. 

3. Quanto maior o tamanho dos ativos, maior o valor da empresa. 

Procuramos verificar a associação entre o tamanho dos ativos e o valor de 

mercado da empresa, supondo que o tamanho dos ativos possa representar uma garantia 

colateral para os investidores. 

A hipótese 5 foi formulada buscando avaliar o custo do passivo oneroso ( K; ), 

em função do grau de endividamento, juntamente com o tamanho dos ativos, retomo 

econômico (R) e tangibilidade das empresas da amostra. 

Hipótese 5- O CUSTO DO PASSIVO ONEROSO (K;) É UMA FUNÇÃO DO 

GENDIV, DOTAM DOS ATIVOS, DO R E DA TANGIBILIDADE DA 

EMPRESA 

BRIGHAM et a/. (2000, p. 593) descrevem como uma das maiores dificuldades 

na teoria financeira prever o comportamento dos elementos do custo de capital da empresa. 
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Procuramos analisar o comportamento do custo do passivo oneroso ( K;) frente 

ao GENDIV, em conjunto com as demais variáveis, visando verificar se as evidências a 

favor da relevância da estrutura de capital se mantém na presença dessas variáveis. 

Nesta hipótese, pressupomos que: 

1. Quanto maior o tamanho dos ativos, menor o custo do passivo oneroso ( K;) da 

empresa. 

Procuramos analisar se o tamanho dos ativos das empresas teve algum efeito 

sobre o custo do passivo oneroso ( K; ), supondo que as empresas com maior valor de ativo 

tenham acesso aos financiamentos existentes no mercado e maior poder de negociação, em 

vista de seus ativos servirem como uma garantia colateral junto aos credores. 

TEDESCHI (1997) identificou, no tamanho dos ativos, um dos determinantes 

da estrutura de capital das empresas: através de uma análise de regressão linear múltipla, 

num universo de empresas brasileiras, demonstrou a existência dessa associação. 

2. Quanto maior a tangibilidade, menor o custo do passivo oneroso ( K;) da empresa. 

TEDESCHI (1997) demonstrou a existência de uma associação entre a 

tangibilidade e a estrutura de capital das empresas, pressupondo que os credores 

interpretam a tangibilidade como uma garantia colateral. 

Assim, estamos supondo que a tangibilidade pode ser um fator redutor do custo 

do passivo oneroso ( K;) das empresas. 

3. Quanto maior o retorno econômico (R), menor o custo do passivo oneroso ( K;) da 

empresa. 

i,• 

:+'' ... 

O retorno econômico (R) representa o resultado proporcionado pelo capitaL,~.,, .. ~ 
·~~j 

aplicado, sinalizando aos credores que, quanto maior o R, menor o risco e maior o poder de·~ 

negociação da empresa em reduzir o seu custo do passivo oneroso ( K; ). 
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O objetivo desta análise foi observar a associação havida entre o retorno 

econômico (R) e o respectivo custo do passivo oneroso ( Ki ). 

Na hipótese 6, procuramos analisar os efeitos do grau de endividamento, em 

conjunto com o EVA percentual, o tamanho dos ativos e o retorno econômico (R) sobre o 

custo do capital próprio ( Ke ). 

Hipótese 6- O CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO (Ke) EM FUNÇÃO DO GENDIV, 

DO EVA Percentual, DOTAM ATIVOS E DO R DA EMPRESA 

Na hipótese 6, admitimos os seguintes pressupostos: 

1. Quanto maior o EVA percentual, menor o custo do capital próprio (Ke) da empresa. 

STEWART (1999) e MALVESSI (2001) mostram que o EVA representa a 

medida de avaliação do valor adicionado para o acionista, no ano. 

Estudos apresentados no desenvolvimento teórico demonstram que o preço das 

ações pode sofrer variações em função dos EV As. 

O objetivo desta hipótese foi analisar a associação existente entre o EVA e o 

custo do capital próprio ( Ke) das empresas da amostra, no período analisado. 

2. Quanto maior o tamanho dos ativos, menor o custo do capital próprio (Ke) da empresa 

Estamos supondo que o acionista considera o tamanho dos ativos um fator de 

redução do risco de seus investimentos, respondendo, portanto, com uma redução do custo 

de capital próprio (Ke). 

3. Quanto maior o retorno econômico (R), menor o custo do capital próprio (Ke) da 

empresa 

Procuramos avaliar a associação entre o retorno econômico (R) e o custo do 

capital próprio ( Ke) das empresas da amostra, na expectativa de que (R), calculado para as 
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empresas, represente uma melhor perspectiva de lucro futuro, estimulando a valorização de 

suas ações no mercado, contribuindo para a redução na taxa mínima de retomo exigida 

pelo acionista ( Ke ). 

Buscando alcançar o objetivo 3 deste estudo, formulamos a hipótese 7, a seguir: 

Hipótese 7- AS EMPRESAS DO SETOR CRIARAM VALOR PARA O 

ACIONISTA, NO PERÍODO 1991-2000. 

As principais razões para a formulação desta hipótese foram: 

1. A concentração em um menor número de empresas, verificada no setor e no período 

analisado, favoreceu ganhos de produtividade operacional e administrativa; 

2. A privatização de empresas estatais, ocorrida no setor, proporcionou maior abertura de 

mercado, liberação dos preços de venda e melhoria na margem de lucro; 

3. A realização de investimentos de racionalização e modernização, em decorrência do 

item 2, contribuiu para melhoria de produtividade em geral; 

4. O uso da alavancagem financeira, compatível com o nível de seus ativos operacionais, 

proporcionou uma melhoria em seus resultados. 



3 O SETOR SIDERÚRGICO E SUA EVOLUÇÃO NO PERÍODO 1991-

2000 

O histórico do setor siderúrgico brasileiro é relatado na Revista do Instituto 

Brasileiro de Siderurgia (IBS, 1971 ), abrangendo o período de 1554 a 1970. Segundo 

CALIL (1982), o Grupo Consultivo da Indústria Siderúrgica (CGIS) foi criado em 1967, 

por sugestão da empresa de consultoria BOOZ-ALLEN, após a realização de estudos 

visando a um programa de expansão do setor - o Plano Siderúrgico Nacional (PSN) - , 

prevendo uma ampliação da capacidade de produção de 4,6 milhões para 8,1 milhões de 

t/ano de aço bruto. 

O PSN surgm em resposta aos planos governamentais de substituição das 

importações, visando a reduzir a dependência externa do país e proporcionar a· infra

estrutura básica para a implantação de novas indústrias, caso da indústria siderúrgica. 

Como se trata de um setor de capital intensivo, onde se espera que o retomo do 

investimento ocorra num período mais longo, o governo federál concedeu incentivos e 

realizou investimentos diretos, através da criação de empresas estatais; estas foram 

consideradas essenciais para a instalação de outras indústrias, principalmente as do setor de 

bens de capital e automobilístico, base para o desenvolvimento do país no período 1960-

1980. 

Em decorrência dessa política econômica, tivemos uma significativa 

participação de empresas estatais no setor siderúrgico até o início da década de 90. 

Enquanto o setor privado investiu no segmento de laminados não planos, coube 

às empresas estatais o segmento de planos, constituído de unidades de maior capacidade 

produtiva, que demandavam maiores investimentos. 
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Da produção total de 15,3 milhões de toneladas de aço bruto, produzidas no ano 

de 1980, 64,5% eram de empresas estatais, evidenciando a influência dessas empresas 

sobre o setor. 

A característica principal do setor era que o Estado participava da produção de 

planos, segmento considerado de suporte para a produção industrial brasileira, fornecendo 

aos setores automobilísticos e de bens de capital, entre outros. Além de exigir maiores 

investimentos iniciais, o segmento de produtos planos teve seus preços de vendas 

controlados pelo governo, através do Conselho InterMinisterial de Preços (CIP). 

O segmento de produtos não-planos foi ocupado pela iniciativa privada, devido 

a demandar menores investimentos e a contar com maior agilidade e capacidade de repasse 

dos aumentos de preços sobre os seus produtos. 

Enquanto o setor de produtos planos era constituído de grandes unidades de 

produção, com capacidade de produção superior a 1 ,O milhão de toneladas anuais, o setor 

de produtos não-planos era constituído de unidades de produção com capacidade inferior a 

1 ,O milhão de toneladas anuais. 

De um total de 15,3 milhões de toneladas de aço bruto produzidas em 1980, o 

Brasil passou a 22,6 milhões de toneladas em 1991, atingindo 27,9 milhões de toneladas, 

em2000. 

Enquanto, em 1991, a produção brasileira era realizada por vinte e seis usmas 

siderúrgicas, sendo quatro estatais, em 2000, a produção brasileira ficou concentrada em 15 

empresas, todas privadas. 

Do total das 27,9 milhões de toneladas produzidas em 2000, 89% vieram. de 

nove empresas de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, 

o que demonstra o elevado grau de concentração existente hoje no setor, devido à 

expectativa de ganhos de escala, por se tratar de um setor industrial de capital intensivo e 

de longa maturação. 

Em 1991, a GERDAU participara com 10% da produção total de aço bruto, 

elevando para 12,6% em 2000, sem contar com as participações na CSN, na AÇOMINAS 

e em outras usinas siderúrgicas do exterior. 
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Em 1991, a BELGO MINEIRA participava com 3,65% da produção total de 

aço bruto, elevando para 9,1%, em 2000, após a aquisição da COFAVI, DEDINI e 

MENDESJR. 

A tendência de concentração verificada no período teve, como objetivo, ganhos 

de produtividade e melhoria nos indicadores de desempenho das empresas. 

A Tabela 1 mostra a produção de aço bruto, no período 1991/2000. 



Tabela 1. Produção de aço bruto por empresa (unid.: 103 t). 

EMPRESA 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
ACESITA 677 700 768 765 612 624 632 687 786 856 
AÇO MINAS (1) 2.086 2.127 2.375 1.845 2.435 2.400 2.376 2.330 2.355 2.620 
AÇONORTE (2) 575 603 654 647 
AÇOS VILLARES 603 668 681 791 716 673 746 625 632 660 
BARRA MANSA (1) 268 271 312 327 308 351 364 346 390 393 
BELGO MINEIRA 826 864 948 1.132 1.661 2.054 2.117 2.157 2.267 2.571 
COSIGUA (2) 1.046 1.162 1.219 1.254 
COSIPA 2.765 2.960 2.952 3.591 3.598 3.604 3.791 3.519 2.593 2.746 
CSN 3.524 4.363 4.337 4.498 4.340 4.364 4.796 4.708 4.851 4.782 
CST 3.296 3.179 3.571 3.670 3.739 3.573 3.714 3.818 4.414 4.752 
CBAÇO (1) 35 37 36 38 35 35 44 41 40 8 
COFAVI (3) 177 245 221 
DEDINI (3) 232 223 327 329 
GERDAU(4) 2.752 2.878 3.043 2.964 3.259 3.496 
ITAUNENSE (1) 109 126 122 120 124 102 78 72 33 
MAFERSA(l) 40 44 40 56 27 16 21 37 31 24 
MANNESMANN 560 535 643 633 561 523 501 433 365 519 
MENDES JUNIOR (3) 483 594 622 644 
PAINS (2) 409 448 444 393 
RIOGRANDENSE (2) 642 660 716 745 
USIMINAS 4.135 4.033 4.132 4.186 4.160 4.039 3.930 4.023 2.980 4.438 
OUTRAS 129 92 87 83 8 1 
TOTAL 22.617 23.934 25.207 25.747 25.076 25.237 26.153 25.760 24.996 27.865 
Notas: (1) Empresa de Capital Fechado. (2) Incorporadas pelo Grupo Gerdau. 

(3) Incorporada pela Belgo Mineira. (4) Formado por Açonorte, Cosigua, Pains e Riograndense. 

OUTRAS: COBRASMA, COPALA, COSINOR, DZ ZANINI E VILLARES METAIS. 
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A Tabela 2 destaca, na parte superior, a produção das nove empresas' da 

amostra, constituída das empresas de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo, representando 89% da produção total do setor. Na parte inferior, 

mostramos a produção das oito empresas restantes, representando 79% da produção do 

setor, sem a COSIP A, devido ao fato de ser excluída da amostra, em razão de alterações 

societárias e em suas, demonstrações financeiras, o que poderia distorcer os resultados do 

estudo. 



Tabela 2. Amostra- COM COSIP A. 

EMPRESAS 1991 1992 1993 1994 

ACESITA 677 700 768 765 

AÇOS VILLARES 603 668 681 791 

BELGO MINEIRA 826 864 948 1.132 
COSIPA 2.765 2.960 2.952 3.591 

CSN 3.524 4.363 4.337 4.498 
CST 3.296 3.179 3.571 3.670 

GERDAU 2.263 2.425 2.589 2.646 

MANNESMANN 560 535 643 633 
USIMINAS 4.135 4.033 4.132 4.186 

TOTAL AMOSTRA 18.649 19.727 20.621 21.912 

%DO TOTAL 82% 82% 82% 85% 

DEMAIS EMPRESAS 3.968 4.207 4.586 3.835 

TOTAL GERAL 22.617 23.934 25.207 25.747 

SEMCOSIPA 
TOTAL (SEM COSIPA) 15.884 16.767 17.669 18.321 

%DOTOTAL 70% 70% 70% 71% 

DEMAIS C/ COSIPA 6.733 7.167 7.538 7.426 

TOTAL GERAL 22.617 23.934 25.207 25.747 

1995 1996 1997 

612 624 632 
716 673 746 

1.661 2.054 2.117 
3.598 3.604 3.791 
4.340 4.364 4.796 
3.739 3.573 3.714 
2.752 2.878 3.043 

561 523 501 
4.160 4.039 3.930 

22.139 22.332 23.270 

88% 88% 89% 

2.937 2.905 2.883 

25.076 25.237 26.153 

18.541 18.728 19.479 

74% 74% 74% 

6.535 6.509 6.674 

25.076 25.237 26.153 

1998 1999 

687 786 

625 632 
2.157 2.267 
3.519 2.593 
4.708 4.851 
3.818 4.414 

2.964 3.259 

433 365 

4.023 2.980 

22.934 22.147 

89% 89% 

2.826 2.849 

25.760 24.996 

19.415 19.554 

75% 78% 

6.345 5.442 

25.760 24.996 

2000 

856 

660 
2.571 
2.746 
4.782 
4.752 

3.496 

519 
4.438 

24.820 

89% 

3.045 

27.865 

22.074 

79% 

5.791 

27.865 

w ...... 



32 

A Tabela 3 mostra a produção das empresas selecionadas, em separado para os 

segmentos, denominados de empresas privadas e de empresas privatizadas, onde observamos 

que o segmento de empresas privadas representava 37% da produção total da amostra em 

1991, elevando essa participação para 49% em 2000. No mesmo período, o segmento de 

empresas privatizadas reduziu sua participação de 73% para 67%. 

Embora estejam sendo analisadas as demonstrações financeiras consolidadas de 

oito empresas, as mesmas incluem os resultados de quinze empresas, cujos balanços eram 

anteriormente publicados em separado. 



-------------

Tabela 3. Por segmento- Privadas e Estatais Privatizadas 

SEGMENTO EMPRESAS PRIVADAS 

AÇOS VILLARES 603 668 681 791 716 673 746 625 632 660 
BELGO MINEIRA 826 864 948 1.132 1.661 2.054 2.117 2.157 2.267 2.571 
GERDAU 2.263 2.425 2.589 2.646 2.752 2.878 3.043 2.964 3.259 3.496 
MANNESMANN 560 535 643 633 561 523 501 433 365 519 

TOTAL 4.252 4.492 4.861 5.202 5.690 6.128 6.407 6.179 6.523 7.246 

SEGMENTO EMPRESAS ESTATAIS PRIVA TIZADAS 

ACESITA 677 700 768 765 612 624 632 687 786 856 
CSN 3524 4363 4337 4498 4340 4364 4796 4708 4851 4782 
CST 3296 3179 3571 3670 3739 3573 3714 3818 4414 4752 
USIMINAS 4.135 4.033 4.132 4.186 4.160 4.039 3.930 4.023 2.980 4.438 

TOTAL 11.632 12.275 12.808 13.119 12.851 12.600 13.072 13.236 13.031 14.828 

TOTAL DA AMOSTRA 

PRIVADAS 4.252 4.492 4.861 5.202 5.690 6.128 6.407 6.179 6.523 7.246 
EST PRIVA TIZADAS 11.632 12.275 12.808 13.119 12.851 12.600 13.072 13.236 13.031 14.828 

TOTAL 15.884 16.767 17.669 18.321 18.541 18.728 19.479 19.415 19.554 22.074 
% PRIVADAS/TOTAL 37% 37% 38% 40% 44% 49% 49% 47% 50% 49% 

% EST PRIV /TOTAL 73% 73% 72% 72% 69% 67% 67% 68% 67% 67% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia, 21/09/2001. 



4 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 UMA VISÃO HISTÓRICA 

Propor uma revisão sobre a estrutura de capital, o custo de capital e a criação de 

valor seria muito ousado, devido à complexidade do tema e à grande quantidade de estudo~ 

e publicações sobre ele, até mesmo polêmicos. 

Pretendemos apresentar uma revisão parcial, que justifique, do ponto de vista 

teórico, o estudo realizado, visando a oferecer algumas contribuições ao desenvolvimento 

da teoria financeira. 

Numa visão histórica, BRIGHAM et al. (2000, p. 25) descrevem a evolução da 

teoria financeira, do início do século XX até o surgimento da moderna teoria financeira, no 

início nos anos 50. Focalizaram as decisões empresariais, voltadas à seleção de ativos e de 

fontes de financiamento, quando o objetivo. da administração financeira passou a ser a 

maximização da riqueza dos acionistas. 

MM (1958) deram um novo rumo à teoria financeira, ao demonstrarem, sob o 

contexto de mercados de capitais perfeitos, o efeito da estrutura de capital sobre o custo de 

capital e valor das empresas. A principal conclusão de MM foi que o custo de capital e o 

valor da empresa eram totalmente independentes da sua estrutura de capital. 

Considerado um marco da teoria financeira, o estudo de MM foi um incentivo 

ao desenvolvimento de outros trabalhos na área, entre os quais se destacam as abordagens 

de NI e de NOI de DURAND (1959a), DURAND (1959b), MM (1963), MILLER (1977) e 

MODIGLIANI (1982). 
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Em estudos envolvendo empresas brasileiras, EID JR (1996) confronta a 

posição de MM, que advogam a tese da irrelevância da estrutura de capital sobre o valor da 

empresa, com a daqueles que pregam a relevância, baseados em evidências empíricas. 

TEDESCHI (1997), identificou os determinantes da estrutura de capital em empresas 

brasileiras; ALCÂNTARA (1997) avaliou os novos instrumentos de gestão, como o EVA e 

o MV A, buscando analisar a sua aplicação j~nto a grupos empresariais no Brasil; 

MARTELANC (1998) estudou a política de hierarquização das fontes de financiamento 

sob restrições de capital no Brasil e, mais recentemente, MAL VESSI (200 1) avaliou o 

processo de criação de valor pelas empresas brasileiras· de capital aberto, com ações 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, no período 1993-98. 

Sem dúvida, esses trabalhos serviram como importantes fontes de consulta 

durante a realização deste estudo. 

O enfoque da criação de valor para o acionista teve grande impulso em 1986, 

através da publicação de RAPPAPORT (1998, p. xiv), em decorrência da implantação de 

planos de compensação salarial aos administradores, ~por um número cada vez maior de 

empresas no mercado norte-americano, e do crescente movimento institucional, envolvendo 

acionistas, fundos de investimento e fundos de pensão. 

VAN HORNE (1999, p. 3) coloca a criação de valor para o acionista como o 

objetivo principal da empresa. 

Criar valor para o acionista é fazer que o preço de mercado das ações da 

empresa exceda o valor por ele investido, e o fundamento da teoria financeira é que a 

combinação ótima das políticas de investimento, de financiamento e de dividendos leve a 

atingir esse objetivo. 

A política de investimento é a maneira pela qual a empresa aplica os recursos, 

disponíveis em capital operacional, necessários à operação da empresa; cria valor na 

medida em que o capital aplicado gere retornos que excedam o seu custo de captação. 

A política de financiamento é como a empresa obtém os recursos necessários 

para suas operações e para novos investimentos, próprios ou de terceiros; cria valor na 

medida em que os recursos utilizados tenham um custo, na sua classe de risco, inferior ao 

retomo proporcionado pelos seus ativos. 



36 

A política de dividendos é a forma como a empresa toma as decisões relativas 

à destinação dos lucros gerados, distribuindo, na forma de dividendos, ou retendo para 

financiar novos investimentos e as operações da mesma; cria valor na medida em que os 

investidores apreciem suas decisões e valorizem suas ações. 

GITMAN ( 1997, p. 449) descreve a superioridade do conceito da max1m1zação 

do valor da empresa, em relação à maximização do lucro por ação, demostrando que não 

são a mesma coisa e que o objetivo primordial do administrador financeiro deve ser a 

maximização do valor da empresa, conceito mais abrangente e de melhor qualidade. 

Embora a utilização da medida contábil de Lucro por Ação (LP A), como 

medida de aumento do valor da empresa, possa fazer sentido pela facilidade de seu uso e de 

seu entendimento, já que é calculada com base em princípios contábeis geralmente aceitos, 

e de supostamente refletir o potencial de gerar caixa no tempo, o consenso atual é que o 

objetivo principal da empresa deve ser a criação de valor para o acionista. 

ROSS et al. (1995, p. 261) questionam se as empresas criam valor através das 

decisões financeiras, e admitem que os resultados dependem de os mercados serem ou não 

eficientes. Quando o mercado é considerado eficiente, todos os investidores têm acesso a 

todas as informações sobre a empresa, ajustando-se os resultados de tal forma que sejam 

anuladas as manipulações feitas. 

Para RAPPAPORT (1998, p. 112), a melhor medida de avaliação de 

desempenho da administração é o fato de ela criar ou não valor para os seus acionistas. O 

maior interesse de seus leitores tem sido saber qual a medida mais apropriada de avaliação 

de desempenho, qual o nível desejado mais apropriado de desempenho e como relacionar 

planos de compensação com desempenho. Reconhece que o desafio de monitorar as 

empresas mal administradas sofreu uma grande mudança nos anos 90, advinda da maior 

presença de investidores profissionais ativos, formados por fundos de investimentos e 

fundos de pensão, que passaram a valorizar os administradores pelas decisões que 

beneficiam seus acionistas. 

Antes dos anos 90, a aplicação do conceito de valor consistia em avaliar gastos 

em investimento de capital e em aquisições, através de modelos de fluxos de caixa 

descontados, ao passo que, a partir dessa década, as empresas passaram a incorporar 
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medidas de valor para seus acionistas, tanto no planejamento como na avaliação do 

desempenho global de seus negócios. 

ALCÂNTARA (1997) analisou os principais indicadores de desempenho 

existentes, sugerindo que o EVA e MV A são os mais adequados para avaliar se a 

administração está ou não tendo sucesso na criação de valor para os seus acionistas. Sua 

pesquisa consistiu em saber se as grandes empresas brasileiras estavam se utilizando dos 

novos conceitos em suas gestões; concluiu ser ainda muito restrita essa utilização. 

Como reforço ao foco de criação de valor para seus acionistas, BRIGHAM et 

ai. (2000, p. 570) destacam, como tendências mais recentes, a globalização dos negócios, 

levando as organizações a otimizarem as oportunidades de obtenção de recursos mais 

baratos, existentes em nível mundial, e o uso crescente da tecnologia de informação, 

facilitando as organizações a otimizarem a aplicação dos recursos disponíveis e 

melhorando o relacionamento com clientes e fornecedores. 

Segundo BRIGHAM et al. (2000, p. 32-3), o conceito de criação de valor não é 

mais visto como conflitante com os interesses de funcionários, clientes, fornecedores e 

comunidade em geral, uma vez que as mesmas decisões podem também beneficiar a 

sociedade como um todo das seguintes formas: 

• No geral, a propriedade da empresa é de pessoas ou organizações pertencentes à 

própria sociedade; 

• Quando bem geridas, beneficiam os consumidores, oferecendo produtos e serviços 

de melhor qualidade e menor custo; 

• Proporcionam beneficios a seus empregados, através de melhores oportunidades de 

emprego e de salários, e segurança e satisfação a seus fornecedores e credores. 

Segundo BRIGHAM et al. (2000, p. 34), o preço das ações da empresa é 

determinado pela sua capacidade em gerar fluxo de caixa hoje e no futuro, e que o valor 

para o acionista pode ser criado pelo aumento da magnitude do fluxo de caixa, da 

aceleração das receitas e da redução dos riscos. 

Numa visão atual de finanças, segundo BRIGHAM et al. (2000, p. 24), o 

administrador financeiro deve procurar entender as forças que afetarão a administração 
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financeira no futuro, o lugar de finanças na organização, o relacionamento entre o 

administrador financeiro e seus parceiros das demais áreas da empresa, os objetivos da 

organização e a maneira como podem contribuir para alcançar esses objetivos. 

4.2 ESTRUTURA DE CAPITAL 

GITMAN (1997, p. 430) afirÍna que a estrutura de capital é considerada uma 

das áreas mais complexas na tomada de decisão financeira, devido ao seu inter

relacionamento com oÚtras variáveis de decisões financeiras. Segundo o mesmo, para 

atingir o objetivo de maximização do valor para os acionistas, o administrador financeiro 

deve saber avaliar_ a estrutura de capital e entender o relacionamento entre o risco, o 

retomo e o valor. 

A estrutura de capital é formada por dois tipos básicos de capital: de terceiros e 

próprios, sendo que o termo capital representa os fundos da empresa a longo prazo. Assim, 

todos os itens à direita do balanço patrimonial, exceto o seu passivo circulante operacional, 

são considerados fontes de capital. 

Capital próprio consiste nos fundos a longo prazo, supridos pelos próprios 

acionistas da empresa, diferentemente dos fundos tomados de terceiros, que precisam ser 

devolvidos numa data específica, e sobre os quais recaem encargos financeiros? 

As principais diferenças entre capital próprio e de terceiros são: 

• Maturidade - enquanto os recursos oriundos de capital próprio não têm prazo de 

vencimento, os recursos de terceiros têm prazo e custo previamente definidos e que 

devem ser cumpridos; 

3 Pelas características próprias do mercado brasileiro de capitais, no presente estudo, as ações preferenciais 
foram classificadas como capital próprio, enquanto no mercado norte americano, são classificadas como uma 
fonte com custo previamente definido, considerada um híbrido entre capital de terceiros e próprio. 
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• Reivindicação sobre lucros e ativos- enquanto os recursos próprios contam com a 

expectativa de lucros proveniente das operações da empresa, os recursos de 

terceiros esperam receber o contratado; 

• Participação na Administração - a principal característica do capital próprio é o 

direito de voto nas assembléias, onde são decididos o futuro da empresa, a gestão e 

a destinação dos lucros. 

As ações preferenciais são consideradas um híbrido entre capital de terceiros e 

capital próprio, devido à possibilidade de serem convertidas em ações comuns, ou de virem 

a possuir direito a voto, em determinadas circunstâncias previstas pela legislação. 

BRIGHAM et al. (2000, p. 566) consideram complexo o relacionamento entre a 

estrutura de capital e o preço das ações da empresa, afirmando que um dos principais 

questionamentos em finanças consiste em saber qual o montante adequado de recursos de 

terceiros na estrutura de capital da empresa, que conduza à maximização do valor da 

empresa. 

Segundo GITMAN (1997, p. 434), pesquisas teóricas e evidências empíricas 

sugerem a existência de uma estrutura ótima de capital para cada empresa, na qual o custo 

de capital da empresa é minimizado e o valor da empresa, maximizado. 

A relação entre o uso de recursos de terceiros e de recursos próprios, na 

estrutura de capital da empresa, é definida como alavancagem financeira, sendo observados 

diferentes graus de alavancagem financeira ou de endividamento, em vários setores, de 

empresa para empresa, ou de ano para ano, numa mesma empresa. BRIGHAM et al. 

(2000, p. 626) mostram a existência dessas variações em diferentes setores de atividade 

econômica, destacando alguns que apresentam baixo nível de endividamento 

(farmacêutico), enquanto outros mostram um nível mais elevado (serviços públicos). 

ROSS et al. (1995, p. 340-2) analisam como as empresas escolhem a estrutura 

de capital e destacam que a maioria das empresas norte americanas tem graus de 

endividamento considerados baixos, devido ao fato de serem calculados pelo valor contábil, 

o que pode distorcer seus resultados. 
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ROSS et al. (1995, p. 341) entendem que as alterações do endividamento 

podem afetar o valor das empresas e apresenta a pesquisa de MASULIS (1980), o qual 

analisou os efeitos dos anúncios de aumento e de redução de seus endividamentos sobre o 

preço das ações. Seus resultados mostraram que os preços das ações reagiram 

favoravelmente aos comunicados de aumentos em seus endividamentos. Da mesma 

maneira, reagiram desfavoravelmente aos comunicados de reduções em seus 

endividamentos, afirmando que o mercado entende como positivo o fato de a empresa 

tomar recursos de terceiros, vendo nisso uma maneira de maximizar o valor para o 

acionista. 

Segundo ROSS et al. (1995, p. 341), os resultados de MASULIS mostram que: 

1. Os beneficios fiscais advindos das variações nos endividamento das empresas podem 

influir nos preços das ações; 

2. Em caso de os acionistas serem prejudicados pelas variações dos endividamentos, a 

empresa poderia não estar visando à maximização do valor; 

3. São fracas as evidências de que os custos de falência tenham algum efeito negativo 

sobre os preços das ações. 

Segundo estatísticas financeiras da OECD (1989), mostradas por ROSS et al. 

(1995, p. 341), são observadas diferenças significativas nos. endividamentos baseados no 

valor contábil, para empresas não-financeiras, de um país para outro. Em termos agregados, 

o Japão mostra o maior endividamento (81% ), seguido pela França ( 63%) e pela Alemanha 

( 61% ), enquanto os EUA ( 45%) apresentaram o menor endividamentq de todos. 

A revista "Exame Melhores e Maiores" (2001, p. 76) destaca as empresas 

brasileiras com maiores e menores graus de endividamento, . mostrando diferenças 

significativas, mesmo dentro de um único setor. 

Fatores conjunturais, como taxas elevadas de juros, restrições de capitais, 

instabilidades políticas e econômicas, podem influir nos diferent~s graus de endividamento 

encontrados nas próprias empresas, em épocas diferentes, não sendo necessariamente 

conseqüência de uma decisão da administração, mas de outros fatores já estudados por 
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HARRJS e RA VIV (1991, p. 297-355), denominados de determinantes da estrutura de 

capital. 

TEDESCHI (1997, p. 60) analisou alguns desses determinantes em empresas 

brasileiras, destacando a tangibilidade, o tamanho dos Ativos, as oportunidades de 

investimentos e a rentabilidade da empresa. 

Como determinantes das estruturas de capital das empresas, destacamos 

também a taxa de crescimento e a estabilidade das vendas futuras, a estrutura competitiva 

da indústria, a posição de controle, as atitudes dos proprietários e da administração em 

relação ao risco e a atitude dos credores em relação à empresa e ao setor. 

TITMAN e WESSELS (1988) analisaram o poder de explanação de algumas 

das recentes teorias de estruturas ótimas de capital, estendendo trabalhos empíricos na área 

e examinando um conjunto muito próximo de teorias consideradas fronteiras, muitas dos 

quais não foram analisadas empiricamente e voltadas aos determinantes da escolha da 

estrutura de capital. 

Desde o primeiro trabalho apresentado por MM (1958), o grande desafio tem 

sido conhecer a relação entre a estrutura de capital e o valor da empresa, o que tem 

provocado posições extremadas, ora em favor da irrelevância, defendida por MM, ora em 

favor da relevância, suportada por algumas evidências empíricas. 

As principais questões levantadas são se a estrutura de capital pode afetar o 

preço das ações e o custo de capital da empresa, o porquê de diferentes setores e diferentes 

empresas manterem diferentes estruturas de capital e qual o impacto da estrutura de capital 

das empresas sobre os riscos do :negócio das mesmas. 

Para analisarmos algumas dessas questões, apresentamos uma síntese do 

conceito de alavancagem. 
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4.2.1 Alavancagem operacional e financeira 

Segundo BRIGHAM et ai. (2000, p. 566), a análise dos aspectos relativos à 

alavancagem deve ser precedida pela apresentação dos. aspectos ligados ao risco que afetam 

as empresas. 

Enquanto o nsco do negócio é entendido como uma função da incerteza 

inere11te à empresa, contida nas projeções de taxas de retorno sobre os ativos, o risco 

financeiro é definido como o risco adicional para os acionistas comuns, como resultado da 

decisão financeira pelo endividamento. 

O risco do negócio pode variar de indústria para indústria, de setor para setor, 

como também entre as empresas dentro de um mesmo setor ou indústria ou na mesma 

empresa, de ano para ano, podendo ser afetado por fatores ligados aos ambientes interno e 

externo da empresa. 

O risco financeiro é atribuído ao risco adicional, para os acionistas comuns, 

pela utilização de recursos de terceiros, como fonte de financiamento de suas necessidades. 

A alavancagem é definida como a capacidade de a empresa utilizar ativos 

(alavancagem operacional), ou fundos (alavancagem financeira), com um custo fixo 

(depreciação ou encargos financeiros), visando a aumentar os retornos de seus acionistas. 

A ilustração da alavancagem operacional e financeira é feita através do seguinte 

formato geral de uma demonstração de resultado: 



Figura 1. Formato Geral de uma Demonstração de Resultados 
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A alavancagem operacional trabalha com os ativos da empresa, aumentando os 

custos fixos (depreciação ou amortização), de forma a que possa ter maiores lucros, em 

decorrência do aumento de suas vendas, ou prejuízos, em caso de redução de vendas. A 

alavancagem financeira trabalha com o uso de recursos de terceiros, na forma de 

endividamento, aumentando o compromisso com encargos financeiros e visando a maiores 

lucros, destinados aos proprietários (LP A), em função do aumento do LAJIR, ou de risco 

de prejuízo, em caso de redução do LAJIR . 

Enquanto a alavancagem operacional é obtida pela relação entre as variações 

do LAJIR e as variações da receita líquida, a alavancagem financeira é a relação entre as 

variações do LP A em relação às variações do LAJIR. 

A alavancagem total acontece quando a empresa se utiliza simultaneamente da 

alavancagem operacional, ao assumir custos fixos operacionais, e da alavancagem 

financeira, ao assumir encargos financeiros fixos. 

Para não comprometer o risco total da empresa, riscos operaciOnais mms 

elevados deveriam ser compensados com baixo nível de alavancagem financeira, enquanto 
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riscos operacionais menores se apresentam como oportunidade para que a empresa tenha 

um maior nível de alavancagem financeira. 

O nível de risco total mais apropriado envolve um adequado equilíbrio entre o 

risco total (produto do risco operacional e do financeiro) e o retomo esperado, buscado em 

harmonia com o objetivo da empresa. 

Segundo BRIGHAM et al. (2000, p. 578); identificar com precisão a estrutura 

ótima de capital, ou medir com exatidão o efeito da estrutura de capital sobre o preço das 

ações e sobre o seu custo de capital, é um dos maiores desafios para o administrador 

financeiro. Na prática, decisões de estrutura de capital deveriam ser tomadas combinando 

julgamento e análises quantitativas, onde um melhor entendimento das questões teóricas 

contribuiria para julgar melhor o tema. 

MM (1963) demonstraram, na presença de imposto de renda da empresa, que a 

mesma poderia maximizar o seu valor pelo uso de 1 00% do endividamento, em virtude dos 

beneficios fiscais dos impostos. A principal conclusão deles foi em favor da relevância da 

estrutura de capital na determinação do valor da empresa. 

MILLER ( 1977) confirmou a posição em favor da irrelevância da estrutura de 

capital, desta vez considerando também os impostos da pessoa fisica, sob os seguintes 

pressupostos: 

• As alíquotas de impostos são progressivas, tanto para as empresas como para os 

indivíduos, porém são maiores para os indivíduos; 

• Não existe arbitragem nem evasão fiscal; 

• Os indivíduos são beneficiados com alíquotas de impostos menores para seus 

investimentos em títulos de dívidas, do que para seus investimentos em ações; 

• Existem oportunidades sem risco, tanto para tomar emprestado como para 

emprestar. 

MILLER ( 1977) demonstra que a indiferença entre a utilização de 

endividamento ou de capital próprio ocorre quando a taxa de retomo que os indivíduos têm 

sobre seus investimentos em títulos de dívida é a mesma para seus investimentos em ações. 

Por isso, conclui pela irrelevância da estrutura de capital sobre o valor da empresa. 
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A implicação desse raciocínio, segundo TEDESCHI (1997, p. 31), é que, de 

modo agregado para a economia como um todo, poderá haver uma estrutura ótima para as 

empresas, o que não ocorre quando se analisa a empresa individualmente. 

Segundo BRIGHAM et al. (2000, p. 574), as condições propostas por MM 

(1958), sob as quais a estrutura de capital é irrelevante na determinação do valor da 

empresa, forneceram alguns indícios importantes sobre o que seria necessário para que a 

mesma fosse relevante. À medida que alguns desses pressupostos foram sendo relaxados, 

algumas evidências em favor da relevância da estrutura de capital sobre o custo de capital e 

sobre o valor da empresa foram sendo observadas. 

Segundo ROSS et al. (1995, p. 325), admitindo a existência de imperfeições de 

mercado, tais como a presença de impostos, os riscos de falência e os conflitos de agência, 

podemos supor que esses fatores acabam limitando o uso do endividamento das empresas. 

Na existência de impostos, quanto maior a alíquota de imposto de renda, 

maiores serão os beneficios da utilização do endividamento. Como a legislação fiscal varia 

de país para país e de ano para ano, os mesmos podem influir nos resultados. Uma redução 

dos impostos pode diminuir as vantagens dos beneficios fiscais do endividamento, 

incentivando a captação de recursos próprios. 

Quanto aos custos de falência, os efeitos esperados são que as empresas limitem 

o uso de recursos de terceiros, na medida que os credores, influenciados pelo aumento das 

dificuldades financeiras das empresas, elevam os custos além do limite dos beneficios 

fiscais, eliminando, assim, a vantagem inicial da utilização dos empréstimos. 

BRIGHAM et al. (2000, p. 575) afirmam que os custos relacionados à falência 

podem depender da probabilidade de sua ocorrência, dos custos que a empresa teria, em 

caso da existência de dificuldades financeiras, e dos efeitos adversos que o potencial de 

falência tem sobre as operações da empresa. 

A teoria do contrabalanço, apresentada por BRIGHAM et al. (2000, p. 619), 

mostra graficamente o equilíbrio entre os beneficios fiscais e os custos de falência e de 

agência, conforme a Figura 2 abaixo: 
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Figura 2. Efeitos Líquidos da Alavancagem Sobre o Valor da Empresa. 
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A Figura 2 ilustra que o valor da empresa é maximizado no ponto ótimo do 

endividamento, quando os beneficios fiscais do endividamento se igualam aos custos do 

infortúnio financeiro e de agência. 

ROSS et al. (1995, p. 325-8) acrescentam, ao risco de falência, os efeitos dos 

conflitos de agência, que ocorrem quando os administradores são levados a usar recursos 

próprios, considerados de menor risco futuro, limitando o uso do endividamento. O risco 

do uso elevado do endividamento, pela possibilidade de a empresa enfrentar futuros 

problemas de liquidez e dificuldades financeiras, pode induzi-la a :manter um grau de 

endividamento abaixo do nível considerado ótimo, atitude justificada por um certo grau de 

conservadorismo. 

Os acionistas pressiOnam para que a empresa tenha maiOr grau de 

endividamento, como forma de limitar as ações dos administradores, que sob o argumento 

de que o maior endividamento aumenta o risco de falência, tomam a administração mais 

cautelosa. 
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MM (1958) admitiram que as informações estariam disponíveis a todos 

igualmente e sem qualquer custo, tese conhecida como informação simétrica. Entretanto, no 

mundo real, é de se esperar que a administração da empresa possua informações melhores 

e mais completas do que o público em geral, sob a suposição da informação assimétrica, o 

que dá origem à teoria da sinalização. 

CARNAÚBA (1993) mostra como os aspectos de controle, os conflitos de 

agência e a teoria da sinalização podem afetar a estrutura de capital da empresa. 

Analisando a teoria de sinalização, HARRIS e RA VIV (1991, p. 330) 

identificaram quatro padrões sistemáticos: 

1. O mercado reage desfavoravelmente ao anúncio de financiamento externo, porém a 

reação do mercado é mais negativa ante o anúncio de emissão de ;novas ações do que ao 

anúncio do uso de capital de terceiros; 

2. A resposta do mercado ao anúncio de aumento (ou diminuição) da alavancagem é 

positiva (negativa); 

3. A resposta do mercado ao anúncio de transações que impliquem o aumento 

(diminuição) no percentual de ações pertencentes ao administrador é positiva 

(negativa); 

4. A resposta do mercado ao que se pode interpretar como implícito aumento (diminuição) 

nos fluxos de caixa futuros é positiva (negativa). 

Quando uma empresa decide aumentar o capital próprio pela venda de mais 

ações, é esperado que as ações caiam no futuro, sinalizando, conforme resultados 

empíricos, que a administração não vê, como muito brilhante, o futuro da empresa. 

VAN HORNE (1999, p. 254-5) descreve a forma pela qual a empresa atinge a 

estrutura ótima de capital, através da abordagem tradicional; BRIGHAM et ai. (2000, p. 

579) apresentam a teoria do contrabalanço (trade-offi e ROSS et ai. (1995, p. 332) 

demonstram o equilíbrio através da integração entre os efeitos fiscais e os custos das 

dificuldades financeiras. 
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A demonstração gráfica da estrutura ótima de capital, na qual a empresa pode 

aumentar o seu valor e reduzir o custo de capital, com o uso sensato e criterioso do 

endividamento, é ilustrada conforme abaixo: 

Custo de Capital 
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Figura 3. Abordagem tradicional ou do contrabalanço (Trade-ojj). 

A Figura 3 acima ilustra a teoria do contrabalanço (trade-off), demonstrada por 

BRIGHAM et a/. (2000, p. 624), pela qual visualizarnos o ponto da estrutura ótima de 

capital, quando o custo de capital é minimizado e o valor da empresa, maximizado. 

A análise da abordagem tradicional, ou da teoria do contrabalanço (trade-ojj), 

envolve todos os aspectos relacionados entre as abordagens de NI e de NOI, e sugere que: 
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• A empresa pode aumentar seu endividamento até um ponto no qual o seu valor (V) é 

máximo e o seu custo de capital ( K 0 ), mínimo; 

• À medida que o endividamento aumenta, o custo do capital próprio (KJ e o custo 

do capital de terceiros ( K;) tendem a elevar-se, em decorrência da elevação do seu 

risco financeiro. 

• O aumento do Ke dá-se a partir do nível zero de endividamento, enquanto K; 

aumenta a partir de um determinado grau de endividamento. 

VAN HORNE (1999, p. 255) mostra que MM, em defesa da abordagem do 

NOI, criticaram a abordagem tradicional, utilizando-se dos seguintes pressupostos: 

1. Os mercados de capitais são considerados perfeitos, as informações estão 

disponíveis e sem custo a todos os investidores, não há custos de transação, todos 

os títulos são considerados infinitamente divisíveis, os investidores são racionais e 

comportam-se igualmente; 

2. Os lucros operacionais futuros, esperados das empresas, podem ser representados 

por uma variável randômica subjetiva, assumindo-se que o valor esperado das 

distribuições de probabilidade de todos os investidores é o mesmo, estando 

implícito que o valor esperado dos lucros operacionais futuros é o mesmo que o 

atual; 

3. As empresas podem ser classificadas em categorias de risco semelhantes, ou seja, 

dentro de uma mesma categoria, todas têm o mesmo grau de risco do negócio. A 

análise posterior dessa premissa mostra que a mesma não é essencial; 

4. É suposta a ausência de imposto de renda, premissa posteriormente removida; 

5. Baseando-se na abordagem de NOI, chegam as mesmas conclusões que as obtidas 

naquela abordagem. 

O gráfico abaixo ilustra o comportamento dos elementos do custo de capital da 

em empresa, em função do seu grau de endividamento, segundo a abordagem do NOI. 
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LEVERAGE 

Figura 4. Abordagem do NOI. 

A posição original de MM, como crítica à abordagem tradicional, procurava 

demonstrar que o custo do capital permanece constante com o uso do endividamento, não 

havendo, portanto, qualquer alteração no valor da empresa, devido ao uso da alavancagem 

financeira. 

Em defesa dessa posição, MM fizeram as seguintes proposições: 

1. O valor total de mercado da empresa e seu custo de capital são independentes de sua 

estrutura de capital, já que é dado pela capitalização do fluxo esperado de lucros , 

operacionais, descontados a uma taxa de desconto apropriada para sua classe de 

nsco; 

2. O retomo esperado de uma fração de uma ação, Ke, é igual à taxa de capitalização 

do capital próprio (patrimônio líquido), quando a alavancagem for igual a zero, 

mais um prêmio financeiro, igual à diferença entre a taxa pura de capitalização do 
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patrimônio líquido (PL) e do custo (K;) do passivo oneroso (PO), multiplicado pelo 

respectivo grau de alavancagem (proporção PO ). Nessa hipótese, o custo do 
PO+PL 

capital próprio (Ke) aumenta como forma de compensar, na mesma proporção, o 

uso de fundos de terceiros; 

3. A taxa de corte, para finalidades de investimentos, é totalmente independente da 

forma como o investimento é financiado. Isso implica, junto com a primeira, uma 

completa separação entre as decisões de financiamento e de investimento da 

empresa. O risco total, para todos os proprietários de títulos da empresa, não é 

alterado pelas variações em sua estrutura de capital, e o valor total da empresa deve 

ser o mesmo, independente de suas fontes de financiamento, devido ao processo de 

arbitragem nos mercados de capitais; o argumento é que os arbitradores podem 

substituir a alavancagem da empresa pela alavancagem pessoal. 

BRIGHAM et al. (2000, p. 587) reconhecem que ainda existem muitas questões 

contraditórias, relacionadas às decisões de estrutura de capital, e que a teoria existente não 

pode ser usada para especificar com precisão uma estrutura ótima de capital, destacando as 

seguintes dificuldades: 

• Os custos do capital de terceiros ( K;) e do próprio ( K e) são muito difíceis de 

estimar; 

• A matemática envolvida no processo de avaliação toma os resultados muito 

sensíveis para os dados estimados; pequenos erros, ao estimar K;, K 0 e o lucro 

antes dos juros e dos impostos (EBIT), podem levar a grandes erros no lucros por 

ação (LPA) e nos preços das ações; 

• O exemplo ficou restrito a uma empresa sem crescimento, enquanto, numa situação 

real, considerada a hipótese com crescimento, é difícil identificar uma estrutura de 

capital ótima com precisão; 

• Em empresas de capital fechado, cujo proprietário não planeja vender ações ao 

público, isso pode ser irrelevante; todavia uma análise baseada nos valores de 
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mercado, neste caso, poderia ser útil, se o mesmo se interessasse em saber como o 

valor da mesma seria afetado. 

A prática tem demonstrado que as empresas nem sempre se utilizam do 

endividamento considerado ideal, motivo pelo qual BRIGHAM et al. (2000, p. 588) 

sugerem que os administradores deveriam incluir o julgamento em suas decisões, 

analisando, com atenção, os seguintes pontos: 

• Conservadorismo da administração - ao fixarem a estrutura de capital abaixo da 

ideal, acabam sendo considerados mais conservadores do que se fossem os donos; 

• Controle - receosos de perder o controle da empresa, preferem utilizar-se de maior 

endividamento; 

• Risco do Negócio - deveriam limitar o seu risco total; portanto, quanto maior o 

risco do negócio da empresa, menor deveria ser o seu grau de endividamento e 

vice-versa; 

• Estrutura de ativos - quando o tipo de seus ativos exerce influência no grau de 

endividamento da mesma; 

• Taxa de crescimento - quando altas taxas de crescimento demandam mmor 

endividamento; 

• Lucratividade - quando a geração própria de caixa serve como fonte de recursos 

para seus investimentos; 

• Imposto de renda - quanto maior a alíquota de imposto de renda, maior deverá ser o 

endividamento devido aos beneficios fiscais; 

• Características do mercado - economias com mercados de capitais desenvolvidos 

podem oferecer maiores oportunidades para a obtenção de fundos através de vendas 

de ações. 

Segundo o mesmo, uma contradição empírica encontrada no mundo real é que 

muitas empresas grandes e bem sucedidas, como INTEL e MICROSOFT, usam bem menos 

empréstimo que a teoria sugere. Esse fato poderia levar ao me~hor entendimento da teoria 

da sinalização, confirmando a expectativa de que a geração própria de caixa dessas 
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empresas tem sido a fonte preferida dos recursos da empresa, em favor do modelo de ordem 

de preferência. 

BRIGHAM et ai. (2000, p. 593) reconhecem que as decisões de estrutura de 

capital afetam o preço das ações, mas que são geralmente pequenos, em comparação aos 

efeitos das decisões operacionais. Propõem um modelo de previsão para testar os efeitos 

das mudanças na estrutura de capital sobre o custo de capital e sobre o valor da empresa. O 

modelo utiliza as demonstrações financeiras mais recentes, acrescidas de uma lista de dez 

itens, que contém desde as taxas previstas de crescimento de suas vendas até o índice de 

distribuição de dividendos de longo prazo. 

Em defesa teórica da relevância da estrutura de capital sobre o custo de capital e 

sobre o valor das empresas, TEDESCHI (1997, p. 3) apresenta duas linhas de 

argumentação: 

• A primeira, denominada de modelo de relação estática, propõe que a estrutura de 

capital é um compromisso entre as vantagens fiscais do endividamento e de outros 

encargos, culminando com uma estrutura financeira ótima, evidenciada por um 

índice de endividamento ao qual a empresa se ajusta no tempo. Os principais 

argumentos são as vantagens fiscais e os custos de dificuldades financeiras; 

• A segunda, designada de abordagem gerencial, propõe que o fator determinante da 

estrutura de capital é definido por uma relação entre seus administradores e os 

acionistas, dando origem às discussões do capitalismo gerencial, da teoria de 

agência, da teoria da sinalização, em decorrência da assimetria de informações, e da 

ordem de preferência, em oposição à abordagem de relação estática. 

TEDESCHI (1997) descreve a teoria da ordem de preferência modificada como 

decorrente da teoria da sinalização, originada da simetria de informações. Sob essa 

abordagem, a estrutura de capital da empresa é resultante do ponto onde a empresa se 

encontra na escala de preferência por recursos financeiros, e não de um índice de estrutura 

ótima de capital. 

Pela teoria da sinalização, como decorrência da informação assimétrica, os 

investidores sabem menos sobre as perspectivas da empresa do que os seus 
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administradores. Além do mais, procuram maximizar o valor da empresa para os acionistas 

atuais, em detrimento dos novos. Portanto a emissão de novas ações tende os pressionar os 

preços das ações para baixo. O fato é citado por ROSS (1995, p. 264), como uma constante 

procura de criar vantagem para o acionista em relação aos credores. 

Combinando a teoria da sinalização e a da informação assimétrica, obtém-se a 

seguinte explicação sobre o comportamento das empresas: 

1. As dívidas têm o benefício de os juros serem dedutíveis de IR; portanto a empresa 

deveria optar por maior endividamento; 

2. Os custos de agência e riscos de falência limitam o uso do endividamento; 

3. A existência de informação assimétrica leva as empresas com baixo crescimento a 

seguirem o modelo de ordem de preferência, segundo o qual a maior captação de 

recursos advém de fontes internas, seguida de empréstimos e, por último, da emissão de 

novas ações; já empresas com alto crescimento deveriam começar pela utilização de 

fontes internas, seguida por emissão de novas ações e finalmente, por empréstimos; 

4. Devido à informação assimétrica, as empresas tendem a manter uma reserva de 

capacidade de empréstimos, evitando emitir novas ações a preços baixos. Essa reserva 

faria com que a taxa de endividamento real fosse menor que a sugerida pelos modelos 

de equilíbrio. 

Precisamos saber qual a implicação da teoria da sinalização para a teoria da 

estrutura de capital, admitindo que a empresa, em tempos normais, mantenha uma reserva 

da capacidade de empréstimo a ser utilizada no aproveitamento de alguma oportunidade no 

futuro. 

EID JR (1996, p. 52) identificou os instrumentos teóricos que melhor 

descrevessem o comportamento das empresas instaladas no Brasil, no tocante a custo e a 

estrutura de capital, descrevendo a existência dos seguintes modelos para análise: 

• Modelo de relação estática, segundo o qual a empresa mantém uma meta de 

endividamento que maximiza o seu valor de mercado, ao minimizar as imperfeições 

de mercado; 
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• Modelo da hipótese da ordem de captação, baseado na teoria de assimetria de 

informações, segundo o qual as empresas podem estar abaixo do seu valor, devido a 

seus administradores possuírem informações privilegiadas que o mercado não tem 

sobre novos projetos e sobre possíveis ganhos. A empresa prefere esgotar, em 

primeiro lugar, as fontes de menor custo naquele momento, para então, passarem 

para outros tipos de financiamento de maior custo, assim podem deslocar-se para 

pontos de endividamento diferentes daqueles traçados como sua meta, o que 

justificaria que a meta, na realidade, fica numa faixa aproximada, e não num ponto 

fixo. 

• Teoria do oportunismo na captação de recursos, segundo a qual a empresa aproveita 

as boas oportunidades existentes num determinado momento, sem se preocupar nem 

com a hierarquia de preferências, nem com uma estrutura-meta. 

Os resultados de seu estudo sugeriram que as empresas agem, pela ordem, 

segundo a hipótese do oportunismo, o modelo da ordem de captação e o modelo de relação 

estática. Reconhece-se, ainda, haver um grande desconhecimento por parte das empresas 

sobre os instrumentos disponíveis na teoria financeira. 

Segundo MARTELANC (1998, p. xiii), diferentemente da moderna teoria 

financeira, que se baseia em mercados de capitais eficientes, economias em 

desenvolvimento, como a brasileira, onde predomina a ineficiência o elevado custo de 

recursos de terceiros chega a superar o custo do capital próprio, o que limita o uso do 

endividamento. Sugere que uma das causas da depressão dos preços da ações no Brasil é o 

fato de os empreendedores e/ou acionistas-controladores apresentarem aversão à perda do 

controle, o que estimula evitar a capitalização através do mercado acionário, processo 

denominado de restrição ao capital próprio. 

Como alternativa a uma política de estrutura ótima de capital, na qual as 

alternativas são pagar juros elevados ou vender ações baratas, surge a política da ordem de 

preferência, pela qual as empresas são financiadas por empréstimos subsidiados, vinculados 

a ativos, e pelo consumo de lucros retidos. Apenas se o retomo previsto num determinado 
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investimento justificar, utilizam-se recursos de terceiros e, por último, a venda de ações 

baratas. 

Sua principal conclusão é que, quanto mais fortes forem as restrições de capital, 

mats fortes são as evidências em favor de uma política de ordem de preferência. 

MARTELANC (1998), sugere que, dada a existência de ineficiência de mercado e as 

restrições caracterizadas por escassez de recursos no mercado e por elevados custos 

financeiros, a decisão de financiamento chega a preceder as decisões de investimentos. 

Como alternativa à posição da irrelevância, proposta por MM apenas em 

mercados perfeitos, e à teoria do contrabalanço (trade-o./f), pela qual se dá a estrutura ótima 

de capital, conclui pela aceitação da política de hierarquização das fontes de financiamento. 

GITMAN (1997, p. 440), PINEGAR e WILBRICHT (1989) publicaram 

pesquisa realizada junto aos executivos financeiros buscando saber o que mais influenciava 

as decisões de estrutura de capital; ela mostrou que 30% dos mesmos preferiam o modelo 

de relação estática, ficando 70% com o modelo de ordem de preferência. 

MYERS (1984, p. 589) descreveu que a informação assimétrica pode contribuir 

para justificar a teoria de ordem de preferência modificada, devido à administração possuir 

melhores informações que os investidores. Ao não aceitar vender ações abaixo do preço 

que considera justo, prefere utilizar recursos de terceiros, o que acaba sendo bem visto pelo 

mercado, favorecendo o preço das ações. 

Segundo BRIGHAM et a/. (2000, p. 620), DONALDSON (1961) analisou a 

política determinante da estrutura de capital das empresas, pesquisando como as empresas 

destinam os lucros disponíveis através de sua política de dividendos. Seus resultados 

mostraram que há uma ordem de preferência de financiamento diferente da abordagem 

tradicional (trade-o./f), descrita no suposto comportamento do mundo real, do modelo da 

relação estática. 

MYERS (1984, p.575) reconhece que sabemos menos do enigma da estrutura 

de capital do que da política de dividendos e demonstra, de forma contrastante, os modelos 

de relação e o modelo de ordem de preferência, segundo o qual a empresa se move do 

financiamento interno para o externo, não tendo um grau de endividamento alto. Quando os 

lucros retidos forem maiores do que as suas necessidades de investimento, o valor dos 
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lucros acumulados crescerá, elevando a participação de recursos próprios na estrutura de 

capital. Quando os lucros retidos forem insuficientes, a empresa optará pelo 

endividamento, e não a emissão de ações, elevando seu grau de endividamento. 

Podem-se explicitar os seguintes e principais pontos desse modelo: 

1. As empresas preferem financiar-se com recursos próprios; 

2. Elas adaptam os seus índices meta de distribuição de dividendos às suas oportunidades 

de investimento, sendo os índices de distribuição de dividendos gradualmente ajustados 

em função das oportunidades de investimentos; 

3. Políticas de dividendos rígidas, além de flutuações imprevistas na rentabilidade e nas 

oportunidades de investimento, implicam que os fluxos de caixa internamente gerados 

possam ser maiores ou menores que os montantes de investimento. Quando maiores, a 

empresa amortiza o endividamento, ou investe em caixa e títulos negociáveis. Quando 

menores, a empresa reduz as suas despesas ou aumenta o seu endividamento; 

4. No caso de o financiamento externo ser necessário, as empresas seguem uma ordem de 

preferência, por endividamento, por ações preferenciais comuns, por ações preferenciais 

conversíveis e por ações comuns (capital próprio); 

5. O grau de endividamento de cada empresa revelaria suas necessidades acumuladas de 

financiamento externo. 

Segundo MYERS (1984, p. 589- 590), o modelo ordem de preferência decorre 

do pressuposto de que a estrutura de capital é desenhada de forma a minimizar a 

ineficiência nas decisões de investimento, causada pela assimetria de informações, tendo 

surgido com a finalidade de, pelo sistema de ordem de preferência, minimizar uma 

eventual sinalização negativa sobre o valor da empresa. A idéia central dessa abordagem é 

que a administração age no interesse dos acionistas já existentes, rejeitando projetos de 

valor presente líquido (VPL) positivo, se houver a necessidade de emissão de novas ações, 

pela possibilidade de essa emissão provocar, via sinalização de mercado, uma perda de 

valor das ações existentes, superior ao VPL do projeto. Assim, a estrutura de capital seria 

orientada de forma a evitar esse tipo de ineficiência. 
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MYERS (1984, p. 582) notou que uma suposição crítica dos modelos de 

equilíbrio é que todos os participantes do mercado teriam a mesma informação e que 

qualquer mudança no lucro operacional seria puramente aleatória e oposta ao que pode ser 

antecipado. Contudo não todas as partes, já que há indicativos de que as expectativas não 

são iguais, o que significa que diferentes grupos do mercado têm informação assimétrica. 

MYERS e MAJLUF (1984, p. 187) admitem que a administração da empresa 

sabe mais sobre o valor da mesma do que os investidores em potencial e desenvolvem um 

modelo de equilíbrio de decisão entre a emissão de novas ações e o endividamento, pelo 

qual demonstram que as empresas deveriam rejeitar a emissão de novas ações. O estudo 

deu origem à teoria de sinalização. 

O importante é como agir, se os administradores da empresa sabem mais sobre 

o valor dos ativos e das oportunidades do que os investidores externos, esperando-se que, 

tendo informações de que um determinado projeto tem um retomo previsto favorável, 

tendem a relutar em emitir ações, e somente recorrerão à emissão, caso entendam que o 

valor das mesmas, no futuro, será menor que o valor atual. 

A comparação entre as abordagens da relação estática e da ordem de 

preferência expõe um dos principais questionamentos na teoria financeira quanto às 

variações verificadas nas estruturas de capital e os seus efeitos sobre o custo de capital e 

sobre o valor das empresas. 

Segundo BRIGHAM et al. (2000, p. 626), KAMATH (1997) pesquisou um 

grande número de executivos financeiros, tendo 1/3 respondido manterem uma estrutura de 

capital meta quando buscavam novo capital e 2/3 seguirem o modelo de ordem de 

preferência. Embora a maioria não possuísse uma estrutura de capital-meta, suas ações 

mostravam que essa estrutura-meta existia de fato. 

Segundo GHOSH (1992), dentro de uma estrutura dinâmica de crescimento de 

capital e de geração de lucro, a estrutura de capital ótima de uma empresa pode ser . 

redefinida sob a hipótese da teoria de controle. O autor analisa os aspectos ligados à 

necessidade de acionistas controladores manterem o controle acionário da empresa, 

levando-os a preferirelll o endividamento antes da emissão de novas ações. 
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BRIGHAM et al. (2000, p. 593) admitem não ser fácil estabelecer a estrutura 

de capital ótima e seus efeitos sobre os riscos, a lucratividade e o preço das ações; 

reconhece que ainda não sabemos como o custo das dívidas, o custo de capital e o preço das 

ações realmente se moverão, em decorrência das mudanças em suas estruturas de capital. 

Segundo BRIGHAM et al. (2000, p. 593-594), SCOTT & JOHNSON (1982) 

enviaram 1 000 questionários ao diretor financeiro de 1000 empresas listadas na 

FORTUNE, com o objetivo de perceber como os administradores agem para estabelecer as 

estruturas de capital-alvo. De 212 respostas, tiveram as seguintes contribuições para o 

melhor entendimento do processo de tomada de decisão: 

1. A maioria acreditava que o uso prudente do endividamento pode reduzir o custo médio 

ponderado de capital ( K 0 ), enquanto o uso excessivo pode aumentar o custo do capital 

próprio ( Ke ); 

2. As medidas mais populares de endividamento foram: Exigível LP/Exigível total, TIE 

(Índice de cobertura dos juros) e Exigível a LP /PL; 

3. 64% das respostas indicavam que o nível de endividamento estava entre 26-40% e o 

restante, entre 26-30%. Devido aos valores de mercado das ações excederem o valor 

contábil, o nível de endividamento medido, em termos de valor de mercado, deveria ser 

pouco menor que· os reportados em valores contábeis; 

4. Os administradores dão grande peso à sua própria avaliação interna, admitindo haver 

bastante influência dos banqueiros de investimentos e das agências de risco; 

5. Admitiram ter como referência o endividamento médio do setor, afastando-se da média 

quando necessário, ou seja, quando há uma oportunidade de a aproveitar. 

BRIGHAM et al. (2000, p. 594) reconhecem que, se a mesma pesquisa fosse 

realizada hoje, os resultados seriam diferentes, principalmente no tocante aos valores de 

mercado, que seriam preferidos em relação aos contábeis. 

Segundo BRIGHAM et al. (2000, p. 602), em encontro realizado na Financiai 

Management Association, e cujo tema foi como as empresas estabeleciam suas estruturas 

de capital-alvo, os executivos financeiros chegaram ao seguinte consenso: 
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1. Na prática, é quase impossível especificar uma estrutura ótima de capital, nem mesmo 

uma faixa para a mesma; 

2. Houve maior preocupação, por parte deles, em comparar o endividamento de suas 

empresas com o das demais; 

3. As variações das estruturas de capital não devem ter grande impacto no preço de suas 

ações, pelo fato de as decisões de estrutura de capital serem consideradas secundárias 

em relação às decisões operacionais; 

4. Muitos preferiram identificar um nível prudente de empréstimo do que um nível ótimo 

prectso. 

Um fator considerado de grande importância na avaliação da estrutura é a 

forma pela qual as empresas e os investidores fazem a sua medição, pelo valor contábil ou 

pelo valor de mercado do patrimônio líquido. 

Embora a maioria das pesquisas e dos estudos apresentem os níveis de 

endividamento com base no valor contábil do patrimônio líquido, ROSS et al. (1995, p. 

358), GITMAN (1997, p. 397) e BRIGHAM et al. (2000, p. 627) preferem o valor de 

mercado, enfatizando a superioridade em se usarem tais valores. 

4.3 CUSTO DE CAPITAL 

Um dos fatores mais críticos em finanças é a determinação do custo de capital, 

o qual representa o custo de todas as fontes de capital da empresa. 

Segundo GITMAN (1997, p. 382) o custo de capital é a taxa de retomo que 

uma empresa deve obter sobre os seus investimentos, para manter inalterado o valor de suas 

ações; portanto, é a taxa mínima de atratividade que a empresa deve usar na seleção dos 

seus projetos de investimentos. 

O custo de capital tem uma importância crítica devido a três razões principais: 

• A maximização do valor da empresa requer que os custos de todos os recursos 

utilizados, incluso capital, sejam minimizados e que os administradores sejam 

capazes de estimá-lo; 
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• As decisões de orçamento de capital requerem uma estimativa do custo de capital 

que será utilizada na seleção dos projetos de investimentos da empresa; 

• Outros tipos de decisões, incluindo as relacionadas ao endividamento, aos planos de 

remuneração de seus executivos e à gestão adequada do seu capital de giro 

requerem uma estimativa do custo de capital. 

4.3.1 Custo Médio Ponderado de Capital (CMePC). 

O custo de capital é formado pelo custo médio ponderado de todas as suas 

fontes de capital, ou seja, pelo custo do capital de terceiros (passivo oneroso), das ações 

preferenciais e das ações comuns (recursos próprios),4 considerando-se as devidas 

proporções de cada uma das fontes em relação ao seu total, podendo ser representado como 

Ko· 

A equação para a obtenção do custo médio ponderado de capital (CMePC) é 

definida por BRIGHAM et a!. (2000, p. 379), como segue: 

onde: 

CMePC ( K0 ) = Custo médio ponderado de capital; 

Wd = fração do passivo oneroso; 

Kd =custo do passivo oneroso; 

T = percentual do imposto de renda; 

we = fração do capital próprio; 

Ke =custo do capital próprio. 

(1) 

4 Embora estejamos apresentando em separado o custo das ações preferenciais, veremos, na metodologia, que, 
neste estudo, o custo de capital próprio foi tratado como o custo da ação de maior liquidez, seja ordinária ou 
preferencial. 
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Portanto, para a obtenção do custo de capital da empresa, é necessário 

conhecermos o montante e o respectivo custo dos recursos de terceiros existentes, bem 

como o do capital próprio. 

4.3.2 Custo do Passivo Oneroso (Dívidas) 

O capital de terceiros, ou o passivo oneroso, é representado por todos as dívidas 

assumidas pela empresa, sobre as quais incidem encargos financeiros e demais custos 

envolvidos na operação, podendo ser representado como K; . 

O beneficio fiscal ( 1 - T), atribuído à utilização de recursos de terceiros, é 

devido ao fato de os juros serem dedutíveis do lucro tributável, para fins de cálculo do 

imposto de renda da empresa. 

O custo líquido do passivo oneroso pode ser calculado pela seguinte equação: 

(2) 

A fração do passivo oneroso ( Wd ), em relação ao total das fontes de capital da 

empresa, é calculada como o grau de endividamento da empresa, através da seguinte 

equação: 

(3) 

onde: 

Wd = fração do passivo oneroso; 

we =fração do capital próprio; 

(Wd + We) = total das fontes de capital. 
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4.3.3 Custo das Ações Preferenciais 

Embora não tenhamos utilizado o custo das ações preferenciais no presente 

estudo, julgamos ser necessária uma breve explicação porque, quando existente, representa 

uma fonte interessante de captação de recursos. 

As ações preferenciais constituem-se em um híbrido entre os recursos próprios 

e de terceiros, tendo como principais características: 

1. Não têm a mesma exigibilidade que o empréstimo; 

2. Não dão a seus portadores direito a voto nas assembléias, onde são tomadas as decisões 

relativas ao futuro da empresa e a sua gestão; 

3. Dão direito a um dividendo mínimo obrigatório; 

4. Em determinadas circunstâncias, podem ser convertidas em ações comuns, dando a seus 

portadores, direito a voto nas assembléias. 

Existe uma variedade de classes de ações preferenciais, com características e 

direitos bastante diferenciados, que devem ser considerados em sua análise. A empresa tem 

a vantagem de contar com esses recursos, sem exigência quanto à sua maturidade, havendo, 

porém, a preferência em relação ao pagamento dos dividendos mínimos contratados, em 

relação aos dividendos das ações ordinárias ou comuns. 

Embora não utilizado no presente estudo, o K P pode ser definido conforme 

equação proposta por GITMAN (1997, p. 390): 

onde: 

K =D 
p N 

K P = Custo das ações preferenciais; 

D = Dividendos previstos; 

N = Valor líquido da colocação das ações preferenciais. 

(4) 
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Como o pagamento de dividendos das ações não é dedutível, para fins de 

cálculo do imposto de renda da empresa, o percentual obtido pela equação acima já 

representa o custo final dessa fonte de recursos. 

4.3.4 Custo do Capital Próprio (ações comuns ou ordinárias) 

Enquanto o passivo oneroso e as ações preferenciais são considerados 

obrigações contratuais, cujos custos é relativamente simples determinar, o mesmo não 

ocorre na determinação do custo do capital próprio (Ke), o qual representa a taxa mínima 

requerida de retomo, dado o nível de risco de um determinado ativo. 

Os métodos mais comuns para a sua obtenção são~~· 

• Fluxo de Caixa Descontado; 

• Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) 

4.3.4.1 Fluxo de Caixa Descontado 

Segundo GITMAN (1997, p. 261), pelo método d~'Jluxo de caixa descontado, o 
.. t:·~ ' 

custo de capital próprio pode ser obtido através de duas hipótese~: 

• Sem crescimento dos dividendos futuros, ou seJa, sem crescimento zero, pela 

seguinte equação: 

(5) 

com crescimento zero 

(6) 

onde: 
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D1 = dividendos futuros previstos, admitindo-se que todo o lucro gerado será 

distribuído; 

K 0 = custo do capital próprio, ou seja, a taxa de desconto que iguala o somatório dos 

dividendos futuros previstos ao preço atual da ação; 

FJVPA =Fator de juros de valor presente anualizado. 

Segundo GITMAN (1997, p. 262), supondo crescimento constante dos 

dividendos, tem-se a seguinte equação: 

(7) 

onde: 

g = taxa de crescimento prevista. 

Simplificando, tem-se: 

(8) 

freqüentemente chamada de Modelo de Gordon, pelo fato de ter sido desenvolvida por 

Myron J. Gordon, segundo BRIGHAM et al. (2000, p. 333). 

Nela: 

Ke =Custo de capital das ações comuns; 

D1 = Dividendos previstos das ações comuns; 

P0 = Preço das ações comuns na data base; 

g =Taxa prevista de crescimento dos lucros. 

Segundo VAN HORNE (1999, p. 62), uma outra maneira para se obter o custo 

de capital próprio é através da abordagem do modelo de precificação dos ativos (CAPM), 

surgido após o desenvolvimento da teoria do portfolio por MARKOWITZ (1952), que 
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demonstrou como criar uma fronteira de portfolios tal, que cada um tenha o maior retomo 

esperado, dado o seu nível de risco. 

Segundo GITMAN (1997, p. 393), o CAPM difere do modelo de avaliação de 

crescimento constante ao se considerar diretamente o risco da empresa, refletido pelo beta, 

para se determinar a taxa de retomo exigida, ou o custo de capital próprio da empresa. 

Pelo modelo de crescimento constante, o preço da ação no mercado ( P0 ) já 

reflete a preferência risco x retomo esperada pelos investidores do mercado. 

4.3.4.2 Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) 

SHARPE (1964) e LINTNER (1965) citados por SANVICENTE & MINARDI 

(1999, p. 1), desenvolveram a teoria do CAPM, a qual reinou absoluta no campo de 

finanças durante os últimos 15 anos. 

Segundo BRIGHAM et al. (2000, p. 384), a equação para o cálculo do CAPM é 

a seguinte: 

onde: 

Ke =Custo do capital próprio ou taxa requerida de retomo para o título; 

f3 = coeficiente beta; 

Km =Taxa de retomo da carteira de mercado; 

K rf = Taxa de retomo do ativo livre de risco; 

(Km- Krf) =prêmio por unidade de risco de mercado. 

(9) 

SANVICENTE e MINARDI (1999, p. 2) demonstram que o beta (/3) pode ser 

estimado pelo coeficiente de regressão linear entre a taxa de retomo de um investimento e a 

taxa de retomo de uma carteira que represente o mercado. 
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São os seguintes os passos no processo de obtenção do custo de capital próprio, 

através do CAPM: 

• Determinação do coeficiente beta (/1); 

• Determinação da taxa livre de risco ( K rf ); 

• Cálculo da taxa de retomo do mercado ( K m ). 

A equação do CAPM é denominada por BRIGHAM et al. (2000, p. 197) de 

equação da reta do mercado de títulos ou Security Market Line (SML) podendo ser 

ilustrada conforme gráfico abaixo: 

Taxa Requerida 
de Retorno(%) 

k., = 16 ----------------------------------------------

k.,=k.=11 

k,.,= 8,5 

o 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Taxa Livre . :. · 
d~ RiSCt?, Kw. f 

I 
1 .. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

0,5 1,0 1,5 

SML: k, = k., + (kM- k.,) b, 
=6%+(11%-6%)b, 
=6% + (5%) b, 

2,0 

Prêmio de risco de ações 
relativamente arriscadas: 1 0% 

Risco b, 

Figura 5. Reta dos Mercados de Título (SML ). 

No gráfico acima, extraído de BRIGHAM et al. (2000, p. 198), observamos que 

as taxas de retomo estão associadas aos respectivos betas,.no qual o Krf (= 6%) representa 

o retomo livre de risco associado ao P= 0,5, enquanto o Km representa o retomo do 

mercado ( = 11%) associado ao P = 1. 
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O prêmio de risco do mercado é definido como a diferença entre a taxa de 

retomo, proporcionada pelo mercado (Km ), e a taxa livre de risco (Krf ), já apresentadas 

anteriormente. 

BRIGHAM et al. (2000, p. 228-9) reconhecem que o CAPM é de importância 

fundamental, apesar de suas limitações na prática, acrescentando que os betas (fJ) das 

carteiras são mais usados por menos voláteis que os betas (fJ) dos títulos individuais. 

Afirmam, ainda, que as evidências mostram uma relação significativa entre as taxas de 

retomo e o risco sistemático, porém a inclinação da reta , conforme a Figura 6 abaixo, é, em 

geral, menor que a prevista no CAPM. 

Taxa Requerida 
de Retorno 

(%) 

k,.= 6 

o 0,5 1,0 1,5 2,0 

Figura 6. SML Teórica x SML Encontrada. 

Risco, b; 

No CAPM, a taxa requerida de desconto da ação é determinada pelo risco 

sistemático da ação, pois a suposição do modelo é que o risco residual, também definido 

como não sistemático -ou diversificável, pode ser completamente diversificado. 

SANVICENTE e MINARDI (1999, p. 1) descrevem os problemas da utilização 

do CAPM para a estimação do custo de capital no Brasil; e argumentam que o enfoque 

para a apuração da taxa de retomo do ativo livre de risco e da taxa esperada de retomo da 
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carteira de mercado e, portanto, do prêmio por nsco de mercado, é de conhecimento 

público, pois foi apresentado pelo Professor Aswath Damodaram no seminário promovido 

pelo IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais), em 30 de junho e 1 ºde julho de 

1997. Os autores utilizaram-se dessa abordagem para apurar uma taxa de desconto para a 

avaliação das ações da Telebrás, posteriormente privatizada pelo governo brasileiro. 

PETTIT (1999, p. 113-120) afirma que o custo de capital da empresa é 

determinado, em parte, pelo prêmio de risco de mercado, definido como o montante da taxa 

de retomo do mercado que excede a taxa de retomo livre de risco. 

MAL VESSI (200 1, p. 82) estimou o custo do capital próprio, através da 

utilização do CAPM, para um grupo de empresas brasileiras, para o período de 1993 a 

1998, envolvendo as seguintes etapas: 

• Cálculo da taxa de retomo do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) 

até 1998, complementando estudo publicado por PAULA LEITE (1995, p. 91-2), 

por quem as taxas haviam sido calculadas até 1993; 

• Cálculo do coeficiente beta (/1), que mede o coeficiente de regressão linear entre a 

taxa de retomo da ação e a taxa de retomo do Ibovespa; 

• Estimativa da taxa livre de risco com base na remuneração dos títulos da dívida 

pública federal; 

• Cálculo do custo de capital das empresas brasileiras de capital aberto com ações 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, no período 1993-98; 

• Cálculo do EVA e do MV A das empresas analisadas; 

• Comparação do VEC e V AM, com os indicadores de desempenho existentes. 

Suas principais conclusões foram que poucas empresas da amostra criaram 

valor para os seus acionistas, e que o NOP AT gerado pelas mesmas não foi, em sua 

maioria, suficiente para cobrir o custo de capital das mesmas. 

Segundo PAULA LEITE (1995, p. 89), ao se calcular o coeficiente beta de um 

ativo por regressão linear simples com lucratividades históricas, é utilizado o seguinte 

modelo: 
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(10) 

onde: 

R;,1 = Lucratividade do ativo i no período t; 

Rm,t =Lucratividade do índice m, representando a carteira do mercado, no período t; 

u;,
1 

= termo de erro para o ativo i, no período t. 

PAULA LEITE (1995, p. 90) aponta que, enquanto o índice é negociado a cada 

instante e em todo o período, pode acontecer que alguns ativos sejam negociados apenas 

em um período do dia, ou mesmo nem sejam negociados num período, causando o 

problema da falta de sincronização entre os retornos. 

Para solucionar esse problema, PAULA LEITE (1995, p. 91) sugere que o 

coeficiente beta obtido seja ajustado pela falta de sincronização dos dados, usando a 

seguinte equação: 

(11) 

onde: 

f3 = coeficiente beta ajustado pela falta de sincroniz_ação; 

flk =coeficiente beta estimado por mínimos quadrados ordinários; 

p = coeficiente de correlação entre as lucratividades do índice ( Rm ) entre a data t e a 

data t- 1, ou seja, entre Rm,t e Rm,t-l . 

Conforme demonstrado por PAULA LEITE (1995, p. 91), os coeficientes Pk 

resultarão de três regressões diferentes, todas estimadas por mínimos quadrados ordinários, 

conforme abaixo: 

Quando k = -1, a regressão envolve os retornos R;,1 e Rm,t-l ; 

Quando k = O, a regressão envolve os retornos R;,1 e Rm,t ; 

Quando k = 1, a regressão envolve os retornos R;,1 e Rm,t+l; 
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O modelo tem sido alvo de muitas críticas, o que tem contribuído para o seu 

constante aperfeiçoamento, mostrando-se um instrumento essencial para o cálculo do custo 

de capital das empresas. 

Segundo BRIGHAM et al. (2000, p. 228), ROLL (1977) chegou a propor que o 

mesmo fosse descartado, por ser impossível verificar empiricamente suas simples predições 

econômicas. 

Uma alternativa ao CAPM chegou a ser desenvolvida por ROSS (1976), 

chamada de Teoria de Precificação de Arbitragem, demonstrava que o retorno esperado 

seria relacionado ao risco de tal forma, que nenhum investidor comum poderia criar riqueza 

ilimitada através da arbitragem. 

ROSS et al. (1995, p. 252) acrescentam que, na realidade, calculamos o beta do 

capital próprio, ou seja, o beta das ações da empresa. Entretanto, na empresa, há um beta 

tanto para os ativos como para as suas ações; assim, no caso de a empresa utilizar apenas 

recursos próprios, o beta das ações será exatamente o mesmo que o dos ativos~ 

O CMePC ( K 0 ) é o resultado do custo de cada uma das fontes de capital, 

segundo as proporções de cada qual, multiplicado pelos seus respectivos custos. É 

considerado válido apenas se a empresa pretende se continuar financiando, no futuro, nas 

mesmas proporções existentes em sua atual estrutura de capital, ou seja, em caso de a 

mesma possuir uma estrutura de capital-meta. 

Na determinação do custo de capital, devemos diferenciar entre os critérios de 

valor contábil e de valor de mercado do seu capital próprio, sendo o critério pelo valor de 

mercado o preferido. 

GITMAN e MERCÚRIO (1982) publicaram uma pesquisa realizada junto aos 

executivos financeiros de 1000 empresas norte-americanas, listadas na FORTUNE, 

envolvendo 21 perguntas sobre as técnicas de custo de capital por eles utilizadas. As 

respostas de 17 questionários, dos 220 respondidos, mostraram que as decisões das 

empresas não se baseavam nas modernas técnicas financeiras existentes, observando-se 

uma grande lacuna entre a teoria e a prática financeira. 

ROSS et al. (1995, p. 261) questionam se, efetivamente, as decisões de 

financiamento podem ou não criar valor, num mundo real competitivo, no qual projetos 
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com valor presente líquido positivo não surgem com facilidade. Colocam. que a empresa 

típica possui mais oportunidades de investimento com valor presente líquido positivo, do 

que oportunidades de financiamento com valor presente líquido positivo. 

Propõem três possibilidades de se criarem oportunidades de financiar com 

VPL> 0: 

1. Ludibriar os investidores. Segundo a teoria de mercado eficiente, na hipótese forte, 

todos os títulos são sempre corretamente avaliados, sugerindo que os administradores 

não devem procurar criar valor enganando os investidores, mas criar valor de outras 

maneiras; 

2. Reduzir custos ou aumentar subsídios. Qualquer instrumento que ofereça minimizar 

impostos, ou obter subsídios, pode conseguir aumentos de valor; 

3. Criar um novo título. Enquanto, no passado existiam apenas formas simples de 

captação - títulos e ações ordinárias -, atualmente são inúmeros os instrumentos à 

disposição das empresas. A propósito, TUFFANO (1990) encontrou 58 inovações 

financeiras, incluindo as obrigações com deságio original, para mostrar que os bancos 

de investimento são bem remunerados pelo desenvolvimento de novos instrumentos 

financeiros e que isso contribui para que as empresas tenham mais alternativas de 

endividamento. 

4.4 A CRIAÇÃO DE VALOR PARA O ACIONISTA 

O propósito de abordarmos o tema criação de valor para o acionista é o de 

apresentarmos uma visão histórica, introduzindo alguns conceitos básicos que permitam o 

entendimento da análise das hipóteses do presente estudo. RAPPAPORT (1998), 

STEWART (1999) e MALVESSI (2001) devem ser fontes de consulta para aqueles que se 

interessarem nó aprofundamento do assunto. 

RAPPAPORT (1998} causou impacto muito grande, ao publicar seu primeiro 

livro sobre o assunto em 1986, e em 1998, uma edição revisada, onde enfatizou a 
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importância, para finanças, do conceito de criação de valor para o acionista e criou a base 

para uma aplicação prática da teoria financeira na gestão das empresas. 

STEWART (1999), buscando avaliar as empresas em termos de criação de 

valor, apresentou os conceitos de valor econômico adicionado (EVA®) e valor adicionado 

de mercado (MV A®), enquanto MAL VESSI (200 1) apresentou os conceitos de valor 

econômico criado (VEC) e valor adicionado de mercado (V AM). 

4.4.1 EVA 

Em defesa do EVA, STEWART (1999, p. 2) sugere o abandono dos conceitos 

de lucro por ação (LP A) e de fluxo de caixa, afirmando que o EVA deve ser considerado 

uma medida real do sucesso da empresa, fazendo com que seus administradores pensem e 

ajam como se fossem os proprietários da mesma. 

Segundo STEWART (1999, p. 118), o EVA é uma medida de lucro residual 

que subtrai o custo de capital do lucro econômico gerado pela empresa. Portanto, para a 

obtenção do EVA, é necessário que conheçamos o lucro econômico e o custo de suas fontes 

de financiamento. O propósito é o restabelecimento do lucro econômico da empresa, 

devidamente ajustado das distorções existentes, decorrentes de critérios contábeis, tais 

como os métodos alternativos de depreciação, de amortização e de avaliação dos estoques. 

RAPPAPORT (1998, p. 14-15) afirma que o LPA falha como medida de 

avaliação do desempenho econômico da empresa devido aos seguintes fatores: 

• Critérios e métodos diferentes de registro contábil adotados pelas empresas; 

• Desconsideração das necessidades adicionais de investimento fixo e/ou capital de 

giro; 

• Desconsideração do valor do dinheiro no tempo e do risco. 

MAL VESSI (200 1, p. 17) mostra que os critérios utilizados para a apuração do 

resultado da empresa, afetando o seu resultado e as contas patrimoniais da mesma, podem 

variar devido a: 

• Sistemas alternativos de avaliação de estoques; 
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• Métodos alternativos de depreciação; 

• Tratamentos e registros diferenciados para os gastos com reestruturações, ou de 

encargos oriundos de fundos de pensão de empregados; 

• Critérios de registro para amortização de goodwill e investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento; 

• Valores de registro contábil de investimentos permanentes, advindos de fusões e/ou 

aquisições de empresas. 

O EVA proporciona a possibilidade de a empresa conhecer o seu verdadeiro 

lucro econômico e de avaliar se ela está criando ou destruindo valor para o acionista. A 

criação de valor ocorrerá quando o valor do NOP AT exceder o seu custo de capital, 

enquanto a destruição de valor ocorrerá sempre que o NOPAT for inferior ao custo de 

capital utilizado em suas operações. 

O EVA é calculado através da seguinte equação: 

EVA= NOPAT -Capital aplicadox K0 (12) 

onde: 

• NOPAT= Lucro operacional antes dos juros e impostos; 

• Capital Aplicado = O valor total dos ativos operacionais utilizados nas operações 

da empresa; 

• K 0 = Custo de capital da empresa, considerando todas as suas fontes de capital, 

próprio e de terceiros. 

Para a obtenção do EVA, é fundamental conhecer: 

• O lucro operacional após o IR e antes dos encargos financeiros; 

• O valor do capital utilizado nas operações da empresa; 

• O custo do capital aplicado_. 

STEWART (1999, p. 137) demonstra o cálculo do EVA, como: 

EVA = Capital Aplicado x Spread (13) 
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sendo: 

Spread =Diferença entre o retorno econômico e o custo de capital; 

R R E A • ( NOPAT J = etorno conomtco ; 
Capital Aplicado 

C = Custo de Capital da empresa. 

No presente estudo, estamos considerando a existência de uma EVA percentual, 

d fi .d l _ EVA e 1m o como are açao entre o -------
Capital Aplicado 

ou pela equação: 

EVA percentual= NOPAT percentual (-) Custo de Capital percentual (14) 

NOPAT 

Representa o lucro operacional após o imposto de renda (IR) e antes dos juros 

deduzidos do IR, devendo ser ajustado, com o objetivo de obter-se o verdadeiro lucro 

econômico da empresa. 

É demonstrado como segue: 

NOPAT= lucro operacional após o IR+ juros líquidos do IR (15) 

Capital aplicado 

É a soma dos valores aplicados no capital circulante líquido (CCL) e no ativo · 

fixo operacional, devendo ser ajustado pelos efeitos de critérios contábeis aplicados, com o 

objetivo de que o mesmo represente efetivamente o valor do capital aplicado em suas 

operações. 

É obtido como segue: 
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CAPITAL APLICADO= CCL +ATIVO FIXO OPERACIONAL (16) 

É de fundamental importância o conhecimento do custo de capital da empresa, 

porque o mesmo representa o valor a ser deduzido do NOPAT, para a obtenção do EVA, 

medida que avalia se a empresa criou ou destruiu valor para o acionista. 

Segundo STEW ART (1999, p. 136), o EVA é o coração e a alma do 

planejamento de valor, porque, através dele, a administração e seus acionistas podem saber 

o valor que as operações da empresa estão gerando e os caminhos para que esse valor seja 

criado através do planejamento empresarial. 

As maiores dificuldades encontradas para a obtenção do EVA estão em se 

conhecerem o valor do capital aplicado nas operações, o lucro econômico real (NOPAT) e 

o custo de capital ( K0 ) da empresa. 

O retomo sobre o capital aplicado (R), apresentado por STEWART (1999, p. 

86) é calculado como a relação entre o NOP AT e o valor do capital aplicado, dada pela 

equação: 

NOPAT 
R=---------

Ativo operacional líquido 
(17) 

O conhecimento do R permite que a administração e os acionistas possam 

avaliar se a empresa está gerando um retomo esperado sobre o capital aplicado, segundo o 

seu grau de risco do negócio. 

4.4.2 MVA 

Segundo STEW ART ( 1999, p. 154 ), o MV A representa o valor monetário entre 

o valor de mercado do patrimônio líquido da empresa e o capital investido pelo acionista. 

Quando positiva, essa diferença é denominada de prêmio de valor, ou valor criado; quando 

negativa, é definida como valor descontado, ou valor destruído. 
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O relacionamento entre o MV A e o capital aplicado pelos acionistas, segundo 

MALVESSI (2001, p. 23), pode ser demonstrado sob duas alternativas, a de criação e a de 

destruição de valor, conforme figura a seguir: 

Valor 
de 

Mercado 
da empresa 

Capital do 
Acionista 

"Valor 
Adicionado pelo 

Mercado" 

Capital 
do 

Acionista 

Figura 7. Criação de Valor 

"Valor 
Descontado pelo 

Mercado" 

Valor de 
Mercado 

Figura 8. Destruição de Valor 

STEWART (1999, p.154) define o prêmio de valor como o valor adicionado 

pelo mercado, e o valor descontado como o valor destruído. 

Valor criado= Valor de mercado do PL (-) Valor investido pelo acionista (18) ~ 

Conforme pode ser observado na figura, o valor criado, ou destruído, representa 

o fluxo de caixa descontado (FCD), sendo o valor presente dos EV As futuros previstos, 

descontada a taxa do custo de capital da empresa. 
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O valor destruído é obtido pela seguinte equação: 

Valor destruído= Valor investido pelo acionista(-) Valor de mercado do PL (19) 

A existência de um prêmio de valor, ou valor criado, reflete a expectativa do 

mercado de que a empresa terá EV As futuros positivos, enquanto a existência de um valor 

descontado, ou valor destruído, reflete a expectativa do mercado de EV As futuros 

negativos. 

MAL VESSI (200 1) analisou as empresas brasileiras de capital aberto, 

aplicando os conceitos de Valor Econômico Criado (VEC) e Valor Adicionado de Mercado 

(V AM), mostrando como as mesmas criaram ou destruíram valor para os seus acionistas. 

Suas conclusões foram baseadas na análise das demonstrações financeiras, e ele afirma que 

desvendar os fatores econômicos levam as empresas a criar ou a destruir valor é um tema 

da maior importância. 

Através da utilização dos conceitos de EVA e MV A, na avaliação da criação de 

valor para o acionista, MAL VESSI (200 1) demonstra que, no período, poucas empresas 

brasileiras criaram, efetivamente valor para seus acionistas, sugerindo, como principais 

causas, a baixa rentabilidade de seus ativos e o elevado custo de capital. Na comparação 

entre a abordagem do EV A/MV A e a abordagem tradicional que considera o LP A e o 

Retomo sobre os ativos (ROA), concluiu que os resultados foram relativamente 

semelhantes em 93% dos casos. 

Enquanto STEWART (1999) e MALVESSI (2001) utilizam os mesmos 

conceitos para a determinação do EVA, a partir do NOP AT, a Boston Consulting Group e 

analistas de mercado têm utilizado e divulgado, com certa freqüência, o conceito de 

EBITDA (lucro antes dos juros, imposto de renda, depreciação e amortização), segundo 

SALAS AR (200 1, p. 1 ). 

A diferença entre o NOP AT e o EBITDA, é que, no EBITDA, são levados em 

consideração o imposto de renda, a depreciação e a amortização, ou seja, é o conceito de 

caixa para o lucro operacional, sob a alegação de que o importante é a geração de caixa na 

empresa. 
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É de se reconhecer que esse conceito vem sendo amplamente aplicado nas 

análises publicadas em revistas e jornais de grande circulação para avaliar o desempenho 

das empresas. O argumento a favor do EBITDA é que a depreciação não representa saída 

de caixa, mas apenas uma despesa escriturai. 

Em favor do NOP A T, argumentamos que a desconsideração da depreciação e 

da amortização no lucro operacional líquido é devida ao fato da empresa ter um horizonte 

de continuidade de suas operações. 

No presente estudo, optamos pela utilização do NOPAT, por coerência com os 

critérios adotados por STEWART (1999) e MALVESSI (2001), e por considerá-lo mais 

consistente e apropriado para avaliar se a empresa criou, ou não, valor para seus acionistas. 

Buscando conhecer os argumentos de outros autores favoráveis ou contrários ao 

EVA e ao MV A, realizamos uma pesquisa sobre as últimas publicações, cuja síntese é 

apresentada a seguir. 

Segundo ALCÂNTARA ( 1997) o grande desafio é como medir a performance 

da empresa e alinhar os interesses de gestores e proprietários, reduzindo os conflitos de 

agentes entre proprietários e a administração. O EVA e o MV A mostram ser os 

instrumentos mais adequados para avaliar o desempenho da administração, apesar de não 

serem ainda amplamente utilizados pelas empresas brasileiras. 

SCHEEL (1997) apresenta as medidas tradicionais de avaliação do desempenho 

da gestão empresarial, culminando com o EVA, questionando se este é realmente uma 

inovação, em termos de medida de desempenho. Aponta suas limitações, afirmando que o 

EVA é uma medida de desempenho, e não uma solução, devendo ser usado com cautela e 

como suporte para a avaliação da riqueza do acionista. 

Segundo BACIDORE et a/. (1997), o REV A (Refined Economic V alue 

Added) proporciona um esquema analítico para medidas de avaliação do desempenho 

operacional, no contexto de criação de valor para o acionista. Afirmam que o EVA mede 

bem, em termos de sua correlação com a criação de valor para o acionista, enquanto que o 

REV A é uma medida teoricamente superior, por verificar se a performance operacional de 

uma empresa é adequada do ponto de vista de compensação para os financiadores da 

empresa em relação ao risco de seu capital. Mostram que o REV A supera, estatisticamente, 
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o EVA em termos de desempenho e constatam que os retornos obtidos, no período de 1988 

a 92, para as 25 principais empresas com o REV A, foram superiores aos retornos com o 

EVA. 

Criticando as conclusões de BACIDORE et a! acima, FERGUSON e 

LEISTIKOW (1988, p. 88) afirmam que o REV A é inconsistente em relação à teoria de 

finanças e à maximização de valor. Segundo os mesmos, o REV A não é apropriado para 

medir o desempenho operacional e a avaliação da gestão, enquanto o EVA é consistente em 

relação à teoria de finanças e à maximização do valor, sendo mais apropriado para medir a 

performance operacional e a gestão administrativa. 

MILUNOVICH e TSUEI (1996) apresentam um estudo do setor de informática, 

de 1990 a 1996, mostrando que o EVA está tendo uma aceitação crescente junto às 

empresas americanas. Os resultados mostram que as empresas de tecnologia têm criado 

riqueza substancial e que a tendência, ao invés do nível do EVA, é que move os preços das 

ações. Concluem que o mais importante é a criação de valor, e não a maximização do lucro 

atual. 

STEW ART (1994) defende a utilização do EVA como instrumento de gestão 

nas empresas, reconhecendo haver muitos mal-entendidos sobre esse modelo. Apresenta os 

conceitos práticos e teóricos do mesmo, afirmando que o EVA pode ser bastante útil como 

um esquema integrado de tomada de decisão. 

BIDDLE et a!. (1997) testam algumas suposições de que o EVA é mms 

associado aos retornos das ações e aos valores das empresas, do que aos lucros gerados. 

Procuram avaliar quais os seus componentes que contribuem para essas associações, 

revelando que os lucros são mais associados a retornos e a valores das empresas, do que o 

EVA, associado a lucro residual ou a operações geradas pelo fluxo de caixa. Testes 

adicionais sugeriram que os componentes do EVA adicionam, só marginalmente, as 

informações contidas além dos lucros. 

CLINTON e CHEN (1998, p. 38) analisam o relacionamento entre diferentes 

medidas de performance e preços e retornos das ações, focalizando o EVA e o Fluxo 

residual de caixa sobre os investimentos (CFROI) do BCG. Os resultados revelaram que as 
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medidas operacionais tradicionais e o CFROI foram significativamente relacionados aos 

preços e aos retornos das ações. 

CHEN e DODD (1997, p. 318) apontam que o EVA tem sido aclamado corno a 

mais recente inovação em medidas de desempenho de empresas, concluindo que há ainda 

muito pouca evidência empírica para que o mesmo seja a mais útil medida de avaliação de 

empresas. O estudo examina a performance de 566 empresas americanas, comparando a 

informação do EVA e os lucros contábeis e os lucros residuais, sugerindo o seguinte: 

• Embora o crescimento da performance com o EVA seja associada a altas taxas de 

retomo das ações, a associação não é perfeita, corno pretendiam os defensores do 

EVA; 

• O EVA mostrou-se melhor que as medidas tradicionais de avaliação, ao explicar os 

retornos das ações; entretanto os lucros contábeis são ainda a informação 

incrementai mais significativa que adiciona valor ao EVA; 

• Não só o EVA é similar ao conceito de lucro residual, corno ambos são 

ernpiricamente comparáveis. As implicações dos resultados para pesquisadores e 

práticos são discutidas, questionando-se se o mesmo explica, ou não, o aumento no 

preço das ações e se as medidas tradicionais evidenciam melhor informação sobre o 

preço das ações. 

GRANT ( 1996) aponta que o EVA destacou a diferença entre o lucro 

operacional após os impostos e o custo de capital total em dólares, oferecendo, aos analistas 

de investimento, novos meios para combinar mecanismos de preços e riscos de títulos e de 

ações. Em preparação a essa mudança analítica, esse estudo proporciona aos profissionais 

de investimento um esquema geral para entender a ligação conceitual e prática entre o EVA 

e a avaliação de empresas. 

LEHN e MAKHIJA (1996) mostram o crescente uso do EVA e MVA corno 

medidas de avaliação da gestão e do desenvolvimento estratégico das empresas, apesar do 

pouco estudo dedicado a esses dois assuntos. Examinaram as mudanças de caráter 

estratégico de 241 empresas, no período de 1987 a 1993, e os resultados sugeriram que os 
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mesmos mostram efetivamente a qualidade das decisões estratégicas, servindo como sinal 

de mudanças estratégicas. 

Concluíram que as empresas com maior foco em suas atividades apresentam 

maior MV A que as demais, identificando evidências de que o EVA e o MV A têm uma 

correlação positiva com os preços das ações, e atestando sua eficiência como medida de 

desempenho. 

O'BYRNE (1996) mostra que o EVA proporciona uma medida de avaliação 

operacional, servindo como a medida de avaliação necessária para ligar teoria e prática. 

Conclui que o EVA, o NOP AT e outras medidas, como o lucro líquido ou LP A, são 

sistematicamente relacionadas com o valor de mercado, devendo proporcionar uma melhor 

previsão do valor de mercado do que outras medidas de avaliação operacional, e que a sua 

utilização é vista pelos investidores de forma positiva. 



5 METODOLOGIA DO TRABALHO 

Como fonte primária de informações, utilizamos as demonstrações financeiras 

publicadas pelas empresas, bem como os dados disponíveis na Bolsa de Valores de São 

Paulo (BOVESPA), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na ECONOMÁTICA, 

no período 1991-2000. 

Encontramos várias dificuldades relativas às informações do período, 

envolvendo elevadas taxas de inflação, existência de diversos planos econômicos, 

diferentes legislações e critérios utilizados na elaboração das demonstrações financeiras, 

dificultando, ou mesmo distorcendo, as informações publicadas. 

Dentre os choques e planos que influenciaram fortemente a economia brasileira, 

podemos citar cinco, em apenas seis anos, a saber: 

1. Plano Real Gunho de 1994) 

2. Crise do México (maio de 1995) 

3. Crise Asiática (novembro de 1997) 

4. Crise Russa (outubro de 1998) 

5. Desvalorização do Real e liberação do câmbio Ganeiro de 1999). 

Um dos problemas encontrados foi as empresas deixarem de apresentar as 

demonstrações financeiras pelo conceito de correção monetária integral, a partir de 1996, 

apesar de uma inflação ainda existente, no período 1996/2000, demandando ajustes para a 

restituição parcial dos valores. Os ajustes visaram a tomar os dados comparáveis, mesmo 

se admitindo as limitações por eles serem parciais e efetuados do lado de fora da empresa, o 

que pode restringir sua eficácia, mas não invalidar o seu propósito. 
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Outra limitação foi o fato de o mercado de ações no Brasil (BOVESP A) estar 

ainda numa fase de desenvolvimento, apresentando pouca liquidez, em prejuízo de suas 

cotações no mercado. 

Considerando que o objetivo do trabalho foi analisar a estrutura de capital e 

suas implicações no custo de capital e no valor dessas empresas, com base nas informações 

publicadas, foi considerado fundamental que os dados fossem consistentes e comparáveis. 

HENDRIKSEN (1975) afirma que a doutrina da consistência tem sido um 

dogma básico na contabilidade, sendo usada para referir-se ao emprego de procedimentos 

contábeis, por uma empresa ou entidade contábil, de um exercício para outro, bem como ao 

uso dos mesmos conceitos e procedimentos de avaliação dentro de uma mesma empresa, no 

mesmo exercício. 

A uniformidade é a qualidade de haver características semelhantes, de forma a 

permitir uma comparação apropriada, permitindo que credores, investidores e outras partes 

interessadas possam efetuar previsões e tomar decisões financeiras. 

Para tomar os dados consistentes e comparáveis, fizemos os seguintes ajustes: 

a) Os balanços patrimoniais foram reclassificados, numa estrutura padronizada, 

visando a tomá-los comparáveis entre as empresas e consistentes, de ano para ano, 

em cada empresa; 

b) Os dados, apresentados pela correção monetária integral no período 1991/95, foram 

convertidos em Unidade Fiscal de Referência (UFIR) de dezembro de cada ano e 

corrigidos para a moeda de dezembro de 2000. Posteriormente a 1996, os dados de 

cada ano foram convertidos em UFIR, e os resultados foram corrigidos para 

dezembro de 2000, com base na variação do Índice Geral de Preço de Mercado 

(IGP-M); 

c) Devido à correção monetária integral ter sido extinta pela Lei 9249/95 e, admitindo 

a existência de uma inflação que deixou de ser reconhecida a partir de 1996, 

aplicamos o conceito de correção monetária de balanço no período de 1996/2000. A 

metodologia consistiu em corrigirmos os valores do ativo permanente e do 

patrimônio líquido, pela variação do IGP-M do período, sendo a diferença 
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classificada como receita ou despesa de correção monetária e classificada no 

patrimônio líquido. 

d) Nas demonstrações de resultados: 

• as despesas financeiras · foram segregadas das receitas financeiras, devido 

algumas empresas publicarem apenas o valor líquido, o que exigiu a análise das 

notas explicativas e dos contatos junto às mesmas; 

• as participações dos empregados e diretores foram consideradas como despesas 

operacwnats; 

• os pagamentos de partes beneficiárias foram classificados como pagamento de 

dividendos e, portanto, como integrantes do custo de capital das empresas. Uma 

alternativa poderia ser classificar esses valores como pagamento de juros; porém 

não haveria, em contrapartida, os valores do passivo oneroso, o que poderia 

distorcer o custo de capital de terceiros; 

• o resultado da correção monetária do balanço foi lançado como receita ou como 

despesa do exercício; t 

• embora possam existir alterações nos lucros líquidos, em função dos ajustes 

efetuados, os valores do imposto de renda e da contribuição social foram 

mantidos; 

• como algumas empresas somente, posteriormente ao ano de 1991, começaram a 

ter suas ações negociadas na Bovespa, foi tomada como base a sua primeira 

cotação, cujo valor foi deflacionado com base no Índice Geral de Preços -

Disponibilidade Interna (IGPn1). As empresas CSN e CST começaram a ter suas 

ações negociadas em 1993, com seus preços convertidos em moeda de dezembro 

F de 1992 e de 1991. 

e) Foi definido o universo de empresas siderúrgicas de capital aberto, com ações 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, existentes em 2000, exceção feita à 

MANNESMANN, que teve seu capital fechado em setembro de 2000, continuando 

na amostra, devido ao número limitado de empresas que foram objeto de análise. 
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Em virtude de a COSIP A ter sofrido uma série de alterações societárias, com 

implicações nas demonstrações financeiras publicadas, foi decidida a sua exclusão da 

amostra, para evitar que a análise viesse a ser prejudicada. 

Do total de empresas. que constituem o setor siderúrgico brasileiro em 2000, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Siderurgia, treze eram de capital aberto, das quais 

apenas nove tinham suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, respondendo 

por 89% da produção brasileira de aço bruto. Com a exclusão da COSIP A, o número de 

empresas caiu para oito e a participação no total da produção caiu para 79%, no mesmo 

ano, considerando-se que essa amostra seja representativa do setor. Segundo PUGGINA 

(1974, p. 39), a determinação da amostra é uma etapa chave no processo de pesquisa para 

se obterem resultados representativos. 

O GRUPO GERDAU tem duas empresas com ações negociadas na BOVESP A, 

a GERDAU S/A e a METALÚRGICA GERDAU, esta última considerada a holding do 

grupo. Devido ao fato de a GERDAU S/A ter incorporado várias empresas do grupo, 

durante o período de análise, entendemos que os seus dados poderiam distorcer a análise do 

setor, motivo pelo qual decidimos manter a METALÚRGICA GERDAU representando 

todas as empresas do grupo. Decidimos dessa maneira, devido à disponibilidade de suas 

demonstrações financeiras e cotações de mercado das ações, além de entendermos que seus 

resultados incorporam todas as empresas do grupo. 

As empresas de capital aberto, com ações negociadas na BOVESP A, foram 

escolhidas devido à disponibilidade das informações utilizadas, sendo as demonstrações 

financeiras publicadas em jornais de grande circulação e estando a cotação das ações 

disponível na BOVESP A. As demonstrações financeiras, auditadas por empresas 

independentes, conforme exigência de legislação em vigor, tomam-se mais confiáveis. 

CALIL (1982, p. 75) utilizaram o mesmo enfoque, tendo em vista a maior dificuldade em 

se obterem informações de empresas de capital fechado. 

Por serem empresas que têm, no mercado de capitais, investidores potenciais, é 

de se esperar também que disponibilizem, melhor as informações ao público. 
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Como o estudo foi realizado com base nos valores de mercado das empresas, a 

cotação disponível na BOVESP A foi uma condição de fundamental importância para a sua 

realização. 

A seguir, são detalhados os critérios e a metodologia utilizados na preparação 

das informações. 

5.1 GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

O grau de alavancagem, ou de endividamento, apresentado no desenvolvimento 

teórico e na revisão da literatura, pode ser medido tanto pelo valor contábil como pelo valor 

de mercado do patrimônio líquido. ROSS et al. (1995, p. 358), GITMAN (1997, p. 397) e 

BRIGHAM et al. (2000, p. 627) defendem que o cálculo deve ser feito pelo seu valor de 

mercado, já que se aproxima mais da realidade. 

A crítica feita à utilização do valor contábil é a possibilidade de os registros 

contábeis das empresas estarem defasados, corroídos pela inflação, ou ainda distorcidos 

pelas reavaliações espontâneas ou de lei, efetuadas pela sua administração. 

Embora muitos trabalhos tenham sido feitos com base no valor contábil, no 

presente trabalho optamos pelo valor de mercado. 

Em lugar da denominação dívidas ou empréstimos, utilizamos o conceito de 

passivo oneroso, pelo fato de o mesmo conter todos os tipos de dívidas e de compromissos 

da empresa, sobre os quais recaem encargos financeiros. 

GENDIV= _______ P_'A_S_SI_Jií_O_O....,...'N_E_R_O___,S,...--0 ______ _ 
PASSIVO ONEROSO+ PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE MERCADO 

(20) 

PASSIVO ONEROSO: Soma de todos os passivos de curto e longo prazo, sobre os 

quais incidem encargos financeiros. 
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE MERCADO: Quantidade das ações existentes, quer 

sejam ordinárias, preferenciais ou de outro tipo, multiplicada pelo valor de sua cotação 

na Bovespa. 

onde: 

O valor de mercado do patrimônio líquido (PL) foi obtido pela equação: 

Valor de mercado do PL = Qa x cot.BOVESPA 

Qa = quantidade de ações; 

cot.BOVESP A = cotação da ação na BOVESP A; 

BOVESP A = Bolsa de Valores de São Paulo. 

(21) 

A cotação da ação no mercado foi obtida com base na de maior liquidez, sendo 

a maioria, preferenciais nominativas (PN). Apenas a CSN teve a cotação exclusivamente 

das ações ON (ordinárias nominativas). Na existência de ambas as cotações, a equação 

utilizada foi a seguinte: 

Valor de mercado do PL = (Qa.ONx cot ON) + (Qa.PNx cot PN) (22) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTÁBIL: Valor contábil do patrimônio líquido, 

publicado nas demonstrações financeiras da empresa. 

Com a finalidade de comparar os índices de endividamento pelo valor de 

mercado e pelo valor contábil, efetuamos os cálculos pelos dois critérios. 

Os resultados encontrados, considerados dados brutos, foram utilizados nas 

análises de regressão linear simples e múltipla. 

Deixamos de apresentar o índice de endividamento relativo à 

MANNESMANN, do ano de 2000, pelo fato de as suas demonstrações financeiras não 
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terem sido publicadas, em vista de a mesma ter deixado de ser uma empresa de capital 

aberto, ainda em setembro de 2000, não tendo mais suas ações negociadas na Bovespa. 

A seguir, apresentamos a metodologia aplicada para o cálculo do custo de 

capital das empresas. 

5.2 CUSTO DE CAPITAL 

Neste estudo, estamos considerando que o custo de capital é formado pelo custo 

do passivo oneroso ( K;) e pelo custo do capital próprio ( Ke ), e apresentamos a seguir os. 

critérios utilizados: 

5.2.1 Custo do passivo oneroso (K;) 

O custo de capital de terceiros, denominado no presente trabalho de custo do 

passivo oneroso, foi obtido conforme segue: 

CUSTO DO PASSIVO ONEROSO (K;) = DESP FINANC LIQUIDAS DO IR 
TOTAL DO PASSIVO ONEROSO 

DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS (K;) = Kd x (1-1) 

sendo T = alíquota de imposto de renda pago pela empresa. 

(23) 

(24) 

No cálculo do valor do passivo oneroso levamos em conta todas os valores 

classificados no exigível de curto e longo prazos, sobre os quais recaem custo financeiro, 

entre os quais, empréstimos bancários, adiantamentos de câmbio, parcelamento de 

impostos, contratos a pagar, etc. As demais contas, sobre as quais não incidem encargos 
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financeiros, foram classificadas como passivo circulante operacional, compondo o capital 

circulante operacional das empresas e, portanto, não-oneroso, como veremos mais a seguir. 

Foi utilizado o valor do passivo oneroso médio, conforme segue. 

(Passivo oneroso do ano t +Passivo oneroso do ano t-l) 

2 
(25) 

O objetivo foi reduzir a distorção da utilização do valor do final de cada ano. 

Reconhecemos que o ideal seria a utilização de informações mensais ou diárias, para que o 

resultado refletisse· o custo real do passivo oneroso, porém não estão disponíveis nas. 

demonstrações financeiras publicadas. 

O passivo oneroso médio foi obtido com base nos valores corrigidos de cada 

ano, em moeda de dezembro de 2000, para que a média dos valores anuais pudesse refletir 

um valor médio efetivo e na mesma moeda. 

Utilizamos as informações disponíveis ao público, tanto as demonstrações 

financeiras publicadas quanto as cotações das ações na BOVESP A e na ECONOMÁ TICA. 

5.2.2 Custo do Capital Próprio (Ke) 

Também definido como a taxa de retomo mínima exigida pelos acionistas, o 
i 

custo do capital próprio (Ke) pode ser calculado pelo CAPM. Segundo MALVESSI (2001, 

p. 82) o seu cálculo é simples em sua conceituação, tendo aplicação no mundo real. 

Pela equação do CAPM, o custo do capital próprio foi obtido conforme segue: 

(26) 

onde: 

• Ke =custo do patrimônio líquido (capital próprio); 

• K rf = Taxa livre de risco; 

• f3 = coeficiente beta; 



91 

• Km =Taxa de retomo do mercado de ações (BOVESPA). 

Como pôde ser visto, o cálculo do custo de capital próprio exigiu a definição de 

três variáveis principais: a taxa livre de risco (Krf ), a taxa de retomo do mercado (Km) e o 

coeficiente beta (/3), demonstrados a seguir. 

5.2.2.1 Taxa Livre de Risco 

Como visto no desenvolvimento teórico, a taxa livre de risco é o retomo 

mínimo exigido pelos investidores, que não estão dispostos a assumir riscos. TEDESCHI 

(1997, p. 81) comparou, para efeitos de rendimentos, a taxa de 6% ao ano, tomando como 

referência a remuneração da caderneta de poupança, considerada um investimento sem 

risco no Brasil. 

MALVESSI (2001, p. 113) baseou-se na remuneração dos títulos da dívida 

pública federal no Brasil, no período de 1993 a 1998, obtendo uma taxa real de 1,3 7% ao 

mês para o Krf, deflacionada pela variação do IGP-DI no período, após expurgados os 

efeitos relativos aos choques externos sofridos pela economia brasileira. 

Utilizando a mesma metodologia de MAL VESSI, porém baseando-se no 

período de janeiro de 1992 a dezembro de 2000, obtivemos uma taxa mensal de 1,19% ao 

mês, como retomo dos títulos da dívida pública federal brasileira, antes dos expurgos dos 

choques externos e internos. Após expurgados os efeitos dos citados choques, a taxa 

calculada elevou-se a I ,24% ao mês, apresentando uma redução significativa no desvio

padrão da série analisada, o que representa uma taxa maior, porém com uma possibilidade 

menor de variação em tomo da média. 

Sem os expurgos, a taxa mensal livre de risco, no período, foi de I, 19% com, 

um desvio padrão de 0,022864. Após os expurgos, a taxa mensal livre de risco subiu para 

1,24% ao mês, porém o desvio padrão caiu para O,OI236. 

Em estudos semelhantes nos EUA, foi tomada como referência a remuneração 

dos títulos do tesouro americano, considerado um ativo livre de risco naquele país. 
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Segundo MALVESSI (2001, p. 85), enquanto a dívida governamental dos EUA 

é estruturada e os títulos são negociados em curto, médio e longo prazos, no Brasil, temos a 

possibilidade de usar uma das duas alternativas, títulos federais da dívida pública interna ou 

da dívida pública externa. 

Pela mesma justificativa de MAL VESSI (200 1, p. 86), utilizamos, no presente 

estudo, os títulos da dívida pública federal interna, como referência da taxa livre de risco 

A equação utilizada, segundo MALVESSI (2001, p. 103), no cálculo da taxa 

real livre de risco ( K rf ), foi a seguinte: 

Ret =[(1+Retnominal)] _ 1 
real (1 + JGPDI) 

(27) 

Retreat = Retomo real do ativo, considerando o índice IGP01 ; 

Retnominal = Retomo nominal dos ativos. 

5.2.2.2 Taxa de Retorno do Mercado 

No cálculo do retomo de mercado ( K"' ), baseado no retomo proporcionado 

pelo IBOVESP A, MAL VESSI (p. 113) mostra uma taxa mensal de 1,968%, já expurgados 

os efeitos dos choques externos, enquanto, no presente trabalho obtivemos a taxa de 1 ,86%, 

utilizando-se os mesmos critérios, abrangendo, porém, um período maior. Todavia, 

confirmou-se uma grande coerência entre os resultados obtidos. 

A taxa de retomo de mercado ( K"' ) foi obtida com base na média histórica do 

IBOVESP A, de janeiro de 1992 a dezembro de 2000, deflacionada pela variação do IGPm, 

segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. 

Da mesma maneira que a taxa livre de risco, a taxa de retomo do mercado 

(IBOVESPA) foi obtida pela aplicação da equação (6) acima, já descontada a inflação 

medida pelo IGP01 do período. 
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5.2.2.3 Prêmio de Risco 

O prêmio de risco é a diferença entre a taxa média de retomo de mercado 

(IBOVESPA) e a taxa livre de risco, ou seja, é considerado o prêmio exigido pelo 

investidor para compensar o risco de investir em um determinado mercado, no caso 

analisado a BOVESP A. 

Enquanto MALVESSI (2001, p. 122) apresenta uma taxa mensal de 0,60% 

(diferença entre 1,968% e 1,37%), a título de prêmio de risco, ou 7,44% ao ano, para o 

período de 1993 a 1998, no presente estudo calculamos a taxa mensal de 0,62% (a 

diferença entre 1,86% e 1,24%), a título de prêmio de risco ou 7,7% ao ano, para o período 

de janeiro de 1992 a dezembro de 2000. Confirmou-se a coerência entre os dois resultados. 

Considerando que o custo do capital próprio ( Ke ), obtido pelo CAPM, foi 

constante para o período 91/2000, fizemos uma primeira alteração, calculando a taxa livre 

de risco e a taxa de retomo do mercado para cada ano, mantendo, porém, constante o beta 

ajustado. 

O resultado encontrado está ilustrado na Tabela 4, abaixo, onde demonstramos 

que o prêmio de risco e a taxa livre de risco sofreram grandes variações: 

Tabela 4. Prêmio de Risco 1992-2000 x Taxa Livre de Risco (Anual) 

PREMIO DE RISCO (RP) Rf(K,f) 

PERÍODO (Km -K,f) =%anual 0/o anual 

mensal anual mensal anual 

1991 
1992 -1,32% -14,70% 2,30% 31,35% 
1993 5,15% 82,72% 0,99% 12,58% 
1994 0,33% 3,98% 1,20% 15,40% 
1995 -2,34% -24,73% 1,94% 25,86% 
1996 2,39% 32,71% 1,17% 14,94% 
1997 2,08% 28,03% 1,11% 14,18% 
1998 -4,59% -43,10% 1,87% 24,83% 
1999 5,72% 95,01% -0,04% -0,44% 
2000 -1,96% -21,12% 0,59% 7,34% 

0,61% 1,24% 
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Em vista de essas variações distorcerem as taxas de retomo obtidas no modelo 

CAPM, efetuamos um novo cálculo, admitindo que o prêmio de risco e a taxa livre de risco 

apresentem variações em tomo de uma média de três anos, visando à eliminação parcial 

das oscilações anuais. 

A Tabela 5, abaixo, mostra o resultado obtido, com base no qual calculamos o 

custo do capital próprio ( Ke ): 

Tabela 5. Prêmio de Risco 1992-2000 x Taxa Livre de Risco (Média 3 anos). 

PREMIO DE RISCO (RP) RJ(Krf) 
PERÍODO (Km -Kr1 ) =%anual %anual 

mensal anual mensal anual 
1991 
1992 1,92% 25,64% 1,65% 21,70% 
1993 1,42% 18,44% 1,51% 19,70% 
1994 1,17% 14,98% 1,36% 17,60% 
1995 0,19% 2,30% 1,43% 18,58% 
1996 0,76% 9,51% 1,40% 18,16% 
1997 0,03% 0,36% 1,37% 17,74% 
1998 1,07% 13,62% 1,87% 24,90% 
1999 0,26% 3,17% 0,88% 11,09% 
2000 1,72% 22,71% 0,29% 3,54% 

5.2.2.4 Beta 

O beta foi inicialmente estimado pelo coeficiente de regressão linear entre a 

taxa de retomo do mercado (IBOVESP A) e a taxa de retomo da ação (i), indicando a 

inclinação da reta da taxa de retomo da ação. 

Considerando o problema da falta de sincronização dos dados, apontado por 

PAULA LEITE (1995, p. 90), o beta foi ajustado, aplicando-se a equação sugerida pelo 

autor: 

f3 =I fJk 
k-1 (1 + 2p) 

(28) 
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onde: 

• fJ= coeficiente beta ajustado pela falta de sincronização; 

• flk =coeficiente beta estimado por mínimos quadrados ordinários; 

• p = coeficiente de correlação entre as lucratividades do índice ( Rm ), entre a data t e 

a data t- 1, ou seja, entre Rm,t e Rm,t-J • 

Essa correção permite os ajustes dos eventuais desvios, ocasionados pela falta 

de cotação de um ativo em um determinado período, conforme proposta feita por PAULA 

LEITE (1995) e MALVESSI (2001). 

Enquanto, neste trabalho os betas foram calculados com base no período de 

1991 a 2000, MALVESSI (2001) tomou como base o período de 1993 a 1998. 

Os passos para a obtenção dos betas das ações foram os seguintes: 

1. Relacionamos os retornos mensais, obtidos pelo IBOVESP A para cada ação, já 

deflacionados pelo IGPm e expurgados os efeitos dos choques externos e internos; 

2. Calculamos os betas, com base no coeficiente de regressão linear entre as taxas de 

retomo do IBOVESP A e as taxas de retomo da ação; 

3. Calculamos o coeficiente de autocorrelação para o IBOVESPA, cujo resultado foi de 

0,49992, antes dos expurgos dos choques e de 0,5254, após os expurgos; 

4. Obtivemos o beta ajustado, aplicando a equação (7) apresentada acima. 

Apresentamos a seguir, na Tabela 6, um resumo dos f3 (betas) calculados por 

MAL VESSI e pela ECONOMÁ TICA, em comparação aos obtidos no presente estudo; 
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Tabela 6. Comparativo dos Betas (/J) encontrados no Mercado. 

FONTES 
ECONOMÁ 

MALVESSI (2001) CALIL (2002) 

EMPRESAS TICA Betas Betas Betas Betas 
Calculados Sincronizados Calculados Sincronizados 

AcesitaPN 0,90 0,97 1,173 1,347 1,205 
Acos Villares PN 0,80 0,809 0,840 
Belgo Mineira PN 0,60 0,603 0,719 
Gerdau Met PN 0,70 0,77 0,681 0,731 
Mannesmann(PN) 0,90 0,80 0,982 0,394 0,333 
Sid Nacional ON 0,77 0,889 0,779 0,935 
Sid Tubarao PN 1,16 1,319 0,975 1,121 
Usiminas PNA 0,90 0,92 0,794 0,903 
(I) Economática - dez/2000 - com base últimos I 08 meses. 

Uma dificuldade adicional foi as taxas de retomo, exigidas para cada ação e 

obtidas a partir do CAPM, se mostrarem bastante elevadas, constatação feita também por 

MAL VESSI (200 1, p. 114), mesmo após os ajustes dos choques externos e internos. 

Entendemos, como necessária, a realização de ajustes adicionais, em virtude de 

os retornos esperados, para um horizonte de longo prazo, se situarem em algum ponto 

abaixo dos resultados obtidos. Altas taxas de retomo podem inviabilizar e desestimular o 

investimento empresarial. 

MAL VESSI (200 1, p. 116) calculou uma medida de dispersão para as taxas de 

retomo reais esperadas, o seu desvio padrão, conforme segue: 

DP(E(KJ) = ~var(Krf) + f3/ · var(RPm) (29) 

onde: 

(30) 

Com base na equação acima, MAL VESSI propõe um deslocamento de um 

quartil à esquerda das médias obtidas e demonstradas graficamente numa curva de 
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distribuição normal, sob três hipóteses: redução de 25%, 17,5% e 5%, optando pela redução 

de 17,5%, com a justificativa de que é a que mais se aproxima da realidade do país. 

No presente trabalho, optamos pela redução de 10%. Para o cálculo custo do 

capital próprio ( Ke) ajustado pela redução acima, procedemos aos seguintes cálculos: 

1. Calculamos a medida de dispersão para as taxas de retomo reais esperadas, o seu desvio 

padrão e os novos desvios padrões das taxas de retomo de cada ação. Os resultados são 

mostrados abaixo: 

Tabela 7. Desvio Padrão das Ações. 

EMPRESAS VAR(K,1 ) p2 VAR DESVPAD 
RPm DOAT; 

ACESITA 0,000153 1,097725 0,017724 0,140030 

AÇOS VILLARES 0,000153 0,916515 0,017724 0,128050 

BELGO MINEIRA 0,000153 0,847939 0,017724 0,123212 

COSIPA 0,000153 0,667832 0,017724 0,109495 

CSN 0,000153 0,966954 0,017724 0,131494 

CST 0,000153 1,058773 0,017724 0,137543 

METGERDAU 0,000153 0,854985 0,017724 0,123718 

MANNESMANN 0,000153 0,577062 0,017724 0,101884 

USIMINAS 0,000153 0,950263 0,017724 0,130364 

2. A nova taxa de retomo para cada ação, ajustada para o LP, foi obtida pela equação 

abaixo, conforme proposto por MAL VESSI (200 I, p. 118): 

onde: 

N(d1) = Valor da distribuição normal, considerando-se a taxa de redução desejada; 

E(K;) =Retomo esperado da ação; 

S = Desvio-padrão ajustado; 

fn = Número de observações. 

(31) 
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A Tabela seguinte ilustra o cálculo da taxa de retomo esperada para a ação, 

ajustada à redução de 10%: 

Tabela 8. Taxa de retorno de LP do Ativo i a 10,0% de redução. 

EMPRESAS E(K;)CP 
N(d1 )a 

DP; RAIZ96 TXLP TXLP 
10% mensal ano 

ACESITA 1,99% 0,2533 0,1400 10,3923 1,65% 21,64% 

AÇOS VILLARES 1,76% 0,2533 0,1280 10,3923 1,45% 18,84% 

BELGO MINEIRA 1,69% 0,2533 0,1232 10,3923 1,39% 17,95% 

COSIPA 1,52% 0,2533 0,1095 10,3923 1,25% 16,07% 

CSN 1,82% 0,2533 0,1315 10,3923 1,50% 19,55% 

CST 1,94% 0,2533 0,1375 10,3923 1,60% 20,98% 

METGERDAU 1,69% 0,2533 0,1237 10,3923 1,39% 18,04% 

MANNESMANN 1,45% 0,2533 0,1019 10,3923 1,20% 15,36% 

USIMINAS 1,80% 0,2533 0,1304 10,3923 1,48% 19,31% 

A Tabela 9, a seguir mostra o custo do capital próprio antes e após os ajustes, 

nas três hipóteses de redução: 5%, 10% e 17,5%. 
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Tabela 9. Custo do Capital Próprio (Ke) mensal, após a exclusão dos choques externos e internos. 

Ke(l) 
KeApós a KeApós a KeApós a 

EMPRESAS Redução de 17,5% Redução de 10% Redução de 5% 

mensal I anual mensal I anual mensal I anual mensal I anual 

ACESITA 1,99% 26,63% 1,38% 17,82% 1,65% 21,64% 1,82% 24,13% 

AÇOS VILLARES 1,76% 23,30% 1,20% 15,41% 1,45% 18,84% 1,61% 21,07% 

BELGO MINEIRA 1,69% 22,21% 1,15% 14,68% 1,39% 17,95% 1,54% 20,08% 

COSIPA 1,52% 19,80% 1,04% 13,20% 1,25% 16,07% 1,38% 17,93% 

CSN 1,82% 24,16% 1,25% 16,01% 1,50% 19,55% 1,66% 21,85% 

CST 1,94% 25,86% 1,33% 17,24% 1,60% 20,98% 1,77% 23,42% 

METGERDAU 1,69% 22,32% 1,15% 14,75% 1,39% 18,04% 1,54% 20,18% 

MANNESMANN 1,45% 18,81% 1,00% 12,70% 1,20% 15,36% 1,32% 17,09% 

USIMINAS 1,80% 23,87% 1,23% 15,81% 1,48% 19,31% 1,64% 21,59% 

(t) K. encontrado após a exclusão dos choques externos e internos 
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Considerando que o custo do capital próprio obtido pelo CAPM, é constante 

para o período, e devido às variações significativas de ano para ano, numa segunda etapa, 

aplicamos a equação do CAPM, mantendo constante o beta, utilizando, porém, o prêmio de 

risco e a taxa livre de risco obtidos na Tabela 4. 

(32) 

Mesmo assim, verificamos que as taxas encontradas apresentaram oscilações 

muito grandes de ano para ano, o que nos levou a procedermos a um novo cálculo, desta 

vez considerando a taxa de livre de risco ( K rf ) e o prêmio de risco ( RP = K m - K rf ) 

calculados como uma média de 36 meses, conforme a Tabela 5. 

5.2.2.5 Custo Médio Ponderado de Capital (CMePC ou K0 ) 

Uma vez conhecidos o custo do passivo oneroso ( K; ), o custo do capital 

próprio ( Ke) e a proporção (%) dos capitais de terceiros e próprio, em relação ao total das' 

fontes de financiamento da empresa, calculamos o CMePC ( K0 ), através da seguinte 

equação: 

onde: 

(33) 

• K 0 =CMePC; 

• K; = Custo líquido do passivo oneroso; 

• W; = Proporção do passivo oneroso em relação ao total do passivo oneroso mais 

o valor do capital próprio; 

• Ke = Custo do capital próprio; 

• We = Proporção do capital próprio em relação ao total do passivo oneroso mais o 

valor do capital próprio. 
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Vimos que o CMePC ( K0 ) pode ser calculado pelo valor de mercado, ou pelo 

valor contábil do patrimônio líquido, conforme já exposto no início deste capítulo. O valor 

de mercado do patrimônio líquido (capital próprio) foi obtido como resultado da quantidade 

total de ações existentes, multiplicado pela sua cotação na BOVESP A. 

Adotamos o critério de valor de mercado, pelo fato de melhor atender às 

necessidades do presente estudo de estar de acordo com as sugestões de GITMAN, ROSS 

et al. e BRIGHAM et a!. 

Para o cálculo dos dados referente às variáveis da criação de valor para o 

acionista, envolvendo o capital aplicado, utilizamos o NOPAT, o EVA Percentual e o 

MVA, apresentados a seguir. 

5.3 CRIAÇÃO DE VALOR PARA O ACIONISTA 

5.3.1 Capital Aplicado 

Tendo em vista que o objetivo 3 deste estudo foi também se as ampresas 

criaram ou destruíram valor para o acionista, a etapa seguinte consistiu em calcular o 

montante do CAPITAL APLICADO pelo acionista: 

onde: 

• 

CAPITAL APLICADO= CCL + RLP +PERMANENTE (34) 

CCL = Cálculo do montante do ativo circulante operacional, exceto as contas caixa 

e as aplicações financeiras, deduzido do passivo circulante operacional, exceto as 

contas classificadas como passivo oneroso, ou seja, sobre os quais incidam encargos 

financeiros; 

• RLP = Soma das contas do realizável a longo prazo da empresa; 

• PERMANENTE = Cálculo do total dos investimentos, imobilizados e diferidos da 

empresa, utilizados nas operações normais da empresa, incluídas as participações 

em outras empresas, devido ao fato de os resultados também apresentarem as 

respectivas equivalências patrimoniais. 
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O valor do capital aplicado foi a base sobre a qual se aplicou o percentual do 

custo médio ponderado de capital da empresa. O resultado foi o valor do custo de capital da 

empresa. 

5.3.2 Capital Aplicado x Fontes de Capital 

Segundo STEW ART (1999, p. 94 ), para a finalidade deste estudo, as 

demonstrações financeiras podem ser resumidas em termos de capital aplicado e de fontes 

de capital, conforme abaixo: 

Capital aplicado 

.CCL 

. RLP +PERMANENTE 

Fontes de capital 

. PASSIVO ONEROSO 

. CAPITAL PRÓPRIO 

Como pode ser visto, o capital aplicado deverá proporcionar um retomo 

mínimo, suficiente para cobrir o custo de suas fontes de capital, conforme veremos no 

cálculo do EVA. 

5.3.3 NOPAT 

Definido como NOP A T (lucro operacional líquido após o imposto de renda ), 

segundo STEWART (1999, p. 95) e BRIGHAM et al. (2000, p. 61) representa o lucro 

operacional líquido após o imposto de renda, antes da dedução das despesas financeiras, 

sendo representado conforme segue: 
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I. VENDAS LÍQUIDAS; 

2. (-) CPV; 

3. MARGEM BRUTA; 

4. (-)DESPESAS OPERACIONAIS; 

5. NOPAT. 

Figura 9- Demonstração de resultado até o NOPAT 

A relação entre o NOP AT e o CAPITAL APLICADO é definida como o 

resultado econômico (R) por STEWART (1999, p. 87), representando o retomo econômico 

sobre o capital aplicado. O resultado obtido deve ser, no mínimo, igual ao custo do capital 

aplicado, para que o valor da empresa permaneça o mesmo, ponto no qual o resultado · 

econômico da empresa será zero. 

Para a obtenção do NOPAT, foram consideradas todas as receitas, os custos e 

as despesas operacionais da empresa, incluindo os resultados da equivalência patrimonial, 

tendo em vista que mantivemos os investimentos em coligadas. Como as empresas do setor 

mantêm participações em outras empresas, dentro do mesmo ramo de atividaâe, decidimos 

usar as informações consolidadas. 

As despesas financeiras, segregadas das receitas, foram excluídas das despesas 

operacionais, em vista de as mesmas constituírem o custo do passivo oneroso ( K;) da 

empresa. 

5.3.4 Valor econômico adicionado (EVA) 

O cálculo do EVA das empresas foi efetuado deduzindo-se o custo de capital do 

NOP AT obtido pelas empresas, conforme exposição teórica. 

O EVA foi demonstrado por STEWART (1999, p. 137) e por MALVESSI (p. 

28-9) em valores monetários, conforme abaixo: 
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EVA =NOPAT -C x CAPITALAPLICADO), 

onde: 

C= custo do capital da empresa (Ko) (35) 

Com base no spread, demonstrado por STEWART (1999, p. 136), no presente 

estudo, admitimos um EVA percentual, corno sendo: 

EVA(%)= NOPAT (%)- Ko (%) (36) 

Corno urna das hipóteses foi verificar a associação entre a cotação das ações no 

mercado (valor de mercado/valor contábil) e o respectivo EVA Percentual, gerado pelas 

empresas, utilizamos os resultados obtidos pela equação (36) acima. 

5.3.5 Valor de Mercado Adicionado (MVA) 

Com a finalidade de avaliar se as empresas criaram valor para seus acionistas, 

no período de 1991 a 2000, calculamos o MV A para cada urna delas. Os cálculos foram 

efetuados de acordo com a exposição teórica apresentada no cap. 4, seguimos os seguintes 

passos: 

1. Utilizamos o valor do patrimônio líquido, publicado nas demonstrações financeiras de 

31 de dezembro de 1991, desconsiderando os prejuízos existentes, entendendo que os 

mesmos representam urna diminuição do capital investido pelos acionistas, não 

devendo ser interpretados corno redução do seu capital. O valor encontrado foi 

convertido em UFIR e atualizado para 31 de dezembro de 2000, pela variação do IGPM; 

2. Adicionamos, ao valor obtido no item 1, os lucros gerados pelas empresas, no período, 

acrescido dos aportes de capital realizados pelo acionista, deduzidos dos pagamentos de 

dividendos. O valores encontrados foram convertidos em UFIR e atualizados para 31 de 

dezembro de 2000, pela variação do IGPM. Não consideramos os prejuízos ocorridos no 

período, por não representarem urna redução do capital aplicado pelo acionista; 



105 

3. O valor encontrado no item 2 representou o capital investido pelo acionista no período, 

em moeda de 31112/2000; 

4. O valor de mercado, em 31 de dezembro de 2000, foi obtido como resultado da 

quantidade total de ações existentes, multiplicada pela sua cotação no IBOVESP A, no 

último dia de dezembro de 2000; 

5. O MVA foi obtido pela diferença entre o capital investido pelos acionistas até 

31112/2000 (item 2) e o seu valor de mercado (item 3); 

6. Valores de mercado acima do capital investido pelo acionista significam que a empresa 

criou valor para o acionista, ou um prêmio de valor, segundo STEWART (1999, p.154). 

7. Valores de mercado abaixo do capital investido pelo acionista significam que a empresa 

destruiu valor para seu acionista, ou seja, apresentou um valor descontado, segundo 

STEWART (1999, p. 154). 

5.3.6 Resultado Econômico (R) 

O resultado econômico (R) reflete o retomo operacional da empresa em relação 

ao capital aplicado, sendo obtido pela seguinte equação: 

NOPAT 
R=---------

CAPITAL APLICADO 
(37) 

5.4 VALOR DE MERCADO 

O cálculo do valor de mercado em relação ao valor contábil foi efetuado da 

seguinte maneira: 

1. O valor de mercado foi obtido como resultado da quantidade total de ações existentes 

em 31 de dezembro de cada ano, multiplicada pela sua cotação de mercado da ação, 

naquele mês, conforme cotação obtida junto à BOVESP A; 
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2. O valor contábil foi obtido pelo valor do patrimônio líquido das demonstrações 

financeiras anuais, publicadas pelas empresas da amostra; 

3. O resultado encontrado foi obtido pela equação: 

VR. DE MERCADO(%)= Valor de mercado (1) 
Valor contábil (2) 

(38) 

Embora o resultado obtido seja diferente do resultado para o MV A, a equação 

adotada pretendeu, de maneira aproximada, avaliar a forma pela qual o mercado está 

atribuindo valor às ações da empresa, esperando que valores acima de 1 possam sugerir 

uma criação de valor para o acionista, e valores abaixo de 1 possam sugerir que a empresa 

esteja destruindo valor para seus acionistas. 

O objetivo principal deste índice foi procurar responder se, no período 

analisado, houve alguma associação entre as variáveis propostas e o valor de mercado 

dessas empresas, no período. 

Uma ressalva importante é o fato de as empresas apresentarem valores de ativos 

permanentes e patrimônio líquido contábeis, corrigidos pelo método de correção integral de 

balanço, ou por correções espontâneas, não traduzindo o seu valor real, o que pode 

distorcer os resultados obtidos. 

Enquanto TEDESCHI (1997) propôs o grau de endividamento como uma 

variável dependente, sob a ótica da decisão de investimento, o presente estudo analisou o 

K;, Ke e o valor de mercado, como variáveis dependentes, buscando associações com o 

grau de endividamento, o EVA percentual, o R, o tamanho dos ativos e a tangibilidade das 

empresas. 

5.5 0 TAMANHO DOS ATIVOS 

Visando a analisar alguma associação entre o tamanho dos ativos e o custo de 

capital e o valor de mercado das empresas, utilizamos o valor total dos ativos da empresa, 
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em milhões de rems, de 31 de dezembro de 2.000, de acordo com as demonstrações 

financeiras publicadas pelas mesmas. 

5.6 METODOLOGIA UTILIZADA NA ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Concluída a preparação dos dados da amostra, compondo o banco de dados, a 

etapa seguinte consistiu na aplicação de técnicas quantitativas para a análise dos dados. 

Esta foi feita, considerando-se os resultados obtidos. 

Foram estimados parâmetros e estatísticas pertinentes para quatro tipos de 

modelos de regressão: 

a) Regressões lineares simples, com base em variáveis preditoras e de resposta, 

observadas em um mesmo ano. Neste tipo de análise é estudada a análise de 

regressão como uma variável de resposta, associada a uma única variável preditora; 

b) Regressões lineares simples com variáveis de resposta de um ano e valores das 

variáveis preditoras do ano anterior, uma vez que o efeito de uma variável preditora 

poderia estar associado a respostas no ano posterior; 

c) Regressões lineares múltiplas nas quais uma variável de resposta foi estudada com 

base em mais de uma variável preditora do mesmo ano; 

d) Regressões lineares múltiplas nas quais uma variável de resposta foi estudada com 

base em mais de uma variável preditora do ano anterior. 

Salientamos que este é um estudo observacional, no qual não se pode inferir a 

respeito da existência de relações do tipo causa-efeito entre as variáveis estudadas, o que 

somente seria possível em experimentos nos quais houvesse efetivo controle dos níveis das 

variáveis preditoras e o registro de seus efeitos sobre as variáveis de resposta. 

Segundo FREUND (1991, p. 83), uma das suposições que embasam a análise 

de regressão é a distribuição aleatória de erros, ou seja, um valor de resíduo é independente 

do valor de outro. A maior parte das violações desse tipo ocorre em dados de séries 

temporais, que são dados observados em seqüências de tempos. Nesse tipo de dados, os 
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valores observados, em um determinado ponto do tempo, digamos tempo t, podem ser 

influenciados por valores observados em períodos anteriores, por exemplo, os dados de 

tempo hoje podem ser altamente influenciados pelos dados de ontem. 

Em vista do exposto, ao invés da utilização dos modelos baseados em mínimos 

quadrados ordinários, foram adotados modelos autoregressivos já que na grande maioria 

dos casos, o teste de Durbin-Watson detectou indícios da existência de autocorrelação. 

Os cálculos foram efetuados através do procedimento AUTOREG do sistema 

SAS, 8 pois, nele, os resíduos da regressão de mínimos quadrados são usados para se 

calcularem as autocorrelações, para um determinado número de defasagens no tempo. O 

número de defasagens necessário para se romper e evitar a influência da autocorrelação é 

determinado através do teste de Durbin-W atson. 

Foram calculados os parâmetros estimados e demais estatísticas para o estudo 

dos seguintes modelos de regressão linear simples: 

K; = flo + /31 • GENDIV (39) 

K; =Custo do passivo oneroso (variável dependente); 

fJ =Intercepto; 
o 

/31 = Parâmetro que estima o efeito do grau de endividamento sobre K;. 

Ke = /30 + /31 • GENDIV (40) 

Ke= Custo do passivo oneroso (variável dependente); 

fJ =Intercepto; 
o 

fJ1 =Parâmetro que estima o efeito do grau de endividamento sobre Ke. 

Valor de Mercado= /30 + /31 • GENDIV (41) 

8 SAS Institute Inc,The SAS System Release 8.02, 1999. Cary, NC. 
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valor de mercado . A • 

Valor de mercado= · do patnmomo líquido 
valor contábil 

f3 = Intercepto; 
o 

/31 = Parâmetro que estima o efeito do grau de endividamento sobre o valor de 

mercado. 

Foram calculados os parâmetros estimados e demais estatísticas para o estudo 

dos seguintes modelos de regressão linear múltipla: 

Valor de Mercado= Po + P1 • GENDIV + P2 ·EVA+ P3 • Tam dos Ativos+ P4 • Ke (42) 

onde: 

Valor de mercado =valor de mercado do patrimônio líquido, mostrando se o 
valor contábil 

mercado está proporcionando um excedente de valor em forma de prêmio, ou um 

desconto do valor em forma de destruição de valor. 

f3 =Intercepto; 
o 

/31 = Parâmetro que estima o efeito do grau de endividamento sobre o valor de 

mercado; 

{32 =Parâmetro que estima o efeito do EVA sobre o valor de mercado; 

{33 =Parâmetro que estima o efeito doTAM DOS ATIVOS sobre o valor de mercado; 

{34 =Parâmetro que estima o efeito do Ke sobre o valor de mercado. 

K; = Po + P1 • GENDIV + P2 • TAM ATIVOS+ P3 • TANGIB + P4 ·R (43) 

onde: 

K; Custo do passivo oneroso 

f3 = Intercepto; 
o 

{3
1 

= Parâmetro que estima o efeito do GENDIV sobre K;; 

{32 = Parâmetro que estima o efeito do TAM DOS ATIVOS sobre valor de mercado; 



/33 = Parâmetro que estima o efeito do TANGIB sobre Ki; 

/34 = Parâmetro que estima o efeito do R sobre Ki. 

Ke = /30 + /31 • GENDIV + /32 • TAM ATIVOS+ {33 ·EVA+ {34 ·R 

onde: 

Ke = Custo do capital próprio 

f3 = Intercepto; 
o 

/}
1 

= Parâmetro que estima o efeito do GENDIV sobre Ke; 

/}
2 

= Parâmetro que estima o efeito do TAM DOS ATIVOS sobre K e; 

/33 = Parâmetro que estima o efeito do EVA sobre Ke; 

f3
4 

= Parâmetro que estima o efeito do R sobre Ke. 

11 o 

(44) 



6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A apresentação de resultados foi organizada em itens, de forma que, 

primeiramente, são apresentados os dados brutos obtidos e, posteriormente, os resultados 

do estudo efetuado com os mesmos. 

6.1. OBTENÇÃO DE DADOS PARA ESTUDOS 

Inicialmente, foram calculados os graus de endividamento das empresas 

estudadas, através da Equação 11, listada no cap. 5 - Metodologia. 

6.1.1 Grau de endividamento 

A Tabela 1 O apresenta os graus de endividamento das empresas da amostra, 

com base no valor contábil para o seu patrimônio líquido. O resultados mostram que o 

endividamento médio das empresas do setor, no período, foi de 31,81%, evoluindo de 

23,72%, em 1991, para 42,39%, em 2000. 

O segmento de empresas privadas (PRI) apresentou um endividamento médio 

de 31,43% no período, evoluindo de 20,01%, em 1991, para 43,87%, em 2000. 

O segmento de empresas privatizadas (EST) mostrou um endividamento médio 

de 32,23%, no período, evoluindo de 27,44%, em 1991, para 41,29%, em 2000. 
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Embora os resultados tenham sido muito semelhantes, verificamos que o 

endividamento do segmento de empresas privatizadas cresceu menos que o de empresas 

privadas. 

Na média de 2000, o endividamento do setor e dos segmentos são muito 

semelhantes, não se tendo revelado diferenças significativas. 



Tabela 10. Grau de Endividamento Contábil. 

EMPRESAS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Média 

91-2000 
ACESITA PRI 30,61% 35,09% 25,29% 24,65% 36,58% 50,00% 52,79% 43,35% 44,16% 43,39% 38,59% 

AÇOS VILLARES PRI 28,00% 26,27% 31,19% 40,40% 36,82% 50,05% 55,73% 66,91% 79,15% 60,71% 47,52% 

BELGO MINEIRA PRI 15,02% 13,35% 10,66% 12,12% 18,45% 27,65% 31,06% 35,81% 36,62% 26,38% 22,71% 

CSN EST 30,65% 17,20% 18,79% 15,47% 16,25% 27,42% 43,55% 40,16% 42,39% 42,77% 29,47% 

CST EST 22,16% 21,31% 21,75% 18,92% 22,72% 24,28% 30,34% 31,23% 31,89% 29,41% 25,40% 

METAL. GERDAU PRI 25,38% 23,08% 30,16% 28,98% 36,17% 33,32% 34,17% 36,68% 47,11% 44,51% 33,96% 

MANNESMANN PRI 11,63% 14,05% 11,35% 14,33% 16,22% 18,83% 21,90% 27,01% 35,90% 19,02% 

USIMINAS EST 26,34% 26,82% 31,85% 26,62% 22,49% 36,91% 37,91% 44,92% 51,03% 49,58% 35,45% 

Média do Setor TOT 23,72% 22,15% 22,63% 22,69% 25,71% 33,56% 38,43% 40,76% 46,03% 42,39% 31,81% 

Média das PRI ·PRI 20,01% 19,19% 20,84% 23,96% 26,91% 32,46% 35,71% 41,60% 49,70% 43,87% 31,43% 

Média das EST EST 27,44% 25,10% 24,42% 21,41% 24,51% 34,65% 41,15% 39,92% 42,37% 41,29% 32,23% 
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A Tabela 11 apresenta os resultados, com base no valor de mercado do 

patrimônio líquido e mostram que o endividamento médio do setor foi de 61,03%, no 

período 1991/2000. O segmento de empresas privadas apresentou um endividamento de 

68,30%, contra 53,83%, mostrado pelo de empresas privatizadas. 

O segmento de empresas privadas evoluiu de 71,19%, em 1991, para 76,82%, 

em 2000, enquanto que o segmento de empresas privatizadas evoluiu de 55,79%, em 1991, 

para 72,62%, em 2000. 

Mesmo assim, o endividamento médio das empresas privatizadas (72,62%) foi 

inferior ao segmento de empresas privadas (76,82%), no ano de 2.000. 



Tabela 11. Grau de Endividamento de Mercado. 

EMPRESAS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Média 

91-2000 

ACESITA EST 72,66% 43,03% 25,10% 18,79% 17,39% 92,86% 89,73% 70,49% 80,24% 80,74% 59,10% 

AÇOS VILLARES PRI 89,50% 62,76% 75,78% 77,93% 74,23% 81,34% 89,56% 97,40% 96,87% 83,91% 82,93% 

BELGO MINEIRA PRI 74,85% 49,93% 46,49% 29,92% 61,31% 76,87% 81,74% 67,86% 72,25% 61,18% 62,24% 

CSN EST 51,51% 30,61% 30,48% 27,25% 41,78% 46,52% 62,77% 41,76% 57,63% 60,31% 45,06% 

CST EST 52,16% 48,53% 46,94% 33,94% 50,61% 59,56% 84,02% 56,61% 60,30% 60,37% 55,30% 

METAL. GERDAU PRI 93,08% 82,82% 79,24% 75,85% 87,30% 73,65% 84,04% 63,44% 81,72% 85,36% 80,65% 

MANNESMANN PRI 27,34% 22,55% 22,82% 19,61% 42,83% 51,93% 72,19% 64,68% 72,96% 44,10% 

USIMINAS EST 46,84% 35,54% 31,80% 22,62% 31,05% 65,50% 68,72% 79,24% 87,95% 89,06% 55,83% 

Média do Setor TOT 63,49% 46,97% 44,83% 38,24% 50,81% 68,53% 79,10% 67,68% 76,24% 74,42% 61,03% 

Média das PRI PRI 71,19% 54,51% 56,08% 50,83% 66,42% 70,95% 81,88% 73,34% 80,95% 76,82% 68,30% 

Média das EST EST 55,79% 39,43% 33,58% 25,65% 35,21% 66,11% 76,31% 62,03% 71,53% 72,62% 53,83% 
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Considerando que as empresas analisadas apresentaram um valor de mercado 

inferior ao seu valor contábil, a Tabela 1 O mostra que os graus de endividamento, pelo valor 

contábil, são menores que os apresentados na Tabela 11, obtidos pelo valor de mercado. 

Enquanto as empresas norte americanas têm suas ações cotadas no Índice Dow 

Jones, por um valor que normalmente excede seus valores contábeis (BRIGHAM et ai, 2000, 

p. 627), as ações que compõem a amostra analisada no presente estudo apresentaram valores 

de mercado inferiores ao seu valor contábil. 

FRANCO (2001) atribui isso ao fato de o risco Brasil afetar negativamente o preço 

de mercado das ações, elevando a taxa de juros, determinada pelo BANCO CENTRAL DO 

BRASIL (BACEN), e reduzindo o valor de mercado das ações no mercado acionário 

brasileiro. 

Os resultados, obtidos pelo critério de valor de mercado, mostram que o grau de 

endividamento médio do setor se elevou no período analisado, indicando mmor uso de 

recursos de terceiros. 

Como principais causas, sugerimos: 1) a privatização ocorrida no período; 2) a 

abertura do mercado brasileiro para o exterior, após o Plano Real, em 1994; 3) a redução 

acentuada da inflação; 4) a liberação do câmbio e 5) a maior estabilidade política. 

6.1.2 Valor de Mercado 

A Tabela 12 mostra o valor de mercado em relação ao valor contábil do 

patrimônio líquido das empresas, segundo a qual podemos verificar que o valor de mercado do 

setor foi 31,47% do valor contábil, na média do período. No segmento das empresas privadas, 

a média foi 21,47%, contra 41,24% no segmento de empresas privatizadas. 

O setor evoluiu de 28,18%, em 1991, para 28,58%, em 2000, enquanto o segmento 

de empresas privadas passou de 16,33% para 31,06%, e o segmento de empresas privatizadas 

diminuiu de 40,03% para 26,72%, no mesmo período. 
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Portanto o segmento de empresas privadas mostrou uma melhora na relação de 

valor de mercado, decorrente da valorização de suas ações, enquanto o segmento de empresas 

privatizadas mostrou um piora nessa relação. 

O resultado sugere que: 

1) As empresas do setor não criaram valor para seus acionistas; 

2) O valor patrimonial de suas ações podem estar distorcidos em decorrência dos 

efeitos das privatizações ou da correção monetária. 



Tabela 12. Valor de mercado (% ). 

EMPRESAS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Média 

91/2000 

ACESITA EST 51,83% 73,84% 103,30% 141,33% 57,92% 20,77% 7,06% 10,88% 21,10% 18,28% 50,63% 

AÇOS VILLARES PRI 4,56% 21,15% 17,52% 19,49% 20,23% 16,93% 10,92% 4,08% 11,02% 53,23% 17,91% 

BELGO MINEIRA PRI 13,56% 41,77% 33,09% 32,31% 14,28% 9,46% 7,49% 6,98% 17,99% 23,94% 20,09% 

CSN EST 41,60% 47,09% 52,77% 48,84% 27,03% 29,99% 34,05% 23,79% 55,46% 49,17% 40,98% 

CST EST 26,11% 28,71% 31,41% 45,41% 28,68% 17,56% 14,69% 6,15% 21,36% 27,35% 24,74% 

METAL GERDAU PRI 12,22% 27,29% 48,00% 15,18% 4,78% 6,06% 13,06% 7,48% 21,41% 16,02% 17,15% 

MANNESMANN PRI 34,97% 56,15% 43,31% 68,54% 25,85% 14,95% 17,08% 8,56% 18,88% 32,03% 

USIMINAS EST 40,58% 66,49% 100,20% 124,08% 64,43% 34,18% 20,67% 8,76% 14,49% 12,08% 48,60% 

Média do Setor TOT 28,18% 45,31% 53,70% 61,90% 30,40% 18,74% 15,63% 9,59% 22,71% 28,58% 31,47% 

Média das PRI PRI 16,33% 36,59% 35,48% 33,88% 16,28% 11,85% 12,14% 6,78% 17,33% 31,06% 21,77% 

Média das EST EST 40,03% 54,03% 71,92% 89,92% 44,52% 25,63% 19,12% 12,40% 28,10% 26,72% 41,24% 

00 



119 

6.1.3 Custo do Passivo Oneroso (K;) 

A Tabela 13 mostra o custo do passivo oneroso ( Ki) para todas as empresas da 

amostra, calculado pela equação: 

DESP FINANC LÍQUIDAS DO IR 

PASSIVO ONEROSO MÉDIO 
(45) 

Verificamos, na Tabela 13, que a média do custo do passivo oneroso (KJ foi 

de 11,46% para o setor. No segmento de empresas privadas, a média foi de 12,17%, 

enquanto, no segmento de empresas privatizadas a média foi de 10,82%. 

Combinando os resultados dessa análise com o endividamento das empresas, 

verificamos que o segmento de empresas privatizadas mostrou um grau de endividamento e 

um custo do passivo oneroso ( Ki) menores que os apresentados pelo segmento de 

empresas privadas. 



Tabela 13. K; = Custo Passivo Oneroso Médio (líquido de IR). 

EMPRESAS 1991 1992 1993 1994 

ACESITA EST 20,21% 12,86% 17,29% 25,69% 

AÇOS VILLARES PRI 32,63% 9,89% 5,09% 2,56% 

BELGO MINEIRA PRI 9,68% 5,17% 4,00% 10,74% 

CSN EST 0,11% 3,72% 14,27% 6,62% 

CST EST 17,51% 1,07% 12,22% 25,81% 

METAL. GERDAU PRI 23,45% 28,95% 0,02% 8,59% 

MANNESMANN PRI 21,89% 6,45% 4,41% 6,69% 

USIMINAS EST 15,32% 11,73% 7,72% 3,17% 

Média do Setor TOT 17,60% 9,98% 8,13% 11,23% 

Média das PRI PRI 21,91% 12,62% 3,38% 7,15% 

Média das EST EST 13,29% 7,34% 12,88% 15,32% 

1995 1996 1997 

9,50% 6,69% 12,65% 

5,43% 6,74% 7,71% 

14,55% 10,39% 9,29% 

6,09% 12,57% 14,19% 

0,30% 11,09% 3,77% 

12,18% 18,09% 14,94% 

5,18% 7,48% 11,72% 

2,92% 9,04% 5,46% 

7,02% 10,26% 9,97% 

9,33% 10,68% 10,91% 

4,70% 9,85% 9,02% 

1998 1999 

19,65% 15,80% 

8,05% 12,60% 

11,95% 27,61% 

12,23% 19,45% 

6,90% 8,45% 

16,26% 15,39% 

11,03% 28,68% 

4,69% 23,23% 

11,35% 18,90% 

11,82% 21,07% 

10,87% 16,73% 

2000 MÉDIA 
9112000 

4,34% 14,47% 

8,51% 9,92% 

16,96% 12,03% 

12,12% 10,14% 

4,00% 9,11% 

13,04% 15,09% 

11,50% 

12,23% 9,55% 

10,17% 11,46% 

12,84% 12,17% 

8,17% 10,82% 

N 
o 
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6.1.4 Custo do Capital Próprio (Ke) 

A Tabela 14 mostra o custo do capital próprio (Ke), constante para o período 

1991/2000, calculado através da equação do CAPM: 

(46) 

Na Tabela acima, verificamos que o resultado médio das empresas privadas foi de 

17,55%, contra 20,37% do segmento de empresas privatizadas e 18,96% para o setor como um 

todo. O custo do capital próprio (Ke) do segmento de empresas privatizadas reflete os betas 

maiores, calculados para as mesmas. 

Considerando que o objetivo da análise foi verificar as associações existentes entre 

o custo do capital próprio ( Ke) e as demais variáveis propostas nas hipóteses levantadas, foi 

necessário calcularmos o custo do capital próprio ( Ke) anual, com base na taxa anual de 

retomo do mercado ( K m ) e na taxa anual livre de risco ( K rf ). Os resultados encontram-se na 

Tabela 14. Nela, verificamos que o resultado foi de 27,45% ao ano na média do setor e no 

período, sendo 24% a.a., para o segmento de empresas privadas e de 30,91% ala ano, para o de 

empresas privatizadas. 



Tabela 14. Ke =Custo do Capital Próprio Anual. 

EMPRESAS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Média 

91/2000 

ACESITA EST 26,34% 8,89% 130,32% 20,89% -10,11% 60,88% 53,19% -36,11% 121,71% -19,25% 35,68% 

AÇOS VILLARES PRI 23,09% 15,29% 86,25% 19,20% -0,36% 45,44% 40,25% -21,43% 74,94% -11,92% 27,08% 

BELGO MINEIRA PRI 22,03% 17,48% 73,45% 18,65% 3,08% 40,63% 36,18% -15,92% 61,56% -9,36% 24,78% 

CSN EST 23,93% 13,59% 96,91% 19,64% -2,99% 49,33% 43,52% -25,52% 86,15% -13,88% 29,07% 

CST EST 24,51% 12,44% 104,52% 19,94% --4,75% 52,04% 45,79% -28,21% 94,20% -15,21% 30,53% 

METAL. GERDAU PRI 22,13% 17,26% 74,68% 18,70% 2,73% 41,10% 36,58% -16,48% 62,84% -9,61% 24,99% 

MANNESMANN PRI 18,69% 24,75% 37,80% 16,90% 14,79% 26,25% 23,93% 4,12% 24,88% 19,14% 

USIMINAS EST 23,64% 14,16% 93,26% 19,49% -2,11% 48,01% 42,41% -24, 17% 82,30% -13,23% 28,38% 

Média do Setor TOT 23,05% 15,48% 87,15% 19,18% 0,04% 45,46% 40,23% -20,47% 76,07% -11,65% 27,45% 

Média das PRI PRI 21,49% 18,70% 68,05% 18,36% 5,06% 38,36% 34,24% -12,43% 56,06% -7,90% 24,00% 

Média das EST EST 24,61% 12,27% 106,25% 19,99% -4,99% 52,57% 46,23%-28,50% 96,09% -15,39% 30,91% 

NOTA: Calculado considerando taxa livre de risco ( K rf) e a taxa de retomo de mercado pela média de três anos, visando reduzir as variações expressivas 

verificadas de ano para ano, mantendo-se o beta constante para o período todo. 



Em vista da grande oscilação verificada na Tabela 14, as taxas foram calculadas para 

uma média de três anos. Os resultados encontram-se na Tabela 15. Aí, observamos que a média do 

setor foi de 26,38%, ao ano, sendo 23,91% para o segmento de empresas privadas, e 28,76%, 

para o segmento de empresas privatizadas. 

Os resultados refletem os efeitos do beta calculado para cada empresa, sendo 

observado que o segmento de empresas mostrou coeficientes betas maiores que o de empresas 

privadas, conforme vimos na Tabela 6, da metodologia do trabalho. 



Tabela 15. Ke = Custo do Capital Próprio - média 3 anos. 

EMPRESAS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Média 

91-2000 

ACESITA EST 26,34% 59,29% 46,16% 38,81% 21,78% 31,54% 18,32% 30,93% 5,04% 32,29% 31,05% 

AÇOS VILLARES PRI 23,09% 46,89% 37,61% 32,06% 20,79% 27,34% 18,16% 25,04% 6,53% 22,90% 26,04% 

BELGO MINEIRA PRI 22,03% 42,98% 34,88% 29,89% 20,46% 25,97% 18,11% 23,15% 7,03% 19,92% 24,44% 

CSN EST 23,93% 50,03% 39,89% 33,79% 21,05% 28,42% 18,20% 26,55% 6,14% 25,28% 27,33% 

CST EST 24,51% 56,35% 44,15% 37,23% 21,56% 30,57% 18,28% 29,55% 5,38% 30,07% 29,77% 

METAL. GERDAU PRI 22,13% 43,36% 35,15% 30,11% 20,49% 26,10% 18,11% 23,33% 6,98% 20,21% 24,60% 

MANNESMANN PRI 18,69% 31,13% 26,49% 23,19% 19,42% 21,70% 17,95% 17,27% 8,64% 20,50% 

USIMINAS EST 23,64% 48,96% 39,05% 33,21% 20,96% 28,05% 18,19% 26,04% 6,27% 24,47% 26,88% 

Média do Setor TOT 23,05% 47,37% 37,92% 32,29% 20,81% 27,46% 18,17% 25,23% 6,50% 25,02% 26,38% 

Média das PRI PRI 21,49% 41,09% 33,53% 28,81% 20,29% 25,28% 18,08% 22,20% 7,30% 21,01% 23,91% 

Média das EST EST 24,61% 53,66% 42,31% 35,76% 21,34% 29,65% 18,25% 28,27% 5,71% 28,03% 28,76% 

NOTA: Calculado considerando taxa livre de risco ( K rf) e a taxa de retomo de mercado pela média de três anos, visando reduzir as variações expressivas 

verificadas de ano para ano, mantendo-se o beta constante para o período todo. 91 (m 91/92), 92 (m 91/92/93), 93 (m 92/93/94), 94 (m 93/94/95), 
95 (m 94/95/96), 96 (m 95/96/97) ... 2000 (m 99/00). 
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Utilizamos o custo de capital próprio anual, diferentemente de MAL VESSI 

(200 1 ), que utilizou a taxa constante, para calcular o VEC e V AM das empresas de sua 

amostra. Nosso objetivo foi analisar a associação entre o custo do capital próprio ( Ke) e os 

graus de endividamento do período. 

6.1.5 EVA Percentual ou Spread 

No cálculo do custo médio ponderado de capital ( K 0), utilizamos o custo de 

capital médio encontrado na Tabela 15, devido ao fato de o objetivo do presente estudo ser o 

de relacionar os resultados do EVA Percentual, obtidos em cada ano, e as demais variáveis. 

O cálculo do EVA percentual foi obtido deduzindo-se o custo do capital médio 

(K0 ) da Tabela 16, do NOPAT da Tabela 17. Utilizamos a fórmula proposta por STEWART 

(1999, p. 136), demonstrando o spread como o resultado ~ntre o retomo econômico (R) e o 

custo de capital (C): 

• spread = (R - C ) ; 

• EVA = spread x capital aplicado; 

• EVA percentual = Spread. 

6.1.6 Custo Médio Ponderado de Capital (K0) 

(47) 

(48) 

(49) 

A Tabela 16 mostra o custo médio ponderado de capital ( K 0 ), ou seja, o custo de 

capital da empresa, considerando o custo do capital próprio e o de terceiros, calculado pela 

equação: 

(50) 



Tabela 16. Custo médio ponderado de capital (K0), pelo critério de valor de mercado. 

EMPRESAS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
MÉDIA 
91/2000 

ACESITA EST 21,89% 39,31% 38,91% 36,34% 19,64% 8,46% 13,23% 22,98% 17,52% 14,14% 23,24% 

AÇOS VILLARES PRI 31,63% 23,67% 12,97% 9,07% 9,39% 10,79% 8,80% 8,49% 12,41% 10,83% 13,80% 

BELGO MINEIRA PRI 12,79% 24,10% 20,52% 24,16% 16,84% 13,99% 10,90% 15,55% 21,90% 18,11% 17,89% 

CSN EST 11,66% 35,85% 32,08% 26,38% 14,80% 21,05% 15,68% 20,57% 13,81% 17,34% 20,92% 

CST EST 20,86% 29,52% 29,16% 33,35% 10,80% 18,97% 6,09% 16,73% 7,23% 14,33% 18,70% 

METALGERDAU PRI 23,36% 31,43% 7,31% 13,79% 13,23% 20,20% 15,45% 18,85% 13,85% 15,79% 17,32% 

MANNESMANN PRI 19,56% 25,56% 21,45% 19,95% 13,32% 14,32% 13,45% 13,23% 23,26% 18,24% 

USIMINAS EST 19,74% 35,73% 29,09% 26,41% 15,36% 15,60% 9,44% 9,12% 21,19% 13,57% 19,52% 

Média do Setor TOT 20,19% 30,65% 23,94% 23,68% 14,17% 15,42% 11,63% 15,69% 16,40% 14,87% 18,66% 

Média das PRI PRI 21,83% 26,19% 15,56% 16,74% 13,19% 14,83% 12,15% 14,03% 17,86% 14,91% 16,73% 

Média das EST EST 18,54% 35,10% 32,31% 30,62% 15,15% 16,02% 11,11% 17,35% 14,94% 14,85% 20,60% 

-N 
0\ 
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Calculamos o grau de endividamento pelo valor de mercado, e os resultados 

obtidos mostram que o custo médio ponderado de capital ( K0 ) do setor foi de 18,66% a/a, 

sendo 16,73% a.a., no segmento de empresas privadas, e 20,66% a.a., no de privatizadas. 

6.1.7 Retorno Econômico (R) 

O sobre o capital aplicado foi calculado pela equação: 

NOPAT 
R=---------

CAP !TAL APLICADO 
(51) 

O retomo econômico (R) mostra se a empresa proporciOnou um retomo 

econômico real para seus ativos, antes da remuneração de suas fontes de capital. 

Os resultados obtidos mostram, na Tabela 17, que o setor apresentou um 

retomo econômico (R) de 3,17% a/a, sendo 2,31% a. a., no segmento de empresas privadas, 

e 3,99% a.a., no de empresas privatizadas, considerados insuficientes para cobrir o custo de 

capital das empresas. Os resultados sugerem que 1) as empresas tiveram um excesso de 

capacidade produtiva; 2) os preços de venda de seus produtos e serviços foram insuficientes 

ou 3) as despesas operacionais, incluindo os custos de reorganizações, ocorridas em função 

da privatização das empresas do setor, foram bastante elevadas. 



Tabela 17. Resultado Econômico. 

EMPRESAS 1991 1992 1993 1994 1995 

ACESITA EST -7,15% -5,94% 9,50% 5,94% 1,31% 

AÇOS VILLARES PRI -3,59% 2,73% -4,38% -5,54% 1,55% 

BELGO MINEIRA PRI -0,11% 6,00% 0,46% 2,30% 2,75% 

CSN EST -1,96% -0,30% 0,69% 1,24% 0,96% 

CST EST 1,08% -2,41% 1,63% 1,45% 3,68% 

METAL. GERDAU PRI 10,24% 13,64% 7,04% 5,47% 4,66% 

MANNESMANN PRI -2,33% -2,05% -3,05% -0,35% -10,65% 

USIMINAS EST 5,67% 12,71% 8,79% 12,74% 11,43% 

Média do Setor TOT 0,23% 3,05% 2,59% 2,91% 1,96% 

Médias das PRI PRI 1,05% 5,08% 0,02% 0,47% -0,42% 

Médias das EST EST -0,59% 1,02% 5,15% 5,34% 4,35% 

1996 1997 1998 

2,62% 4,59% -1,37% 

3,19% 2,80% -1,05% 

-0,43% -0,43% -1,58% 

2,22% 12,81% 11,62% 

3,61% 6,27% 3,88% 

11,02% 8,27% 8,59% 

-6,43% -0,36% -0,42% 

4,56% 7,13% 3,08% 

2,55% 5,14% 2,84% 

1,84% 2,57% 1,39% 

3,25% 7,70% 4,30% 

1999 2000 

1,99% 4,47% 

8,07% -1,60% 

-0,78% 5,51% 

1,07% 8,50% 

-8,45% 9,34% 

16,11% 12,17% 

-0,45% 

10,76% 9,70% 

3,54% 6,87% 

5,74% 5,36% 

1,34% 8,00% 

MÉDIA 
9112000 

1,60% 

0,22% 

1,37% 

3,69% 

2,01% 

9,72% 

-2,90% 

8,66% 

3,17% 

2,31% 

3,99% 

...... 
N 
00 
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O segmento de empresas privatizadas teve um retomo econômico (R) de 3,99% 

a.a., na média do período, superior ao resultado do segmento de empresas privadas, mas, 

mesmo assim, insuficiente para cobrir o seu custo de capital e ainda gerar um excedente 

que pudesse criar valor para seus acionistas, justificando, em parte, o desconto de valor de 

suas ações no mercado. 

6.1.8 EVA Percentual 

A Tabela 18 mostra o EVA Percentual das empresas da amostra, em termos. 

percentuais, conforme equação (3 7). 

Os resultados registrados na Tabela 18 mostram que as empresas tiveram um, 

EVA Percentual negativo, da ordem de ~15,50%, enquanto o resultado do segmento de 

empresas privadas foi também negativo, da ordem de ~ 14,42%, e o do segmento de 

empresas privatizadas também da ordem de ~ 16,61%. 

Embora o segmento de empresas privatizadas tenha apresentado um retomo 

econômico (R) superior ao das empresas privadas, conforme a Tabela 18, o resultado final 

foi uma maior destruição de valor para o acionista. 



Tabela 18. EVA (Percentual). 

EMPRESAS 

ACESITA EST 
AÇOS VILLARES PRI 
BELGO MINEIRA PRI 
CSN EST 
CST EST 
METALGERDAU PRI 
MANNESMANN PRI 
USIMINAS EST 
Média do Setor TOT 
Médias das PRI PRI 
Médias das EST EST 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Média 

91-2000 
-29,04% -45,25% -29,41% -30,40% -18,33% -5,84% -8,64% -24,35% -15,53% -9,67% -21,65% 
-35,22% -20,94% -17,35% -14,61% -7,84% -7,60% -6,00% -9,54% -4,34% -12,43% -13,59% 
-12,90% -18,10% -20,06% -21,86% -14,09% -14,42% -11,33% -17,13% -22,68% -12,60% -16,52% 
-13,62% -36,15% -31,39% -25,14% -13,84% -18,83% -2,87% -8,95% -12,74% -8,84% -17,24% 
-19,78% -31,93% -27,53% -31,90% -7,12% -15,36% 0,18% -12,85% -15,68% -4,99% -16,70% 
-13,12% -17,79% -0,27% -8,32% -8,57% -9,18% -7,18% -10,26% 2,26% -3,62% -7,60% 
-21,89% -27,61% -24,50% -20,30% -23,97% -20,75% -13,81% -13,65% -23,71% -21,13% 
-14,07% -23,02% -20,30% -13,67% -3,93% -11,04% -2,31% -6,04% -10,43% -3,87% -10,87% 
-19,95% -27,60% -21,35% -20,78% -12,21% -12,88% -6,50% -12,85% -12,86% -8,00% -15,50% 
-20,78% -21,11% -15,55% -16,27% -13,62% -12,99% -9,58% -12,65% -12,12% -9,55% -14,42% 
-19,13% -34,09% -27,16% -25,28% -10,81% -12,77% -3,41% -13,05% -13,59% -6,84% -16,61% 

w 
o 
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6.1.9MVA 

Na Tabela 19, apresentamos o MV A das empresas, em moeda de 31 de 

dezembro de 2000. São mostramos os valores de mercado e contábil do patrimônio líquido 

e o capital investido pelo acionista, conforme definido na metodologia do trabalho. 

O MV A representa o valor criado, ou destruído, para o acionista, pela empresa, 

medido pela diferença entre o capital investido e o seu valor de mercado em 31 de 

dezembro de 2000. 

Apresentamos, a título de comparação, o valor contábil do patrimônio líquido. 

Os resultados obtidos sugerem que as empresas da amostra destruíram valor 

para o acionista, no período analisado, confirmando os resultados que haviam sido 

apresentados por MALVESSI (2001), para um universo maior de empresas, no período 

1993-1998. 



Tabela 19. MV A em 2000 (R$ milhões de 31112/2000). 

Valor 
VALOR DE Capital 

MVA= %MVA/ 
Patrimônio Mercado 

(%) Mercado I 
EMPRESAS MERCADO investido 

(1)- (2) (1)/(2) Líquido (-) PL Contábil 
(1) pelo acionista (2) Contábil Valor 

Contábil 
ACESITA EST 713 4.678 (3.964) -84,75% 3.709 (2.996) 19,23% 
AÇOS VILLARES PRI 225 4.390 (4.166) -94,88% 422 (197) 53,23% 
BELGO PRI 875 3.182 (2.307) -72,50% 3.656 (2.781) 23,94% 
CSN EST 4.454 17.660 (13.206) -74,78% 9.059 (4.604) 49,17% 

CST EST 1.713 12.848 (11.135) -86,66% 6.265 ( 4.552) 27,35% 

MANNESMANN PRI 109 714 (605) -84,67% 580 (470) 18,88% 

METGERDAU PRI 658 3.344 (2.686) -80,31% 4.109 (3.451) 16,02% 

USIMINAS EST 986 6.565 (5.579) -84,98% 8.163 (7.177) 12,08% 

TOTAL PRIVADAS PRI 1.868 11.631 (9.763) -83,94% 8.767 (6.899) 21,30% 

TOTAL ESTATAIS EST 7.867 41.751 (33.884) -81,16% 27.195 (19.328) 28,93% 

TOTAL DO SETOR TOT 9.735 53.382 (43.647) -81,76% 35.962 (26.228) 27,07% 

(1) Quantidade de ações existentes multiplicada pela cotação do último dia de dezembro de 2000; 

(2) Valor do patrimônio líquido em 31/12/1991, corrigido para 31/12/2000, acrescido dos lucros gerados e dos aportes de capital do período, deduzidos dos 
dividendos distribuídos; 

(3) A MANNESMANN não foi considerada porque fechou o capital em setembro de 2000. 
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6.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS REGRESSÕES LINEARES 

6.2.1 Regressões Lineares Simples 

A primeira hipótese formulada analisou a influência do endividamento sobre o 

custo do passivo oneroso das empresas, com o objetivo de confirmar relevância da estrutura 

de capital sobre o custo de capital da empresa, segundo a teoria da ordem de preferencia 

mod:ficada. 

Hipótese 1 - QUANTO MAIOR O GENDIV, MAIOR O CUSTO DO PASSIVO 

ONEROSO (K;). 

O estudo de autocorrelação é apresentado na Tabela 20. SETOR- MESMO 

ANO. 

Tabela 20. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,5654 0,0207 0,9793 

Auto-regressivo 1,8947 0,2954 0,7046 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revelou fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo; em vista disso, foi necessária a adoção de um modelo 

baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos na Tabela 20, que, adotando-se a estimativa de parâmetros\auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 
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mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes . 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

K; = 0,0882 + 0,0452ns x GENDIV rs R2
: 5,54%) (52) 

O modelo de regressão mostrou-se não significativo ("5
); portanto não há 

indícios para afirmar-se que o custo de capital de terceiros ( Ki) esteve associado ao grau de 

endividamento, no período e no setor analisados. Observou-se um valor-p associado ao 

modelo (0,2713) muito maior que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05) 

estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com ("5
) (não

significativo). 

O estudo de autocorrelação do setor em relação ano anterior é apresentado na 

Tabela 21. SETOR- ANO ANTERIOR. 

Tabela 21. Estatística de Durbin-Watson e vaiÓres-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,5922 0,0291 0,9709 

Auto-regressivo 1,9205 0,3381 0,6619 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05) 
r 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um fuodelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 21, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. 

Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de 

regressão são listados em seguida: 
' 

k 
I :. 
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K; = 0,0719 +O, 0694ns x GENDIV (s R 2
: 7,83%) (53) 

O modelo de regressão mostrou-se não-significativo, sinalizando não haver 

indícios de que o custo de capital de terceiros ( K;) esteve associado ao grau de 

endividamento do ano anterior, para o setor. O valor-p, associado ao modelo (0,0931 ), é 

maior que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o 

modelo de regressão é sinalizado com ns (não significativo). 

O estudo de autocorrelação, em separado para o segmento de empresas 

privatizadas, é apresentado na Tabela 22. PRIVATIZADAS- MESMO ANO. 

Tabela 22. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,7484 0,1821 0,8179 

Auto-regressivo 1,9368 0,3832 0,6168 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 22, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

K; = 0,1105- 0,003839ns x GENDIV(ns R2
: 1,07%) (54) 

O modelo de regressão, mais uma vez, sinalizando não-significativo, mostrando 

não haver indícios de que o custo do passivo oneroso ( K;) esteve associado ao grau de 

endividamento, para as empresas privatizadas, no ano. O valor-p, associado ao modelo 
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(0,9446), é maior que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; 

portanto o modelo de regressão é sinalizado com ns (não significativo). 

O estudo de autocorrelação do segmento de empresas privatizadas, em relação 

ao ano anterior, é apresentado na Tabela 23. PRIVATIZADAS- ANO ANTERIOR. 

Tabela 23. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,8082 0,2427 0,7573 

Auto-regressivo 2,0014 0,4652 0,5348 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Adotando-se a estimativa de parâmetros auto-regressivos, não são detectados 

indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o que garante a adequação deste 

modelo, ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros 

estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de regressão são listados em 

seguida: 

K; = 0,0840 + 0,0391ns x GENDIV(ns R2
: 2,50%) (55) 

O modelo de regressão mostrou-se não-significativo, sinalizando não haver 

indícios de associação entre o custo de capital de terceiros ( K;) e o seu grau de 

endividamento. O valor-p, associado ao modelo (0,4998), é maior que o nível de 

significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é 

sinalizado com ns (não significativo). 

O estudo de autocorrelação, para o segmento de empresas privadas, é 

apresentado na Tabela 24. PRIVADAS- MESMO ANO. 
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Tabela 24. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,2414 0,0047 0,9953 

Auto-regressivo 1,6436 0,1109 0,8891 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 24, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

Ki = 0,0606 + 0,0944ns x GENDIV(ns R 2
: 13,23%) (56) 

O modelo de regressão mostrou-se não significativo, não havendo indícios de 

que o custo de capital de terceiros ( K;) esteve associado ao grau de endividamento. O 

valor-p, associado ao modelo (0, 1641 ), é maior que o nível de significância alfa de 5% 

(a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com ns (não

significativo). 

O estudo de autocorrelação do segmento de empresas privadas, em relação ao 

ano anterior, é apresentado na Tabela 25. PRIVADAS- ANO ANTERIOR. 
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Tabela 25. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,2341 0,0043 0,9957 

Auto-regressivo 1,6205 0,0960 0,9040 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05) 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Adotando-se a estimativa de parâmetros auto-regressivos, não foram detectados 

indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05) o que garante a adequação deste 

modelo, ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros 

estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de regressão são listados em 

seguida: 

K;= 0,0621 + 0,0918ns x GENDIV(ns R 2
: 12,86%) (57) 

O modelo de regressão mostrou-se não significativo, não havendo indícios de 

. que o custo de capital de terceiros ( K;) esteve associado ao grau de endividamento. O 

valor-p, associado ao modelo (0,1733), é maior que o nível de significância alfa de 5% 

(a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com ns (não

significativo). 

A segunda hipótese formulada analisou a influência do endividamento sobre o 

custo do capital próprio (Ke) das empresas do setor, com o objetivo de confirmar a 

relevância da estrutura de capital sobre o custo de capital da empresa, segundo a teoria da 

ordem de preferencia modificada. 
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Hipótese 2- QUANTO MAIOR O GENDIV, MAIOR O CUSTO DE CAPITAL 

PRÓPRIO (Ke)· 

O estudo de autocorrelação é apresentado na Tabela 26. SETOR- MESMO 

ANO. 

Tabela 26. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,5871 0,0262 0,9738 

Auto-regressivo 2,0561 0,5730 0,4270 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 26, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

Ke = 0,3908- 0,2090** x GENDIV(* R2
: 19,67%) (58) 

O modelo de regressão mostrou-se altamente significativo (* *); havendo fortes 

indícios de que o custo do capital próprio (Ke) esteve associado ao GENDIV das empresas f 
...-"'~ ;. 

do setor, no período analisado. O valor-p, associa4o ao modelo (0,0008), é muito menor . / 

que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo 

de regressão é sinalizado com(**) (altamente significativo). 

'v 
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O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em 

19,67% ao modelo analisado, considerado aceitável, tendo-se em vista o grande número de 

variáveis que podem interferir nos resultados. 

Os resultados obtidos mostraram fortes indícios de que, no setor e no período, 

o custo do capital próprio (Ke) das empresas analisadas esteve associado ao GENDIV, de 

maneira inversa à esperada. 

O estudo de autocorrelação considerando o comportamento do custo de capital 

próprio ( KJ em função do grau de endividamento do ano anterior, para o setor, é 

apresentado na Tabela 27. SETOR- ANO ANTERIOR. 

Tabela 27. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,3856 0,0022 0,9978 

Auto-regressivo 1,8520 0,2376 0,7624 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 27, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

Ke = 0,2793 - 0,0226ns x GENDIV (ns R1
: 8,68%) (59) 

O modelo de regressão mostrou-se não significativo, não havendo indícios para 

se afirmar que o custo de capital próprio (Ke) esteve associado ao GENDIV do ano 
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anterior. O valor-p, associado ao modelo (0,7374), é muito mmor que o nível de 

significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é 

sinalizado com C05
) (não-significativo). 

O estudo de autocorrelação para o segmento de empresas privatizadas, é 

apresentado na Tabela 28. PRIV ATIZADAS -MESMO ANO. 

Tabela 28. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 2,0531 0,5251 0,4749 

Auto-regressivo 1,9852 0,4383 0,5617 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que não há autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, mas que, mesmo assim, se decidiu pela 

adoção de um modelo baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 28, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

Ke = 0,4454- 0,2934** x GENDJV (** R2
: 23,39%) (60) 

O modelo de regressão mostrou-se altamente significativo, havendo fortes 

indícios de que o custo do capital próprio (Ke) esteve associado ao GENDIV das empresas 

privatizadas, no período analisado. O valor-p, associado ao modelo (0,0014), é menor que o 

nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de 

regressão é sinalizado com(**) (altamente significativo). 

~ ~ J- '~ 
.· . .'{ 

< ,_ 

,, 



142 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em 

23,39% ao modelo analisado, considerado aceitável, tendo em vista o grande número de 

variáveis que podem interferir nos resultados. 

O estudo de autocorrelação para o segmento de empresas privatizadas em 

relação ao ano anterior, é apresentado na Tabela 29. PRIVATIZADAS - ANO 

ANTERIOR. 

Tabela 29. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,5164 0,0527 0,9473 

Auto-regressivo 1,8173 0,2571 0,7429 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que não há autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, mas, mesmo assim, decidimos pela adoção 

de um modelo baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 29, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto-
, 

regressivos, foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou riegativa (p > 0,05), o 

que garante a adequação deste modelo ao invés do modelo, baseado 'em mínimos quadrados 

ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de 

regressão são listados em seguida: 

Ke = 0,3172- 0,0487ns x GENDIV(ns R2
: 5,65%) (61) 

O modelo de regressão mostrou-se não-significativo, não havendo indícios de 

que o custo de capital próprio ( KJ das empresas privatizadas esteve associado ao 

GENDIV do ano anterior. O valor-p, associado ao modelo (0,6691), é maior que o nível de 

significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é 

sinalizado com ns (não-significativo). 
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O estudo de autocorrelação para o segmento de empresas privadas, analisando o 

comportamento do Ke em função do grau de endividamento do ano anterior, é apresentado 

na Tabela 30. PRIVADAS- MESMO ANO. 

Tabela 30. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,2047 0,0032 0,9968 

Auto-regressivo 1,9380 0,3967 0,6033 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 30, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

Ke = 0,3414- 0,1518ns x GENDJV(ns R 2
: 19,04%) (62) 

O modelo de regressão mostrou-se não significativo, não havendo indícios de 

que o custo de capital próprio ( K.) esteve associado com o grau de endividamento, no 

segmento de empresas privadas, no mesmo ano. O valor-p, associado ao modelo (0,0747), é 

maior que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o 

modelo de regressão é sinalizado com es) (não-significativo). 

O estudo de autocorrelação para o segmento de empresas privadas, em relação 

ao ano anterior, é apresentado na Tabela 31. PRIVADAS- ANO ANTERIOR. c 
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Tabela 31. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,2599 0,0056 0,9944 

Auto-regressivo 1,9183 0,3668 0,6332 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revelou fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 32, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do. modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

Ke = 0,1928 + 0,0658ns x GENDIV(ns R 2
: 12,91 %) (63) 

O modelo de regressão mostrou-se não significativo, não havendo indícios de 

que o custo de capital próprio ( Ke) esteve associado ao GENDIV, no segmento e período 

analisados. O valor-p, associado ao modelo (0,441 0), é muito maior que o nível de 

significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é 

sinalizado com ns (não-significativo). 

A hipótese 3 foi formulada para analisar a influência do endividamento sobre o 

valor de mercado, com o objetivo de confirmar a relevância da estrutura de capital sobre o 

valor da empresa, segundo a teoria da ordem de preferencia modificada. 

Hipótese 3 - QUANTO MAIOR O GENDIV, MENOR O VALOR DE MERCADO ·) 

DA EMPRESA. 
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O estudo de autocorrelação para as empresas do setor é apresentado na Tabela 

32. SETOR- MESMO ANO 

Tabela 32. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. · 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,1581 <0,0001 1,0000 

Auto-regressivo 1,9203 0,3450 0,6550 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 32, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas 

pertinentes ao modelo de regressão são listados em seguida: 

VR. MERCADO= 0,7403 -0,7085** x GENDIV(* R1
: 62,10%) (64) 

O modelo de regressão mostrou-se altamente significativo (**), havendo fortes 

indícios de associação entre o valor de mercado e o grau de endividamento, no setor e no 

período analisados, porém de maneira inversa à esperada. O valor-p, associado ao modelo 

(<0,0001), é muito menor que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido 

a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com ** (altamente significativo). 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em 

62,10% ao modelo estudado, confirmando a sua validade. 

Os resultados obtidos fornecem indícios de que, no setor como um todo e no J 
período analisado, o valor de mercado esteve fortemente associado ao grau de 

endividamento das empresas, porém de maneira inversa à esperada. 
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A seguir, são apresentados os resultados, em função do grau de endividamento 

do ano anterior, admitindo-se que o mesmo possa afetar o valor de mercado da empresa no 

ano seguinte. 

O estudo de autocorrelação é apresentado na Tabela 33. SETOR - ANO 

ANTERIOR 

Tabela 33. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do ~odeio de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 0,9282 <0,0001 1,000 

Auto-regressivo 1,7528 0,1331 0,8669 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há uma forte autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo 

baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 33, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

VR. MERCADO= 0,5626-0,4245 ** x GENDJV(** R2
: 53,44%) (65) 

O modelo de regressão mostrou-se altamente significativo (* *), havendo 

indícios de forte associação entre o valor de mercado e o grau de endividamento. O valor-p, 

associado ao modelo (0,0014), é muito menor que o nível de significância alfa de 5% 

(a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com (**) ·•'; 
1,;.1'1 

(altamente significativo). 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em 

53,44% ao modelo estudado, confirmando a sua validade. 
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O estudo de autocorrelação para os segmentos de empresas privadas e empresas 

privatizadas, é apresentado na Tabela 34. PRIV ATIZADAS- MESMO ANO 

Tabela 34. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos Quadrados ordinários 1,2762 0,0066 0,9934 

Auto-regressivo 1,8201 0,2612 0,7388 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 34, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto-

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

VR.MERCAD0=0,8726-0,8488** x GENDIV(* R 2
: 59,65%) (66) 

O modelo de regressão mostrou-se altamente significativo, havendo fortes 

indícios de que o valor de mercado esteve fortemente associado ao grau de endividamento, 

no segmento de empresas privatizadas no mesmo ano. O valor-p, associado ao modelo 

( < 0,0001 ), é muito menor que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido 

a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com** (altamente significativo). 

r 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em · 

59,65% ao modelo analisado, confirmando a sua validade. 

O estudo de autocorrelação para o segmento de empresas privatizadas em 

relação ao ano anterior é apresentado na Tabela 35. PRIVATIZADAS - ANO 

ANTERIOR 

\ ' 
1,',• 

\ . 
•,j 
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Tabela 35. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 0,8598 <0,0001 1,0000 

Auto-regressivo 1,6817 0,1645 0,8355 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há uma forte autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo 

baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 35, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o 

que garante a adequação deste modelo ao invés do modelo, baseado em mínimos quadrados 

ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de 

regressão são listados em seguida: 

VR. MERCAD0=0,6554-0,4727* x GENDIV( k: 59,83%) (67) 

O modelo de regressão mostrou-se significativo, mostrando haver indícios de 

que o valor de mercado esteve associado ao grau de endividamento, no segmento de 

empresas privatizadas, em relação ao ano anterior, de maneira inversa à esperada. O valor

p, associado ao modelo (0,0308), é menor que o nível de significância alfa de 5% 

(a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com * 
(significativo). 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em 

59,83% ao modelo analisado, confirmando a sua validade. 

O estudo de autocorrelação, em separado para o segmento de empresas 

privadas, é apresentado na Tabela 36. PRIVADAS- MESMO ANO. 

'' \I 

i',' 

) 

I~( 
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· Tabela 36. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,9285 0,3651 0,6349 

Auto-regressivo 2,0080 0,4636 0,5364 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há uma forte autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo 

baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 36, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

VR. MERCADO= 0,5604- 0,5313** x GENDIV(** R2
: 54,83%) (68) 

O modelo de regressão mostrou-se altamente significativo, havendo fortes 

indícios de que o VR. DE MERCADO esteve associado ao GENDJV, no segmento de 

empresas privadas no mesmo ano. O valor-p, associado ao modelo (< 0,0001), é muito 

menor que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o 

modelo de regressão é sinalizado com** (altamente significativo). 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em 

54,83% ao modelo analisado, confirmando a validade do mesmo. 

O estudo de autocorrelação para o segmento de empresas privadas em relação 

ao ano anterior é apresentado na Tabela 37. PRIVADAS- ANO ANTERIOR. 
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Tabela 37. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,5406 0,0564 0,9436 

Auto-regressivo 2,0314 0,5004 0,4996 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revelou indícios de que há uma forte autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo 

baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 37, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo ao invés do modelo, baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

VR. MERCADO= 0,4033- 0,3010* x GENDIV(* R2
: 27,64%) (69) 

O modelo de regressão mostrou-se significativo, sinalizando indícios de 

associação entre o GENDIV e o VR. DE MERCADO das empresas privadas, no período 

analisado. O valor-p, associado ao modelo (0,0149), é menor que o nível de significância 

alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado 

com* (significativo). 

6.2.2 Apresentação dos resultados das análises de regressões lineares múltiplas 

Como existem outros fatores, além da estrutura de capital, influenciando o 

custo de capital e o valor das empresas, analisamos a influência desses fatores, em conjunto 

com o grau de endividamento, sobre os mesmos. 
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Assim, a hipótese 4 analisou o valor de mercado, como uma função do grau de 

endividamento, do EVA percentual, do tamanho dos ativos e do custo de capital próprio 

( Ke ), buscando avaliar a relevância da estrutura de capital, em conjunto com outros 

fatores, sobre o valor de mercado das empresas. 

Hipótese 4 - O VALOR DE MERCADO EM FUNÇÃO DO GENDIV, DO EVA 

percentual, DO TAM DOS ATIVOS E DO CUSTO DO CAPITAL 

PRÓPRIO (Ke) DAS EMPRESAS 

A seguir são apresentados os resultados das análises efetuadas. 

O estudo de autocorrelação é apresentado na Tabela 38. SETOR- NO ANO 

Tabela 38. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,2280 <0,0001 0,9999 

Auto-regressivo 1,8408 0,2062 0,7938 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 38, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 



VR. MERCADO= 0,6650- 0,6922** x GENDIV- 0,1031ns x EVA percentual+ 

4,1858E-6 ns X TAM DO ATIVO + 0,0955ns X Ke (* R2
: 
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62,17%) (70) 

O modelo de regressão múltipla mostrou-se altamente significativo (**), 

apresentando indícios de uma forte associação entre o valor de mercado e o GENDIV, das 

empresas do setor. O valor-p, da variável GENDIV associado ao modelo (< 0,0001), é 

menor que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o 

modelo de regressão é sinalizado com** (altamente significativo). 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em 

62,17% ao modelo analisado, confirmando a sua validade. 

Os valores-p das variáveis EVA percentual (0,7281), o tamanho dos ativos 

(0,5078) e o custo do capital próprio (0,6283), associados ao modelo, são maiores que o 

nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori, motivo pelo qual foram 

considerados como não-significativos (ns ). 

O estudo de autocorrelação para o setor, em relação ao ano anterior, é 

apresentado na Tabela 39. SETOR- ANO ANTERIOR. 

Tabela 39. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,0368 <0,0001 1,0000 

Auto-regressivo 1,6808 0,0690 0,931 O 
~~~~~~~--------------------~~~------~~~--------~~~--- ! ,, 

I ·~ 
. ,, 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos~ ' 
I 1 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há uma forte autocorrelação positiva \.J 
(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo 

baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 39, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 



153 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

VR. MERCADO = 0,4012 - 0,3277* x GENDIV- 0,6022ns x EVA Percentual-

4,083E-1ns x TAM DOS ATIVOS + 0,0460ns x Ke ( R2
: 

54,96%) (71) 

O modelo de regressão múltipla mostrou-se significativo (*), apresentando 

indícios de que o valor de mercado esteve associado ao GENDIV das empresas do ano 

anterior, confirmando, portanto, a análise do mesmo ano. O valor-p, associado ao modelo 

(0,0042), é menor que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; 

portanto o modelo de regressão múltipla proposto foi sinalizado como *(significativo). 

O valor-p da variável GENDIV (0,0248), associado ao modelo, é menor que o 

nível de significância alfa de 5% ( a= 0,05), estabelecido a priori; portanto foi considerado 

significativo(*). Os valores-p das variáveis EVA (0,0648), o TAM DOS ATIVOS (0,9578) e 

o custo de capital próprio (0,834 7), associados ao modelo, são maiores que o nível de 

significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; em vista do que foram 

considerados como ns (não-significativos). 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em 

54,96% ao modelo analisado, confirmando a validade do mesmo. 

O estudo de autocorrelação para o segmento de empresas privatizadas é 

apresentado na Tabela 40. PRIVATIZADAS- MESMO ANO. 

Tabela 40. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de ~·~ 
'I 

autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. \ ·' 'r; 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,4004 0,0129 0,9871 í.. 
'l)r 

Auto-regressivo 1,8005 0,2134 0,7866 
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O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há uma forte autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo 

baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 40, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

VR. MERCADO= 0,8812 - 0,8091 ** x GENDIV- 0,1330ns x EVA Percentual 

- 6.472E-7ns X TAM DOS ATIVOS + 0,004868ns X Ke (* R2
: 

59,72%) (72) 

Mais uma vez, o modelo de regressão mostrou-se altamente significativo, 

apresentando indícios da existência de uma associação entre o GENDIV do segmento de 

empresas privatizadas com o VR. DE MERCADO, no período analisado. O valor-p da 

variável GENDIV, associado ao modelo (0,0007), é muito menor que o nível de 

significância alfa de 1% (a= 0,01), estabelecido a priori, e o valor-p da variável TAM DOS 

ATIVOS (0,0435) é menor que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05) , portanto o 

modelo de regressão múltipla foi sinalizado como(**) (altamente significativo). 

Os valores-p das variáveis EVA (0,7917), o TAM DOS ATIVOS (0,5518) e o 

custo do capital próprio ( K e) (0,9886) foram muito maiores que o nível de significância 

alfa de 1% (a= 0,01), estabelecido a priori e, mesmo assim, o modelo de regressão 

múltipla foi sinalizado como altamente significativo. 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em \ 

59,72% ao modelo analisado, confirmando a sua validade. \ 
O estudo de autocorrelação, em relação ao ano anterior, é apresentado na 

Tabela 41. PRIV ATIZADAS -ANO ANTERIOR. 

. ,\ 



• 

155 

Tabela 41. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,0124 0,0002 0,9998 

Auto-regressivo 1,5701 0,0741 0,9259 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revelou fortes indícios de que há uma autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo 

baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 41, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o 

que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados 

ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de 

regressão são listados em seguida: 

VR. MERCADO = 0,5307 - 0,3105"5 x GENDIV- 0,2873"5 x EVA percentual-

0,000013"5 X TAM DOS ATIVOS + 0,3715ns X Ke ("5R2
: 

59,23%) (73) 

O modelo de regressão múltipla mostrou-se não significativo, sinalizando não 

haver indícios de que o valor de mercado das empresas privatizadas, do ano anterior, esteve 

associado ao GENDIV, ao EVA Percentual, ao TAM DOS ATIVOS e ao Ke, do ano. Os 

valores-p das variáveis GENDIV (0,2142), EVA (0,6093), TAM DOS ATIVOS (0,3131) e o 

Ke (0,3212), associados ao modelo, mostraram-se não-significativos C5
), sendo maiores 

que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05). 
•' \ 

O estudo de autocorrelação para o segmento de empresas privadas é i\.; , 
apresentado na Tabela 42. PRIVADAS -MESMO ANO. 
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Tabela 42. Estatística de Durbin-Watson e valores-p associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 2,0725 0,4194 0,5806 

Auto-regressivo 1,9911 0,3165 0,6835 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revelou fortes indícios de que não há uma autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, mas, mesmo assim, decidiu-se ser 

necessária a adoção de um modelo baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 42, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

VR. MERCADO= 0,6665 - 0,5772 ** x GENDIV + 0,2924ns x EVA Percentual 

- O,OOOOllns X TAM DOS ATIVOS- 0,000561ns X Ke (* R2
: 

57,24%) 

. •, 

(74) 

Quanto maior o coeficiente de determinação (R2
), maior é a associação entre a 

variável de resposta (valor de mercado) e a variável preditora (grau de endividamento). O 

modelo de regressão múltipla mostrou-se altamente significativo, apresentando fortes 

indícios de uma associação entre o VR. DE MERCADO e o GENDIV, no segmento de 

empresas privadas do setor siderúrgico, no período analisado. O valor-p da variável 

GENDIV, associado ao modelo (<0,0001), é menor que o nível de significância alfa de 5% . 

(a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com(**) de Q 
(altamente significativo). 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em 

57,24% ao modelo analisado, confirmando a validade do mesmo. 
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O estudo de autocorrelação para o segmento de empresas privadas, em relação 

ao ano anterior, é apresentado na Tabela 43. PRIVADAS- ANO ANTERIOR 

T~bela 43. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,4133 0,0120 0,9880 

Auto-regressivo 1,9898 0,4072 0,5928 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativ~r' ... de mínimos .... .._,~· . 

• quadrados ordinários, revelou fortes indícios de que há uma forte autocorrelarão positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo 

baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. n 
t' 

Observamos, na Tabela 43, que, adotando-se a estimativa de parâmetro~\auto-

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

VR. MERCADO = 0,4955 - 0,2845* x GENDIV + 0,2251 ns x EVA Percentual-

8,371E-6ns X TAM DOS ATIVOS - 0,4837"s X Ke (R2
: 

36,36%) (75) 

O modelo de regressão mostrou-se significativo (*), sinalizando indícios da 

existência de associação entre o GENDIV do ano anterior e o valor de mercado do ano, das 

empresas do segmento privado. O valor-p da variável GENDJV, associado ao modelo 

(0,0474), é menor que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; 

portanto o modelo de regressão é sinalizado com * (significativo). 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que a variável de resposta tem uma 

associação da ordem de 36,36% ao modelo analisado, confirmando a sua validade. 
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Assim, a hipótese 5 analisou o custo do passivo oneroso( K; ), como uma função 

do grau de endividamento, do tamanho dos ativos, da tangibilidade e do custo de capital 

próprio ( Ke ), buscando avaliar a relevância da estrutura de capital, em conjunto com outros 

fatores, sobre o custo do passivo oneroso( K; ). 

Hipótese 5 - O CUSTO DO PASSIVO ONEROSO (K;) COMO UMA FUNÇÃO DO 

GENDIV, DO TAM DOS ATIVOS, DA TANGIBILIDADE E DO R DAS 

EMPRESAS 

A hipótese 5 analisou o comportamento do custo do passivo oneroso ( K; ), em 

função do GENDJV, doTAM DOS ATIVOS, da TANGIB e do R das empresas, esperando 

que esses fatores estejam associados ao custo do passivo oneroso ( K; ). 

O estudo de autocorrelação é apresentado na Tabela 44. SETOR- NO ANO 

Tabela 44. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,6082 0,0195 0,9805 

Auto-regressivo 1,8629 0,1922 0,8078 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 44, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 



K; = 0,0918 + 0,0435"8 x GENDIV- 2,274E-6°8 x TAM DOS ATIVOS+ ,008495"8 

X TANGJB + 0,1538°8 
X R ("8R2

: 7,22%) 
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(76) 

O modelo de regressão múltipla mostrou-se não significativo ("5
), mostrando 

não haver indícios de associação significativa entre o custo do passivo oneroso ( K;) e as 

variáveis GENDIV, TAM DOS ATIVOS, TANGIB e R das empresas do setor, no período 

analisado. Os valores-p das variáveis GENDIV (0,29002), TAM DOS ATIVOS (0,3116), 

TANGIB (0,9191) e REC (0,3600), associados ao modelo, são maiores que o nível de 

significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é 

sinalizado com ("5
) (não-significativo). 

O estudo de autocorrelação, em relação ao ano anterior, é apresentado na 

Tabela 45. SETOR- NO ANTERIOR. 

Tabela 45. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,6289 0,0257 0,9743 

Auto-regressivo 1,9223 0,2741 0,7259 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, motivo pelo qual foi necessária a adoção de um 

modelo baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 45, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 
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K; = -0,0565 + 0,0661 ns x GENDIV + 1,2801E-6ns x TAM DOS ATIVOS + 

0,1766* X TANGIB + 0,1997"5 
X R ( R2

: 15,59%) (77) 

O modelo de regressão múltipla mostrou-se significativo (*), sinalizando 

indícios de uma associação significativa entre o custo do passivo oneroso (Ki) e a TANGIB 

das empresas do setor, em relação ao ano anterior, de maneira inversa a esperada. O valor-p 

da variável TANGIB (0,0292), associado ao modelo, é menor que o nível de significância 

alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado 

como significativo (*). 

O estudo de autocorrelação, em relação ao ano anterior, é apresentado na 

Tabela 46. PRIVADAS- MESMO ANO .. 

Tabela 46. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,3447 0,0051 0,9949 

Auto-regressivo 1,5507 0,0348 0,9652 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos, na Tabela 46, que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto

regressivos, não foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa 

(p > 0,05), o que garante a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em 

mínimos quadrados ordinários. Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes 

ao modelo de regressão são listados em seguida: 

K; = 0,0314 + 0,0494 ns x GENDIV + 2,3201E-6"s x TAM DOS ATIVOS+ 0,0720"5 

X TANGIB + 0,2141"5 
X R ("5 R2

: 16,69%) (78) 
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o modelo de regressão múltipla mostrou-se não-significativo C5
), não havendo 

indícios de associação significativa entre o custo do passivo oneroso ( K;) e as variáveis 

preditoras, no mesmo ano. Os valores-p das variáveis GENDIV ( 0,5052), TAM DOS 

ATIVOS (0,7640), TANGIB (0,5980) e R (0,4673), associados ao modelo, são maiores que o 

nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de 

regressão é sinalizado com("5
) (não-significativo). 

O estudo de autocorrelação, em relação ao ano anterior, é apresentado na 

Tabela 47. PRIVADAS- ANO ANTERIOR .. 

Tabela 47. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,6261 0,0532 0,9468 

Auto-regressivo 1,6612 0,00682 0,9318 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, sendo necessária a adoção de um modelo baseado em 

estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto-regressivos, não 

foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o que garante a 

adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados ordinários. 

Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de regressão são 

listados em seguida: 

K; = - 0,0867 + 0,0425 ns x GENDIV + 0,0000168** x TAM DOS ATIVOS + 

0,1970"s X TANGJB- 0,1033"s X R(* R2
: 39,78%) (79) 

O modelo de regressão múltipla mostrou-se altamente significativo (\ 

indicando a existência de uma associação altamente significativa entre o custo do passivo 
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oneroso ( K;) e o TAM DOS ATIVOS nas empresas do setor, em relação ao ano anterior. O 

valor-p da variável TAM DOS ATIVOS (0,0032), associado ao modelo, é menor que o nível 

de significância alfa de 5% (a= 0,05) estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão 

é considerado como altamente significativo (* *). 

O estudo de autocorrelação, em relação ao ano anterior, é apresentado na 

Tabela 48. PRIVATIZADAS- MESMO ANO .. 

Tabela 48. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,7573 0,1205 0,8795 

Auto-regressivo 1,9462 0,3009 0,6961 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que não há autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo; mesmo assim, decidiu-se como necessária 

a adoção de uni modelo baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto.,regressivos, não 

foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o que garante a 

adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados ordinários. 

Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de regressão são 

listados em seguida: 

K; = 0,2248 + 0,005750"s x GENDIV- 2,415~ns x TAM DOS ATIVOS- 0,1363"s 

X TANGJB + 0,1421"s X R ("s R2
: 5,33%) (80) 

O modelo de regressão múltipla mostrou-se não significativo ("8
), não havendo 

indícios de associação significativa entre o custo do passivo oneroso ( K;) e as variáveis 

preditoras das empresas do setor, no mesmo ano. Os valores-p das variáveis GENDIV 

(0,9250), TAM DOS ATIVOS (0,4440), TANGIB (0,3034) e R ( 0,5799), associados ao 
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modelo, são maiores que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a 

priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com("5
) (não-significativo). 

O estudo de autocorrelação, em relação ao ano anterior, é apresentado na 

Tabela 49. PRIVATIZADAS- ANO ANTERIOR .. 

Tabela 49. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,7387 0,1144 0,8856 

Auto-regressivo 1,9832 0,3510 0,6490 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que não há autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, mas, mesmo assim, entendemos ser 

necessária a adoção de um modelo baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto-regressivos, não 

foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o que garante 

a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados ordinários. 

Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de regressão são 

listados em seguida: 

K; = - 0,0370 + 0,0514"s x GENDIV + 7,4644E-7ns x TAM DOS ATIVOS + 

0,1460"s X TANGJB + 0,2565"s X R ("s R2
: 6,34%) (81) 

O modelo de regressão múltipla mostrou-se não-significativo ("5
), mostrando 

não haver indícios de uma associação significativa entre o custo do passivo oneroso ( Ki) e 

as variáveis analisadas. Os valores-p das variáveis GENDIV (0,4308), TAM DOS ATIVOS 

(0,8162), TANGIB (0,2955) e R (0,3602), associados ao modelo, são maiores que o nível de 

significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é 

considerado como não-significativo ("5
). 
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A hipótese 6 analisou custo do capital próprio ( K e), em função do grau de 

endividamento, do tamanho dos ativos, do EVA percentual e do retomo econômico, para 

avaliar a relevância da estrutura de capital, em conjunto com outros fatores. 

Hipótese 6- O CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO (Ke) EM FUNÇÃO DO GENDIV, 

DO TAM DOS ATIVOS, DO EVA E DO R DAS EMPRESAS 

O estudo de autocorrelação, em relação ao ano anterior, é apresentado na 

Tabela 50. SETOR- MESMO ANO .. 

Tabela 50. Estatística de Durbin-Watson e valores-p, associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,8704 0,1967 0,8033 

Auto-regressivo 1,9200 0,2658 0,7342 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que não há autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, mas, mesmo assim, decidiu-se ser 

necessária a adoção de um modelo baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto-regressivos, não 

foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o que garante 

a adequação deste modelo ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados ordinários. 

Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de regressão são 

listados em seguida: 

Ke= 0,1532- 0,00405"5 x GENDIV- 2,708E-f>ns x TAM DOS ATIVOS- 0,8114** 

x EVA Percentual+ 0,7837** x R(* R2
: 40,85%) (82) 
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O modelo de regressão múltipla mostrou-se altamente significativo (**), 

sinalizando indícios de uma associação altamente significativa entre o custo do capital 

próprio (Ke), o EVA Percentual(**) e o R(**) das empresas do setor, no mesmo ano. Os 

valores-p das variáveis EVA Percentual (<0,0001) e R (0,001) associados ao modelo, são 

menores que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecidos a priori; portanto 

o modelo de regressão é sinalizado com** (altamente significativo). 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em 

40,85% ao modelo analisado, confirmando a sua validade. 

O estudo de autocorrelação da análise efetuada para o setor, em relação ao ano 

anterior, é apresentado na Tabela 51. SETOR- NO ANTERIOR. 

Tabela 51. Estatística de Durbin-Watson e valores-p associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos Quadrados ordinários 1,9285 0,2788 0,7212 

Auto-regressivo 1,8715 0,1982 0,8018 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que não há autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, mas, mesmo assim, entendeu-se ser 

necessária a adoção de um modelo baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observa-se que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto-regressivos, não 

foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o que garante 

a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados ordinários. 

Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de regressão são 

listados em seguida: 

Ke = 0,1076 + 0,0742"s x GENDIV- 1,032E-6"s x TAM DOS ATIVOS- 0,6855** 

x EVA Percentual+ 0,3372"s x R(* R2
: 17,03%) (83) 
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O modelo de regressão múltipla mostrou-se altamente significativo (**), 

sinalizando indícios de uma forte associação entre o custo do capital próprio ( K e) e o EVA 

Percentual para as empresas do setor, no período analisado, em relação ano anterior. O 

valor-p da variável EVA Percentual (0,0007), associado ao modelo é menor que o nível de 

significância alfa de 5% (a = 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo foi 

considerado como altamente significativo(**). 

O estudo de autocorrelação para o segmento de empresas privadas é 

apresentado na Tabela 52. PRIVADAS- NO ANO. 

Tabela 52. Estatística de Durhin-Watson e valores-p associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 1,3093 0,0037 0,9963 

Auto-regressivo 1,8774 0,2462 0,7538 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que há autocorrelação positiva (p < 0,05), 

associada aos resultados do modelo, em vista do que é necessário a adoção de um modelo 

baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto-regressivos, não 

foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o que garante 

a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados ordinários. 

Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de regressão são 

listados em seguida: 

Ke = 0,3052-0,1163°5 
X GENDJV- 9,505E-6ns X TAM DOS ATIVOS- 0,2081"s X 

EVA Percentual+ 0,4708"s x R ("5 R2
: 22,67%) (84) 

O modelo de regressão múltipla para o segmento de empresas privadas, 

mostrou-se não-significativo ("5
), não sinalizando indícios de associação significativa entre 
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o custo do capital próprio (Ke) e as variáveis preditoras, no período analisado. Os valores-p 

das variáveis GENDIV (0,2125), TAM DOS ATIVOS (0,3145), EVA Percentual (0,4598) e 

R (0,2139), associados ao modelo, são maiores que o nível de significância alfa de 5% 

(a= 0,05), estabelecidos a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com ns (não 

significativo). 

O estudo de ~utocorrelação para o segmento de empresas privadas, em relação 

ao ano anterior, é apresentado na Tabela 53. PRIVADAS- NO ANTERIOR. 

Tabela 53. Estatística de Durhin-Watson e valores-p associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos Quadrados ordinários 1,7699 0,1370 0,8630 

Auto-regressivo 1,8765 0,2330 0;7670 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que não há autocorrelação positiva 

(p < 0,05) associada aos resultados do modelo, porém, mesmo assim, entendeu-se ser 

necessária a adoção de um modelo baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto-regressivos, não 

foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o que garante 

a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados ordinários. 

Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de regressão são 

listados em seguida: 

Ke = 0,0527 + 0,1290ns x GENDIV- 9,299E--6ns x TAM DOS ATIVOS- 0,7873** 

x EVA Percentual+ 0,7810*( x R(* R2
: 30,28%) (85) 

O modelo de regressão múltipla para o segmento de empresas privadas, 

mostrou-se altamente significativo (*), sinalizando a existência de indícios de associação 

significativa entre o custo do capital próprio (Ke) e as variáveis preditoras EVA Percentual 
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e R, no período analisado. Os valores-p das variáveis EVA Percentual (0,0049) e do R 

(0,0257), associados ao modelo, são menores que o nível de significância alfa de 5% 

(a= 0,05), estabelecido a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com ** 

(altamente significativo). 

O estudo de autocorrelação, para o segmento de empresas privatizadas, é 

apresentado na Tabela 54. PRIVATIZADAS- NO ANO. 

Tabela 54. Estatística de Durbin-Watson e valores-p associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 2,5991 0,9458 0,0542 

Auto-regressivo 2,0782 0,4168 0,5832 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que não há autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, mas, mesmo assim, decidiu-se ser 

necessária a adoção de um modelo baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto-regressivos, não 

foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o que garante 

a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados ordinários. 

Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de regressão são 

listados em seguida: 

Ke = 0,1361 - 0,000651 ns x GENDIV - 4,605E-6ns x TAM DOS ATIVOS 

** 2 0,9613** x EVA Percentual+ 0,7735** x R ( R : 65,81 %) (86) 

O modelo de regressão múltipla mostrou-se altamente significativo (**), 

revelando a existência de indícios de uma associação altamente significativa entre o custo 

do capital próprio (Ke), o EVA Percentual (**) e o R (**) das empresas do setor, no 

período analisado. Os valores-p das variáveis EVA Percentual (<0,0001) e R (0,0124), 
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associados ao modelo, são menores que o nível de significância alfa de 5% (a= 0,05), 

estabelecidos a priori; portanto o modelo de regressão é sinalizado com** (altamente 

significativo). 

O coeficiente de determinação (R2
) indica que os dados estão associados em 

65,81% ao modelo analisado, confirmando a sua validade. 

O estudo de autocorrelação, para o segmento de empresas privatizadas, em 

relação ao ano anterior, é apresentado na Tabela 55. PRIVATIZADAS - ANO 

ANTERIOR. 

Tabela 55. Estatística de Durbin-Watson e valores-p associados à existência de 
autocorrelação positiva e negativa do modelo de regressão calculado. 

Modelo Estatística 
Valor-p 

Positivo Negativo 

Mínimos quadrados ordinários 2,0591 0,4284 0,5716 

Auto-regressivo . 1,9969 0,3481 0,6519 

O teste de Durbin-Watson, calculado através da estimativa de mínimos 

quadrados ordinários, revela fortes indícios de que não há autocorrelação positiva 

(p < 0,05), associada aos resultados do modelo, mas, mesmo assim, decidiu-se ser 

necessária a adoção de um modelo baseado em estimativas de parâmetros auto-regressivos. 

Observamos que, adotando-se a estimativa de parâmetros auto-regressivos, não 

foram detectados indícios de autocorrelação positiva ou negativa (p > 0,05), o que garante 

a adequação deste modelo, ao invés do modelo baseado em mínimos quadrados ordinários. 

Os parâmetros estimados e as demais estatísticas pertinentes ao modelo de regressão são 

listados em seguida: 

Ke = 0,3169- 0,003727"5 x GENDIV- 7,206E-6"s x TAM DOS ATIVOS- 0,2775"5 

x EVA Percentual- 0,4197"8 x R (05 R2
: 22,97%) (87) 

O modelo de regressão múltipla, para as empresas privatizadas, mostrou-se 

não-significativo (* *), não revelando a existência de indícios de uma associação 
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significativa entre o custo do capital próprio (Ke) e as variáveis preditoras do ano anterior, 

no período analisado. Os valores-p das variáveis GENDJV (0,9772), TAM DOS ATIVOS 

(0, 1757), EVA (0,3693) e R (0,4045), associados ao modelo, são maiores que o nível de 

significância alfa de 5% (a= 0,05), estabelecidos a priori; portanto o modelo de regressão 

é sinalizado com ns (não significativo). 



7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

7.1 HIPÓTESE 1 -QUANTO MAIOR O GENDIV, MAIOR O CUSTO DO PASSIVO ONEROSO 

(Ki) 

Os resultados obtidos da análise da hipótese 1, tanto para o setor (Tabela 20) 

como para os segmentos de empresas privadas (Tabela 24) e de empresas privatizadas 

(Tabela 22), no mesmo ano e, em relação ao ano anterior (Tabelas 21, 23 e 25), indicaram 

que não houve associação significativa entre o GENDIV e o custo do passivo oneroso ( Ki ). 

Esse resultado sugere 1) que o custo dos beneficios fiscais do endividamento não foram 

anulados pelo risco de falência, em decorrência da elevação do GENDIV; 2) que as 

empresas mantinham um endividamento abaixo da estrutura ótima de capital, conforme 

observou TEDESCHI (1997, p. 79), ao afirmar que as elevadas taxas de juros praticadas no 

Brasil não estimulavam o uso de capital de terceiros. MARTELANC (1998, p. viii) sugere 

que a restrição de capitais, em países em desenvolvimento, decorre da escassez de recursos 

e das elevadas taxas de juros. Os resultados sugerem que o maior acesso às fontes de 

financiamento, observado no período, não representou uma alteração do risco para as 

empresas da amostra. 

O segmento de empresas privatizadas (Tabela 11) aumentou o endividamento 

de 55,79%, em 1991, para 72,62%, em 2000, sem uma associação significativa com o custo 

do passivo oneroso ( Ki ), conforme Tabela 13. A maior disponibilidade de linhas de 

financiamento em condições mais vantajosas, a partir da implantação do Plano Real, pode 

ter contribuído para esse fato. 
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Isso não altera o entendimento do comportamento do custo do passivo oneroso 

( K; ), segundo a teoria do contrabalanço de BRIGHAM et a!. (2000, p. 619), segundo a 

qual a empresa se utiliza do endividamento até onde os seus beneficios fiscais são 

superados pelos riscos de falência. A estrutura ótima se localizaria onde os ganhos com os 

beneficios fiscais do endividamento se igualam aos riscos de falência. 

De acordo com o esperado, as evidências encontradas favorecem a teoria da 

ordem de preferência modificada. 

7.2 HIPÓTESE 2- QUANTO MAIOR O GENDIV, MAIOR O CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO 

(Ke) 

Os resultados da análise mostraram uma forte associação entre o GENDIV e o 

custo do capital próprio ( Ke ), no setor e no mesmo ano (Tabela 26), da forma inversa à 

esperada. Isso sugere que os investidores interpretaram de forma positiva as empresas 

aumentarem o endividamento, o que favorece a teoria da ordem de preferência modificada, 

indicando que os investidores preferem o uso do endividamento. 

A análise, buscando associação entre o custo do capital próprio ( Ke) e o grau 

de endividamento, em relação ao ano anterior (Tabela 27), mostrou não ter havido uma 

associação significativa. 

Os resultados obtidos para as empresas privadas, dentro do ano (Tabela 30) e, 

do ano anterior (Tabela 31 ), indicam que não houve uma associação significativa entre as 

variáveis estudadas. O mesmo ocorreu para o segmento de empresas privatizadas, buscando 

identificar uma associação com o endividamento do ano anterior (Tabela 29). Esses 

resultados sugerem que os investidores possuem informações atualizadas das empresas, 

baseando-se em informações do ano, e não do ano anterior. 

No segmento de empresas privatizadas, os resultados obtidos (Tabela 28) 

mostraram uma associação altamente significativa entre o custo do capital próprio ( Ke) e o 

endividamento do próprio ano, mas da maneira inversa à esperada, ou seja, quanto maior o 
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grau de endividamento, menor o custo de capital ( Ke ), sugerindo que os investidores 

interpretaram de forma positiva o fato das empresas elevarem o endividamento da maneira 

ilustrada na figura 11. 

De acordo com o esperado, os resultados alcançados fornecem evidências a 

favor da relevância da estrutura de capital e da teoria da ordem de preferência modificada. 

7.3 HIPÓTESE 3- QUANTO MAIOR O GENDIV, MENOR O VALOR DE MERCADO 

A análise indicou uma forte associação entre o valor de mercado e o 

endividamento, para o setor e no mesmo ano (Tabela 32), da maneira prevista. Em relação 

ao ano anterior (Tabela 33), o resultado mostrou uma associação significativa entre as duas 

variáveis. 

Nos segmentos de empresas privadas (Tabela 36) e empresas privatizadas 

(Tabela 34), no mesmo ano, e para o segmento de empresas privadas, em relação ao ano 

anterior (Tabela 37), confirmou-se a associação altamente significativa entre o valor de 

mercado e o endividamento das empresas. Apenas para o segmento de empresas 

privatizadas, em relação ao ano anterior (Tabela 35), os resultados mostraram-se 

significativos. 

Portanto a análise da hipótese 3 confirmou a existência de indícios de que o 

valor das empresas do setor, como um todo, e para os segmentos em separado, esteve 

associado ao endividamento, conforme esperado. Isso sugere que o valor de mercado esteve 

relacionado com o endividamento. 

De acordo com o esperado, os resultados fornecem evidências a favor da 

relevância da estrutura de capital e da teoria da ordem de preferência modificada. 
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7.4 HIPÓTESE 4- VALOR DE MERCADO EM FUNÇÃO DO GENDIV, DO EVA PERCENTUAL, 

DO T AM DOS ATIVOS E DO CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO ( K e ) 

Na hipótese 4, o modelo proposto mostrou-se altamente significativo, indicando 

uma forte associação entre o valor de mercado das empresas e o endividamento do mesmo 

ano, tanto para o setor (Tabela 38), como para os segmentos de empresas privadas (Tabela 

42) e empresas privatizadas (Tabela 40). 

A análise, associando o valor de mercado ao endividamento do ano anterior, 

para as empresas do setor (Tabela 39) e para o segmento de empresas privadas (Tabela 43), 

mostrou-se significativa. Já no segmento das empresas privatizadas, em relação ao ano 

anterior (Tabela 41 ), o modelo não se mostrou válido. 

A análise da hipótese 4, mostrou não haver associação significativa entre o 

valor de mercado e o EVA Percentual, T AM DOS ATIVOS e custo do capital próprio 

( Ke ). O fato indica que, nesse caso, o valor de mercado das empresas não pode ser 

explicado pelo comportamento dessas variáveis. Mesmo assim, o modelo foi considerado 

altamente significativo pela existência da forte associação encontrada entre o valor de 

mercado e o endividamento, nas circunstâncias referidas. 

De acordo com o esperado, os resultados obtidos favorecem a relevância da 

estrutura de capital, mesmo na presença de outros fatores. 

7.5 HIPÓTESE 5- CUSTO DO PASSIVO ONEROSO (K;) EM FUNÇÃO DO GENDIV, DOTAM 

DOS ATIVOS, DA TANGIB E DO RETORNO ECONÔMICO (R) 

Na análise desta hipótese, os resultados obtidos mostraram não haver uma 

associação significativa entre o custo do passivo oneroso ( K;) e as variáveis preditoras 

acima, tanto para o setor (Tabela 44), como para as empresas privadas (Tabela 46) e as 
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empresas privatizadas, no mesmo ano (Tabela 48), e no ano anterior (Tabela 49). Nesse 

caso, o modelo proposto foi considerado não-significativo. 

O modelo mostrou-se significativo na análise do setor, em relação ao ano 

anterior (Tabela 45), devido à forte associação entre o custo do passivo oneroso ( K;) e a 

tangibilidade. 

No segmento de empresas privadas (Tabela 47), o modelo mostrou-se altamente 

significativo devido à forte correlação existente entre o custo do passivo oneroso ( K;) e o 

tamanho dos ativos, do ano anterior, porém diferente do esperado. 

A concentração ocorrida no setor, reduzindo o número de empresas, através de 

aquisições e privatizações, pode ter sido um sinal de menor risco perante os credores. 

De acordo com o esperado, a não associação do custo do passivo oneroso com 

as variáveis estudadas, fornece indícios a favor da teoria da ordem de preferência 

modificada. 

7.6 HIPÓTESE 6- CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIO (KJ EM FUNÇÃO DO GENDIV, DOTAM 

DOS ATIVOS, DO EVA PERCENTUAL E DO RETORNO ECONÔMICO (R) 

Na hipótese 6, o modelo proposto mostrou-se altamente significativo, devido à 

forte associação encontrada entre o custo do capital próprio ( Ke) e as variáveis preditoras 

EVA Percentual e R, no setor, no mesmo ano (Tabela 50), no ano anterior (Tabela 51) e, no 

segmento de empresas privatizadas, dentro do mesmo ano (Tabela 54). A forte associação 

verificada confirmou o pressuposto de que o seu resultado favorece a redução do custo do 

capital próprio ( Ke ), levando o investidor a interpretar de forma positiva o resultado do 

EVA das empresas. Entretanto a forte associação verificada entre o custo do capital próprio 

( K e ) e o R mostrou-se de forma inversa à esperada, indicando que o seu resultado sugere 

um maior custo do capital próprio ( Ke ). 
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No segmento de empresas privadas, dentro do mesmo ano (Tabela 52), não foi 

verificada uma associação significativa. Nesse caso, o modelo mostrou não ser válido, 

sugerindo que os investidores não se baseiam nesses indicadores para determinar o custo do 

capital próprio da empresa. 

A forte associação verificada entre o custo do capital próprio ( Ke) e o EVA 

Percentual do ano anterior, tanto para o setor, como para as empresas privadas, sugere que 

o resultado do ano anterior pode influenciar a taxa mínima exigida de retomo ( Ke ). 

No segmento de empresas privatizadas, o modelo mostrou-se altamente 

significativo devido a forte associação encontrada entre o custo do capital próprio ( Ke ), o 

EVA percentual e o R, devido ao alto coeficiente de determinação (R2
) encontrado. 

No segmento de empresas privatizadas, em relação ao ano anterior (Tabela 55), 

os resultados mostraram-se não-significativos, sugerindo que, nesse segmento, os 

investidores basearam-se em outras variáveis como referência para o custo do capital 

próprio ( Ke ). 

Os resultados mostram que os investidores atribuíram maior importância ao 

EVA e ao Retomo Econômico do que ao Grau de Endividamento. Esse resultado sugere 

que a estrutura de capital não é o único fator no qual o investidor se baseia para a 

determinação da taxa mínima de retomo exigida para a ação ( K e ). 

7.7 HIPÓTESE 7- AS EMPRESAS DO SETOR CRIARAM VALOR PARA O ACIONISTA 

Os resultados dos cálculos do MV A (Tabela 19) mostram que, ao contrário do 

esperado, as empresas do setor e as dos segmentos, em separado, destruíram valor para o 

acionista. 

Os resultados do NOP AT (Tabela 17) sugerem que as empresas do setor 

apresentaram urna margem de lucro bastante estreita, provavelmente em decorrência da 
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concorrência existente e da abertura de mercado, ocorrida no período. Entretanto, os dados 

apresentados mostram urna melhora gradual dos resultados. 

Outro fato a ser considerado é que os investimentos em setores corno o 

siderúrgico são de longa maturação, cujos resultados ocorrem a longo prazo. 

O elevado custo de capital, calculado para as empresas do setor (Tabela 16), 

combinado com o baixo retorno econômico apresentado (Tabela 17), deve ter contribuído 

para o fato de o valor de mercado das empresas estar abaixo do capital investido pelo 

acionista. 



8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Assim, a análise dos resultados leva às seguintes conclusões: 

1. Diferentemente da posição de MM (1958) em favor da irrelevância da estrutura de 

capital sobre o custo de capital e sobre valor das empresas, a existência de mercados 

de capitais imperfeitos em economias em desenvolvimento, como a brasileira, 

sinaliza a relevância da estrutura de capital; 

2. Os resultados encontrados sugerem que as empresas da amostra não seguiram uma 

estrutura ótima de capital e indicam a prevalência da teoria da ordem de preferência 

em suas decisões de financiamento; 

3. Os graus de endividamento pelo critério de valor de mercado (tabela 11) mostram 

uma estrutura de capital bem distinta entre os dois segmentos, em 1991, movendo

se para uma média muito próxima, em 2000. Entretanto os índices foram 

influenciados pelas mudanças nos preços de mercado, principalmente das ações do 

segmento de empresas estatais. O período encerrou-se com semelhanças dos dois 

segmentos em relação ao endividamento e ao valor de mercado. 

4. Os investidores responderam positivamente à decisão de as empresas usarem 

recursos de terceiros, não vendo, nesse fato, um risco de dificuldades financeiras, 

mas sim uma oportunidade de aumentarem seus lucros pela utilização de recursos 

mais vantajosos. O fato favorece a teoria da ordem de preferência modificada em 

suas decisões de financiamento, possivelmente alcançando a faixa de uma estrutura 

ótima de capital; 
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5. Os valores de mercado das ações das empresas da amostra, tanto para o setor, como 

para os segmentos em separado, sugerem preços baixos. Essa condição de mercado 

provavelmente levou à preferência pelo endividamento, de acordo com a teoria da 

ordem de preferência modificada; 

6. O modelo de regressão linear simples proposto na hipótese 1, mostrou não haver 

indícios de associação significativa entre o custo do passivo oneroso ( K;) e o grau 

de endividamento. Esse resultado sugere que os credores não interpretaram o 

aumento de endividamento como risco de dificuldades financeiras, condição que 

favorece a teoria da ordem de preferência modificada; 

7. Os modelos propostos nas análises de regressão linear múltipla, mostraram-se 

altamente significativos nas hipóteses 4 e 6, indicando fortes associações entre o 

custo de capital próprio ( Ke) e o valor de mercado, com o endividamento das 

empresas. O fato favorece a posição da relevância da estrutura de capital, de acordo 

com outras pesquisas analisadas; 

8. Os cálculos do EVA e do MV A, mostrando resultados negativos para as empresas 

de capital aberto do setor, não diferem das conclusões das pesquisas de MAL VESSI 

(200 1 ), que abrange maior número de setores. 

Além das conclusões obtidas a partir da pesqmsa, o estudo contribui no 

desenvolvimento da metodologia acerca de variáveis fundamentais em finanças, tais como 

Krf, Km, K;, Ke e grau de endividamento. Foi justamente no cálculo dessas variáveis 

que encontraram-se as maiores dificuldades. A dificuldade de trazer inúmeras 

demonstrações financeiras para a mesma base monetária é de natureza operacional e não 

conceitual. 

Outra contribuição ocorre na aplicação de modelos estatísticos às análises de 

regressão. 

Qualquer conclusão desta pesquisa limita-se ao segmento do setor no período, 

de modo a não permitir sua generalização. 
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Para investigações futuras decorrentes deste estudo, recomenda-se em primeiro 

lugar a extensão da pesquisa para outros setores. Outra recomendação seria desenvolver 

metodologia para testar as hipóteses em empresas de capital fechado. A sugestão mais 

ousada é no sentido de desenvolver modelos de previsão a partir da integração das variáveis 

estudadas. 
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