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RESUMO 

 

Este trabalho analisou quais são os principais determinantes do endividamento das 

empresas brasileiras. A principal contribuição em relação aos trabalhos já publicados 

está relacionada à desagregação dos tipos de endividamento de acordo com a 

moeda (dívida em moeda local, dívida em moeda estrangeira e dívida sinteticamente 

local através do hedge), esclarecendo os principais determinantes do endividamento 

das empresas, de acordo com o tipo empregado, num ambiente de alta volatilidade 

cambial. O entendimento de tal dinâmica interessa não apenas à academia, mas 

principalmente aos administradores de empresas em suas decisões sobre estrutura 

de capital bem como aos participantes do mercado financeiro nos papéis de 

assessores dos seus clientes. Outra importante contribuição do trabalho, já no 

aspecto metodológico, foi o uso de Dados em Painel para testarmos quais 

características determinam a utilização de um ou outro tipo de endividamento no 

Brasil, de acordo com as principais teorias de estrutura de capital na literatura e 

comparando os resultados com as expectativas de cada uma dela. Nossa base de 

dados foi estruturada com empresas brasileiras não financeiras, utilizando-se da 

ferramenta Economática bem como da análise cuidadosa das demonstrações 

financeiras anuais disponibilizadas na CVM, para os anos de 2006 a 2009. Os 

resultados encontrados indicam a significância e consistência dos coeficientes de 

tamanho da empresa (positivo), oportunidade de crescimento (negativo) e 

lucratividade (negativo), em linha com as teorias de “Static Trade-Off”, “Costly 

Monitoring & Agency” e “Pecking Order”. No nível desagregado, nossos modelos 

encontraram resultados comuns ao caso agregado, mas também fatores únicos, 

como receitas e caixa em moeda estrangeira, que determinam o tipo e o nível do 

endividamento, corroborando com a teoria de “Risk Management”, e confirmando 

alguns dos pressupostos de Allayannis e Brown (2003). 

 

Palavras-chave: Estrutura de Capital, Determinantes do Endividamento, Brasil, Risco 

Financeiro, Dados em Painel, Dados Desagregados, Derivativos. 

 



 

ABSTRACT  

 

This thesis analyzed the determinants of the capital structure for Brazilian 

companies. A relevant contribution of this study, especially in the Brazilian 

environment, was the use of debt on a disaggregated level (local currency loans, 

foreign currency loans and synthetic local currency loans), in order to examine the 

key determinants of corporate financing under an environment of high foreign 

currency volatility. The understanding of these forces interest not only the academy 

but mainly the managers of our companies on its capital structure decisions, as well 

as the financial market players on their roles of advisory and portfolio management. 

We used panel data models, according to recent methodology trends, to test the 

main characteristics that determine the utilization of one or another type of debt in 

Brazil, comparing to the theoretical predictions. Our data set was provided by 

Economática and included all non-financial corporation listed in Bovespa, for the 

years 2006 through 2009, complemented by a deep analysis of the annual reports 

and financials notes published at CVM. Our results show that the significance of the 

variables size (positive relation), growth opportunitiy (negative) and profitability 

(negative) as expected by the Static Trade-Off, Costly Monitoring & Agency and 

Pecking Order theories respectively. At the disaggregated level, we find common 

results for these three components, and also unique factors such as foreign EBIT 

and foreign cash, which determines the type and level of the financing instrument by 

the company according to the Risk Management theory, and also confirming the 

ideas presented in the studies of Allayannis and Brown (2003). 

 

Keywords: Capital Structure, Determinants of Debt, Brazil, Financial Risk, Panel 

Data, Disaggregated Data, Derivatives.  
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1. Introdução  
 

O mercado de capitais, incluindo as emissões de ações e de dívidas, vem se 

consolidando como uma fonte relevante de financiamento dos projetos de empresas 

brasileiras, através tanto do capital doméstico como, cada vez mais, dos recursos 

globais. A capitalização da Petrobras em setembro de 2010, no valor de R$120,4 

bilhões em setembro último é, talvez, o melhor exemplo desse momento, tornando-

se a maior oferta de ações da historia do planeta. 

 

Com a oferta da Petrobras, o total das operações no mercado de capitais doméstico 

alcançou R$238.2 bilhões ao longo de 2010, 115% acima do ano anterior, e recorde 

absoluto na história do Brasil. As ofertas de renda variável acumularam volume de 

R$150,3 bilhões nesse período, puxadas pela Petrobras, enquanto as emissões de 

renda fixa alcançaram R$87,9 bilhões sendo R$49 bilhões em emissões de 

debêntures com prazo médio de cinco anos, um vigoroso crescimento de 38% em 

relação ao mesmo período de 2009.     

 

No mercado de capitais externo, as captações totalizaram US$53,7 bilhões, com 

crescimento de 67% em relação a 2009, principalmente através de volumes 

recordes de emissões de renda fixa, notadamente bônus, no valor de US$40,4 

bilhões. As captações externas de renda variável (ADRs e GDRs) atingiram 

patamares de US$13,3 bilhões, com crescimento de 124% em relação ao mesmo 

período de 2009.  

 

Esses resultados evidenciam o crescente interesse e apetite dos investidores 

globais pelo Brasil e suas empresas nos últimos anos, fruto da estabilização 

econômica, política e financeira alcançada desde meados da década de 90, bem 

como do posicionamento do país como um dos principais atores dessa nova ordem 

econômica mundial.  

 

Do mesmo modo que o mercado de capitais evoluiu substancialmente para o Brasil, 

as operações de crédito do sistema financeiro apresentaram crescimento 

consistente nos últimos anos, tendo atingido 46,6% do PIB em dezembro de 2010 
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contra 25,8% do PIB em dezembro de 2001, como demonstram os números 

divulgados pelo Banco Central do Brasil. Além da participação expressiva do 

BNDES, representando 39,6% das fontes de investimento produtivo no Brasil em 

2009 (atrás apenas dos lucros retidos com 43,6% segundo dados da Área de 

Pesquisa e Acompanhamento Econômico do BNDES), as instituições privadas 

também contribuíram significativamente, aumentando suas operações de crédito de 

16,9% do PIB em agosto de 2001, para 27,1% em agosto de 2010.  

 

O sistema financeiro brasileiro também saiu extremamente fortalecido da última crise 

mundial, sem a ocorrência de intervenções ou liquidações materiais, e com duas 

instituições emergindo ao rol dos 30 maiores bancos por capitalização de mercado 

segundo estudos do Fundo Monetário Internacional, o que certamente garante mais 

uma fonte de financiamento para as empresas brasileiras nos próximos anos.   

 

Face essa nova dinâmica dos mercados, observa-se que os administradores de 

empresas são contemplados com uma gama cada vez maior de alternativas para 

financiar o crescimento, os investimentos, e a própria sobrevivência das empresas 

brasileiras. Apesar de ainda ser a primeira fonte de financiamento dos investimentos 

em infraestrutura e indústria, com 43,6% do volume (percentual que era de 57% em 

2004 e 2005), os recursos internos deixam de ser o único ou mais importante meio 

de financiamento das empresas brasileiras, competindo com as fontes externas na 

otimização da estrutura de capital e, conseqüentemente, na maximização do valor 

das empresas.  

 

Tal mudança torna-se especialmente importante, considerando o momento de 

expressivos investimentos no Brasil. Segundo o IBGE e a Área de Pesquisa e 

Acompanhamento do BNDES, a projeção da taxa de investimento em relação ao 

PIB é de 22,2% para 2014 comparado com 14,7% em 2003, o que representa um 

montante de R$1.3 trilhão em investimentos mapeados entre 2010 e 2013. Mesmo 

que tal patamar não possa ser plenamente atingido nesse horizonte de tempo, como 

advogam alguns estudiosos, o fato é que o nível de investimentos previstos para o 

país é impressionante, com demandas relativas à infraestrutura (e ao PAC), bem 

como eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas.  
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Em virtude dos juros domésticos ainda bastante elevados no Brasil, bem como o 

histórico de tímida participação dos bancos privados nos financiamentos das 

empresas, nota-se que, assim como em diversos países emergentes já estudados, 

uma das mais relevantes decisões relativas à estrutura de capital no país diz 

respeito à escolha da moeda do financiamento além da fonte de captação. No Brasil 

essa decisão passou a ser ainda mais crítica com o fim do regime de Câmbio Fixo 

em 1999, e com o crescente acesso das empresas brasileiras ao capital estrangeiro, 

o que gerou uma nova variável de risco às decisões financeiras (risco cambial), 

como observamos em diversos momentos dos últimos 10 anos, sobretudo com a 

extrema volatilidade verificada em 1999, 2002 e 2008/2009. Nesse período também 

assistimos à expansão do mercado de derivativos no país, permitindo assim a 

proteção cambial às empresas brasileiras, mas da mesma forma gerando outras 

vertentes de risco, como acabamos descobrindo em meio à última crise cambial e os 

diversos problemas em empresas, inclusive de grande porte como Sadia, Aracruz e 

Votorantim.   

 

O presente trabalho se organiza da seguinte forma: na seção 2 apresentamos o 

objetivo e a justifica do mesmo, seguido na seção 3 pela revisão bibliográfica 

relacionada ao tema em questão. Em seguida, na seção 4, descrevemos a 

metodologia empregada nos testes de hipóteses assim como a base de dados 

utilizada para esta pesquisa e as variáveis a serem tratadas. A seção 5 apresenta os 

resultados obtidos por tal metodologia, e a seção 7 conclui o trabalho. 

 

2. Objetivo e Justificativa do Trabalho 
 

Inserido no contexto apresentado acima, o presente trabalho tem como objetivo 

identificar os principais determinantes do endividamento das empresas brasileiras, 

aprofundando o entendimento das forças que suportam tais determinantes no país. 

Nossa contribuição recai primeiramente no acréscimo construtivo às pesquisas 

anteriores, através de dados mais recentes, em um ambiente de expressivo 

crescimento dos mercados de capitais e das fontes de financiamento, de modo a 

analisarmos os comportamentos dos agentes à luz da teoria construída. Afinal, como 

bem preconizou Myers (2001), “There is no universal theory of capital structure, and 
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no reason to expect one. There are useful conditional theories, however. Each factor 

could be dominant for some firms or in some circumstances, yet unimportant 

elsewhere”.  

 

Este trabalho tem ainda, como principal contribuição, a inserção de novas variáveis, 

com o objetivo de fazer uma analise desagregada dos determinantes do 

endividamento da empresa, de acordo com sua moeda. Ou seja, olharmos não só 

sobre o prisma do endividamento total das firmas, como vem sendo bastante 

explorado na literatura, mas também sobre os componentes do endividamento em 

moeda local (ou reais), moeda estrangeira (particularmente o dólar) e sinteticamente 

em moeda local (ou dívida hedgeada). O período analisado compreende os anos 

entre 2006 e 2009, utilizando-se de dados em painel como melhor apresentado a 

frente, o que também reflete o objetivo do trabalho de adicionar valor na discussão 

metodológica desse tema.   

 

Além das pretendidas contribuições acadêmicas, esse estudo justifica-se também 

pela relevância do entendimento dos principais pilares constituintes da estrutura de 

capital das empresas no Brasil, tanto para o administrador financeiro, como também 

para os demais atores do mercado financeiro, em nível local e global. Para o 

administrador, ou diretor financeiro das empresas, fica o retrato de como se 

comporta a estrutura de capital das empresas locais, bem como suas principais 

forças, para aplicação ou adaptação ao seu caso real. Para os profissionais de 

bancos e de investimento, seja nas funções de assessoria ou análise de empresas, 

fica a compreensão sobre o ambiente brasileiro em nível desagregado como mais 

uma ferramenta em seu trabalho diário e no entendimento das finanças corporativas 

no Brasil.  

 

3. Revisão Bibliográfica 

 

Os estudos sobre estrutura de capital buscam explicar como as empresas financiam 

seus investimentos, ou seja, como estruturam o lado direito do seu balanço, entre 

dívidas com terceiros e capitais próprios, para maximizar o valor das mesmas.   
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Modigliani e Miller (1958) foram, e ainda são, os principais pensadores do tema, 

tendo a mais de 50 anos defendido a hipótese de que a estrutura de capital é 

irrelevante sob certas condições previamente estabelecidas, que a escolha entre 

dívida e capital próprio não impacta o valor das empresas nem o custo de seu 

capital, em situação de mercado perfeito, ou seja, competitivo e completo. Tais 

proposições confrontavam a teoria convencional de existência de uma estrutura 

ótima de capital, e da sua influencia no valor da empresa como preconizava Durand 

(1952).     

 

Desse embate surgiram as modernas teorias da estrutura de capital, especialmente 

tentando identificar a forma como as empresas se financiam, em situações reais. Os 

próprios Modigliani e Miller (1963) introduziram o efeito de impostos, mais 

especificamente na dedutibilidade dos juros do imposto de renda, o que estimularia 

um incremento do endividamento ao máximo. Contudo, elevados índices de 

alavancagem geram riscos de falência, cujos custos anulam os benefícios fiscais a 

partir de um certo nível de endividamento, como mostraram Miller (1977) e 

DeAngelo e Masulis (1980). Esse balanceamento entre endividamento máximo e 

custos de falência é a principal característica da “Trade-off Theory”.  

 

A utilização de maiores níveis de endividamento origina, ainda, conflitos de 

interesses entre os credores, os acionistas e os administradores, mais conhecidos 

como conflitos de agência. Jensen e Meckling (1976) exploram essa diferente 

postura de cada agente em relação ao risco dos investimentos e as possibilidades 

dos administradores agirem em benefício próprio numa teoria que ficou conhecida 

como “Agency Costs”.   

 

Outra importante vertente de estudo é a da “Pecking Order Theory”, de Myers e 

Majluf (1984) e Myers (1984), que se baseia na assimetria da informação entre os 

administradores e os acionistas. Segundo essa teoria, há uma hierarquia de fontes 

de financiamento, começando pelos recursos próprios (lucros retidos), para o 

financiamento por meio de dívidas e, por fim, se ainda necessário, a emissão de 

novas ações. Harris e Raviv (1991) analogamente demonstram a questão da 
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sinalização aos investidores de acordo com o tipo de fonte escolhido para o 

financiamento dos investimentos.  

 

Em relação aos determinantes da estrutura de capital, Harris e Raviv (1991) 

identificam o comportamento dos diversos elementos que representam aumento no 

endividamento como valor dos ativos fixos tangíveis, valor das vantagens fiscais, 

oportunidades de crescimento, e tamanho da firma. Do outro lado, determinantes 

que correspondem às reduções do endividamento incluem a volatilidade dos lucros, 

as despesas de publicidade, a probabilidade de falência, a rentabilidade e a 

unicidade do produto.   

 

Diversas outras pesquisas foram elaboradas ao longo dos anos, subsidiando as 

teorias mencionadas, e testando empiricamente os fatores que determinam a 

estrutura de capital. Entre elas, Toy et AL (1974), Ferri e Jones (1979), Bradley, 

Jarrel e Kim (1984), Titman e Wessels (1988), Klock e Thies (1992), Rajan e 

Zingales (1995) e Booth et al (2001). Esses dois últimos abriram o campo de 

investigação para empresas não americanas, portanto estudando diferentes 

ambientes e comparando os resultados, inclusive para países emergentes, nos 

quais as ineficiências são ainda maiores.  

 

No Brasil a pesquisa de Eid Jr (1995) foi a primeira a tratar de decisões no tocante à 

escolha da estrutura de capital, concluindo que há evidências que sugerem 

comportamento oportunístico na captação de recursos, sem preocupação maior com 

a estrutura de capital em si. O trabalho também revela a aderência de um grande 

número de empresas à hipótese de hierarquia das fontes da teoria da “Pecking 

Order”.  

 

Tedeschi (1997) analisa especificamente os fatores determinantes da estrutura de 

capital das empresas brasileiras buscando também encontrar evidência de que tal 

escolha possa ser explicada pela teoria de “Static Trade Off” ou de “Pecking Order”. 

O autor examina quatro principais determinantes com dados de 1989 a 1995: a 

tangibilidade dos ativos, a existência de oportunidades de investimento, o tamanho 

da firma e a rentabilidade. Sua conclusão é que a tangibilidade é de fato um 
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determinante para as empresas brasileiras, e quanto maior seu valor, maior o 

endividamento das empresas, mesma situação da variável tamanho da empresa, 

conforme esperado pela teoria. Por outro lado, quanto maior for o investimento em 

novas oportunidades, menor o endividamento, e quanto maior a rentabilidade, menor 

também o endividamento. Finalmente, constata-se a existência de uma hierarquia de 

utilização de recursos, ou “Pecking Order” modificada.  

 

Moreira e Puga (2001) sugerem um padrão “market-based” para a forma pela qual 

as empresas brasileiras financiam seu crescimento. Quanto aos determinantes, a 

pesquisa indica que fatores como tamanho, origem de propriedade, intensidade de 

capital e setores não produzem, em geral, grandes variações no padrão de 

financiamento.    

 

Perobelli e Famá (2002) fazem uma adaptação para empresas de capital aberto no 

Brasil no período de 1995 a 2000, do modelo de Titman e Wessels (1988) para o 

mercado americano. Foram encontradas relações negativas entre o grau de 

endividamento e o fator tamanho e o fator crescimento dos ativos. O fator 

lucratividade não apresentou relação com o endividamento, ao passo que o alto giro 

foi identificado com menores endividamentos. 

 

Lucinda (2004) inicialmente encontra resultados pouco conclusivos na replicação de 

estudos existentes na literatura, com evidências de que as empresas brasileiras 

apresentam tendência de reversão à média, condicional a uma série de fatores. 

Adaptando ao caso brasileiro, o autor encontra indicações de que companhias com 

maiores potenciais de crescimento futuro e/ou baixos custos de liquidação, bem 

como empresas com participações baixas de ativos fixos, tendem a demandar mais 

crédito na forma de títulos de dívida. Finalmente, há no seu trabalho evidencia fraca 

quanto à relação entre assimetria de informação e endividamento, e conclusão de 

que empresas com elevada parcela de ativos líquidos podem demandar maior 

participação de dívida intermediada (“private placement”). 

 

Rochman, Eid Junior e Laureano (2009) analisaram os determinantes de curto e 

longo prazo das empresas brasileiras, encontrando os seguintes resultados 
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principais (i) o ativo total apresenta relação positiva com o endividamento de longo 

prazo, (ii) a lucratividade apresenta relação negativa com endividamentos de curto e 

longo prazo em linha com a “pecking order”, (iii) empresas em crescimento buscam 

dívidas de longo prazo, e (iv) mudanças nas taxas de juros (Selic) tem maior 

influencia nas decisões de endividamento de longo prazo do que de curto prazo.  

 

Allayannis, G e Brown, G (2003), além de investigar os determinantes do 

endividamento em mercados emergentes, como inicialmente fizeram Rajan e 

Zingales (1995) e Booth et al (2001), inovam ao examinar o endividamento em 

bases desagregadas, identificando as escolhas entre os financiamentos em moeda 

local, moeda estrangeira, e os financiamentos sinteticamente em moeda local 

(através do hedge cambial). Os autores analisam uma base de empresas não 

financeiras do Sudeste Asiático no período de 1996 a 1998, encontrando evidências 

de fatores únicos e comuns entre as categorias de endividamento acima, bem como 

permitem avaliar o desempenho das empresas durante a Crise Asiática, de acordo 

com suas decisões relativas à Estrutura de Capital. Essa desagregação é uma 

importante ferramenta em determinadas regiões, diferentemente do mercado 

americano, uma vez que as empresas financiam-se através do mercado externo 

para complementar as fontes locais, como acontece no Brasil. 

 

Os resultados das pesquisas de Allayannis & Brown demonstram que tal pesquisa 

resulta em novas constatações para a literatura, já que existem empiricamente 

diferentes motivações para a escolha de cada tipo de endividamento, que poderiam 

estar mascaradas na análise de dados agregados. Do mesmo modo, os fatores que 

afetam as decisões concernentes a estrutura de capital agregado podem ser o 

resultado de decisões individualizadas quanto ao mix entre diferentes tipos de 

divida, e não necessariamente o resultado de uma decisão única. Considerando as 

condições brasileiras, inclusive a insuficiência de fundos internos para financiamento 

dos projetos empresariais, as altas taxas de juros locais, e a existência não só de 

acesso ao mercado externo como também a empréstimos em dólares no país, o 

referido trabalho nos motiva a pesquisar como as empresas brasileiras reagem a tais 

possibilidades de escolha. 
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4. Metodologia 

 

4.1. Amostra  

 

A principal fonte de referência para o presente trabalho foi o software Economática, 

com sua base de demonstrativos financeiros e indicadores das empresas abertas 

brasileiras, de onde retiramos as informações de 159 empresas não financeiras 

listadas na Bovespa, entre os anos de 2006 e 2009. Complementarmente, 

realizamos uma profunda e cuidadosa investigação dos relatórios anuais e das notas 

explicativas de cada uma dessas empresas divulgadas no site da CVM, 

especialmente no tocante aos instrumentos financeiros utilizados para o 

gerenciamento de riscos, os componentes do endividamento de curto e longo prazo, 

o percentual da dívida em moeda estrangeira com hedge e a participação da moeda 

estrangeira no caixa e nos negócios dessas empresas.  

 

Decidimos utilizar uma base composta apenas por empresas de capital aberto em 

nossa pesquisa, dada sua representatividade no universo brasileiro, conforme 

constatado pelo valor de mercado agregado equivalente à 1/3 do PIB brasileiro, mas 

também motivados pela presença de praticamente todos os setores da economia na 

amostra, além da concentração dos investimentos programados no país por parte 

dessas mesmas empresas. Não obstante, a transparência e o detalhe das 

informações são elementos críticos para um trabalho que pretende analisar dados 

desagregados do endividamento das empresas, o que não só eliminou a 

possibilidade de expandirmos nossa base além de 2006, como também nos limitou 

às empresas listadas, já que tais dados são inacessíveis para as demais empresas, 

principalmente porque essas não são compelidas por lei a divulgar tais informações.  

 

Conforme precedente literário tanto no Brasil como no exterior, não incluímos em 

nossa base de dados as empresas financeiras, em função das características 

próprias de alavancagem dessas corporações, assim como as holdings não 

operacionais de outras empresas como Bradespar, Itausa e Metalurgica Gerdau. 

Uma vez que adotamos para nossa pesquisa os números consolidados de 2006 a 

2009 através da montagem de painéis de dados, também excluímos empresas que 
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realizaram seu IPO apenas em 2010 (como Alliansce, Multiplus, Ecorodovias, Mills, 

Julio Simões, OSX, Droga Raia e HRT) ou ainda que não dispusessem de dados 

completos para compor a base em construção dentro da metodologia empregada 

(como Cielo, Direcional, Fleury e Redentor), notadamente valor de mercado e 

aberturas de endividamento.  

 

Conseqüentemente, a nossa amostra final alcançou 137 empresas, dos setores de 

energia elétrica, transportes, têxtil, alimentos e bebidas, comércio, eletroeletrônicos, 

química, construção, petróleo e gás, siderurgia e mineração, veículos e peças, 

minerais não metálicos, papel e celulose, mineração, agro e pesca, 

telecomunicações, software e dados, e máquinas industriais, além da categoria 

outros. Desse total, 83 empresas apresentavam endividamento em moeda 

estrangeira, o que demonstra a importância dessa fonte de financiamento, e o 

potencial risco adicional de descasamento cambial para as empresas brasileiras. 

 

4.2. Variáveis   

 

Para cada empresa investigada, foram construídos os dados sobre as principais 

variáveis relacionadas à sua estrutura de capital, cujas definições e referencial 

teórico seguem abaixo.  

 

Em linha com o trabalho de Allayannis & Brown (2003), além da variável dependente 

chave exaustivamente utilizada na literatura (total do endividamento), construímos 

também três medidas mutuamente excludentes de endividamento para uma análise 

mais aprofundada dos determinantes de cada tipo de endividamento, de modo 

desagregado:  

 

(i) total do endividamento (divtot): é a nossa variável dependente, agregada, 

representada pelo somatório de todo endividamento, de curto e longo prazo 

das empresas, inclusive debêntures e bonds, em moeda local ou estrangeira, 

conforme reportado pela Economática. Esse somatório é dividido pelo valor 

da empresa, que por sua vez é dado pela soma do seu valor de mercado com 

o total do endividamento, também divulgados pela Economática, com o 
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objetivo de medirmos a alavancagem total das empresas à mercado e não 

contábil; 

 

(ii) endividamento em moeda local ou em reais (divloc): trata-se de outra variável 

dependente, da alavancagem da empresa, porém limitada ao endividamento 

em reais, também dividido pelo valor da empresa;  

 
(iii) endividamento em moeda estrangeira (divest): a segunda variável 

desagregada de endividamento representa o total do endividamento em 

moeda estrangeira, conforme dados da Economática, dividido pelo valor da 

empresa, subtraindo-se os valores de endividamento estrangeiro protegidos 

pela empresa através de operação de hedge, conforme o item abaixo; 

 
(iv) endividamento sinteticamente em reais ou dívida hedgeada para reais 

(divswp): a terceira variável desagregada do endividamento é construída a 

partir da multiplicação do endividamento total em moeda estrangeira pelo 

percentual do endividamento protegido pela empresa com operações de 

hedge, notadamente swaps. Essa informação foi obtida através das notas 

explicativas de cada balanço anual divulgado pelas empresas;  

 
Na elaboração das variáveis explicativas características das empresas, e que melhor 

definem sua estrutura de capital, iniciamos pelos quatro determinantes clássicos 

utilizados desde Rajan e Zingales (1995) e Tedeschi (1997) no Brasil, seguindo com 

outras variáveis da literatura clássica, para então adentrarmos em elementos mais 

fortemente relacionados a níveis desagregados de endividamento como segue: 

 

(v) tamanho (logtam): trata-se de uma variável independente do tamanho das 

empresas, representada pelo faturamento em milhões de reais, também 

disponível na Economática. Adotamos o ln das vendas para evitarmos 

problemas de assimetria dos dados. Espera-se que empresas maiores 

possam se alavancar mais, como preconizado pela teoria de “Static Trade-

off”;  
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(vi) tangibilidade dos ativos (tang): calculada como o ativo permanente dividido 

pelo ativo total das empresas, conforme os números da Economática. 

Pressupõe-se que empresas com mais ativos para oferecer em garantia 

tenham menores riscos de falência e, portanto, sejam mais suscetíveis a uma 

maior alavancagem, conforme sustentado pela teoria de “Agency Costs”; 

 

(vii) lucratividade (lucr): é uma variável independente para a lucratividade das 

empresas, representada pela margem de lucro operacional, resultado da 

divisão entre o lucro operacional e o faturamento total, ambos divulgados na 

Economática. Segundo as hipóteses da teoria de “Pecking Order”, empresas 

com maior lucratividade seriam menos alavancadas, uma vez que se 

utilizariam de recursos próprios prioritariamente;   

 

(viii) oportunidade (oport): é uma variável independente para oportunidades de 

crescimento, dada pelo valor de mercado dividido pelo valor contábil das 

empresas (“market to book value”). Uma relação negativa com a alavancagem 

é esperada, no sentido de que os administradores buscariam as melhores 

oportunidades de investimento preservando sua capacidade financeira; 

 

(ix) capex é o comprometimento da empresa com investimentos, ou seja, seu 

nível de investimentos dividido pelo tamanho das vendas, o que também pode 

ser considerado uma proxy para os ativos tangíveis da empresa, com 

expectativa de maior alavangem quanto maior o comprometimento com o 

investimento em ativo fixo;  

 
(x) exposição ao mercado externo (recme): reflete o tamanho do negócio das 

empresas oriundo de vendas externas e/ou denominado em moeda 

estrangeira, que poderia permitir um maior acesso ao endividamento externo, 

como historicamente observamos no Brasil com os exportadores. Esses 

dados foram construídos através da investigação caso a caso dos relatórios 

anuais das empresas de nossa base, notadamente no seu DFP – 

Demonstração Financeira Padronizada; 
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(xi) liquidez em moeda estrangeira (caixame): representa o percentual das 

reservas de caixa da empresa que estão em moeda estrangeira. Esse 

indicador permite uma melhor administração do risco cambial e, portanto, 

também um potencial maior acesso ao mercado. Do mesmo modo que a 

variável acima, foi necessária uma investigação detalhada nos relatórios 

financeiros das empresas, principalmente em suas notas explicativas, para a 

construção desses dados; 

 
(xii) dmyme: trata-se de uma variável dummy para indicar a presença ou não de 

endividamento em moeda estrangeira (0 para inexistência e 1 para 

existência), também estimadores de acesso a mercado diferenciado. A 

Economática apresenta os valores de endividamento em moeda estrangeira 

das empresas, que foram posteriormente testados com a revisão das notas 

explicativas de cada uma das empresas para a consistência de dados; 

 

4.3. Estatística Descritiva  

 

Na tabela I abaixo apresentamos as principais estatísticas descritivas para a nossa 

amostra completa. Considerando o painel de dados de 2006 a 2009, o 

endividamento total das empresas brasileiras de nossa base atingiu 0.25 em relação 

ao seu valor de mercado, em linha com estudos de países emergentes como 

Allayannis e Brown (2003). Esse nível de endividamento é bastante similar ao do 

ano de 2009 isoladamente, após atingir um pico de 0.35 em 2008, sobretudo pela 

crise financeira mundial, e conseqüente derrocada dos valores de mercado.  

 

O endividamento em moeda local é a modalidade mais utilizada pelas empresas 

brasileiras, respondendo por 70% de todo o endividamento. Isso reflete, dentre 

outras coisas, a participação bastante ativa do BNDES como provedor de recursos, 

inclusive para os grandes grupos econômicos e o ainda incipiente acesso às fontes 

externas. O endividamento sinteticamente em reais também se apresentou relevante 

com cerca de 22% do endividamento das empresas brasileiras, o que corrobora com 

a nossa iniciativa de desagregação dos dados e com a preocupação acerca do risco 

cambial.   
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Também é interessante notar que aproximadamente 59% do endividamento das 

empresas brasileiras é de longo prazo, o que inclusive comprova a percepção de 

que as empresas brasileiras são, na média, conservadoras quanto aos riscos de 

refinanciamento, fruto do histórico de crises, o que as preservou de maiores 

dificuldades durante a última crise.  

 

Tabela 1 – Estatística Descritiva 

DIVTOT DIVLOC DIVEST DIVSWP TAM TANG
Média 0,249222 0,174339 0,020808 0,054073 6419,842 0,42082
Mediana 0,218 0,121 0 0,015 1750 0,443
Máximo 0,933 0,933 0,579 0,774 236166 0,92
Mínimo 0 0 0 0 1 0,005
Desvio Padrão 0,207182 0,174323 0,059552 0,087737 19984,13 0,23722
Jarque-Bera 90,91997 478,0815 18980,99 4524,867 140680,2 20,685
Probabilidade 0 0 0 0 0 3,22E-05

Observações 495 495 495 495 495 495
LUCR OPORT CAPEX RECME CAIXAME DMYME

Média -0,93289 3,170812 1,190448 0,013715 0,008986 0,63232
Mediana 0,122 2,076 0,117 0 0 1
Máximo 3,942 37,322 116,79 0,864 0,313 1
Mínimo -227,267 0,197 0 -0,032 0 0
Desvio Padrão 14,29378 3,428948 8,273221 0,046325 0,032182 0,48266
Jarque-Bera 1118612 15863,89 506467,9 1093422 27872,86 84,3717
Probabilidade 0 0 0 0 0 0

Observações 495 495 495 495 495 495
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos pela Economática e CVM  

 
Ao segregarmos a análise para as empresas que acessam o mercado de dívida em 

moeda estrangeira (83 das 140 empresas de nossa base, conforme tabela 2 abaixo), 

notamos que as mesmas possuem indicadores mais elevados de endividamento que 

a média (0,30 contra 0,25), assim como apresentam maior proporção de 

endividamento de longo prazo (65% contra 59%), tem tamanho superior (R$9,6 

bilhões comparado com R$6,4 bilhões) e tangibilidade dos ativos superiores à média 

(49% contra 42%), em linha com a nossa expectativa para essa amostra mais 

concentrada em grandes grupos. Ainda assim, aproximadamente 61% do 

endividamento é representado por dívidas em moeda local, o que pode ser explicado 

pelo recente histórico de captações das empresas brasileiras em reais após anos de 

crises domésticas, pela força do BNDES no financiamento produtivo brasileiro, 

inclusive em grandes companhias como a Vale com receitas em dólares e amplo 
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acesso ao mercado internacional (1/3 do seu endividamento tem o BNDES como 

credor). Também observamos claramente a atuação oportunística de empresas com 

resultados em moeda local para captação hedgeada de dívidas em moeda 

estrangeira, mantendo uma ampla base de financiamento doméstico.    

 

Tabela 2 – Estatística Descritiva para Devedores em Moeda Estrangeira 

DIVTOT DIVLOC DIVSWP DIVEST DIVLP TAM
Média 0,303202 0,185545 0,084654 0,032997 0,65209 9606,346
Mediana 0,2725 0,148 0,0515 0 0,727 3321,5
Máximo 0,933 0,933 0,774 0,579 1 236166
Mínimo 0 0 0 0 0 9
Desvio Padrão 0,196766 0,163247 0,097986 0,072319 0,26301 24623,51
Jarque-Bera 42,20623 299,0568 1655,734 4738,848 56,17754 36516,88
Probabilidade 0 0 0 0 0 0,00E+00

CAPEX LUCR TANG OPORT RECME CAIXAME
Média 1,207542 0,09308 0,489763 2,970878 0,020391 0,011712
Mediana 0,1385 0,1335 0,5185 2,0465 0 0
Máximo 116,79 3,942 0,905 13,707 0,864 0,273
Mínimo 0 -8,323 0,024 0,197 0 0
Desvio Padrão 9,642599 0,709618 0,20047 2,664541 0,056642 0,032614
Jarque-Bera 230448,1 122266,7 11,02016 230,1825 325061,1 7839,824
Probabilidade 0 0 0,004046 0 0 0,00E+00

Observações 312 312 312 312 312 312
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos pela Economática e CVM 

 
Também encontramos evidências bastante interessantes na análise das correlações 

de nossos indicadores, apresentados na tabela 3. Dentre elas, notamos que o 

indicador de endividamento sinteticamente em reais ou dívida hedgeada é 

negativamente correlacionado com a dívida local, sugerindo que tais instrumentos 

possam ser substitutos na composição do endividamento das firmas brasileiras. 

Essa constatação segue o esperado, uma vez que muitas empresas brasileiras 

buscam dívidas em moeda estrangeira para barateamento do seu custo, sem 

contudo incorrer em riscos cambiais adicionais, ou seja, utilizando-se de operações 

com derivativos.  

 

Para ilustrarmos tal ponto, apresentamos um trecho das notas explicativas de 

empresas brasileiras de varejo (portanto sem geração de caixa em moeda 

estrangeira) como a B2W: “A contraparte destes swaps tradicionais é a instituição 

financeira provedora dos empréstimos em moeda estrangeira, geralmente consoante 

a Resolução 2770 do Bacen. Estas operações de swap referenciados em CDI visam 
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anular o risco cambial, transformando o custo da dívida para moeda e taxa de juros 

locais, variando de 105,8% a 147,9% do CDI. Estes contratos montam a R$461m 

em Dez09”. O mesmo é encontrado em outras empresas como as Lojas 

Americanas, o Pão de Açúcar e a CSN, inclusive com custos finais abaixo de 100% 

do CDI, dependendo do momento de mercado, o que evidencia uma situação de 

arbitragem em relação ao mercado doméstico. Esse resultado é também coerente 

com trabalhos do exterior, como Allayannis (2003) e Kim e Stulz (1988), que 

demonstram que as empresas buscam na captação externa formas de explorar 

melhores custos de financiamento, tanto pelo diferencial de juros como também por 

eventuais arbitragens.   

 

Tabela 3 – Matriz de Correlação  
DIVTOT DIVLOC DIVEST DIVSWP TAM LUCR TANG OPORT CAPEX RECME CAIXAME DMYME

DIVTOT 1 0,81411 0,344534 0,510015 0,022477 0,085742 0,165276 -0,20045 -0,04447 0,212954 0,070379 0,336593
DIVLOC 0,81411 1 -0,08953 -0,00384 -0,07556 0,072993 0,053075 -0,12038 -0,07666 0,118303 -0,10918 0,080664
DIVEST 0,344534 -0,08953 1 0,312809 0,085849 0,024957 0,106917 -0,09681 -0,03633 0,300644 0,364582 0,266429
DIVSWP 0,510015 -0,00384 0,312809 1 0,145684 0,040504 0,212371 -0,16879 0,071943 0,06397 0,135984 0,453655
TAM 0,022477 -0,07556 0,085849 0,145684 1 0,025403 0,185866 -0,05471 -0,03813 0,055607 0,13175 0,207564
LUCR 0,085742 0,072993 0,024957 0,040504 0,025403 1 0,065774 -0,00694 -0,28837 0,025801 0,020473 0,094236
TANG 0,165276 0,053075 0,106917 0,212371 0,185866 0,065774 1 -0,13014 -0,04387 -0,01397 -0,05413 0,376597
OPORT -0,20045 -0,12038 -0,09681 -0,16879 -0,05471 -0,00694 -0,13014 1 -0,02079 0,001307 -0,07187 -0,07712
CAPEX -0,04447 -0,07666 -0,03633 0,071943 -0,03813 -0,28837 -0,04387 -0,02079 1 -0,03657 -0,03594 0,002122
RECME 0,212954 0,118303 0,300644 0,06397 0,055607 0,025801 -0,01397 0,001307 -0,03657 1 0,230104 0,189412
CAIXAME 0,070379 -0,10918 0,364582 0,135984 0,13175 0,020473 -0,05413 -0,07187 -0,03594 0,230104 1 0,124121
DMYME 0,336593 0,080664 0,266429 0,453655 0,207564 0,094236 0,376597 -0,07712 0,002122 0,189412 0,124121 1  
Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos pela Economática e CVM 

 

4.4. Equações  

 

O método econométrico escolhido para esse trabalho foi o de Dados de Painel, em 

linha com a tendência apontada por Woodridge (2006) do uso cada vez mais comum 

na aplicação prática de conjunto de dados que possuem as duas dimensões - corte 

transversal e séries temporais, em oposição ao modelo de regressão pelo Método 

dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), ainda mais comumente utilizado. Em 

relação à ferramenta, utilizamos o software Eviews em sua versão 6.  

 

Apesar da limitação dos dados de nossa amostra em 4 anos (2006 à 2009), em 

virtude da insuficiência de informações para a desagregação de dados, decidimos 

pelos modelos para dados em painel em virtude de uma série de vantagens em 

relação aos modelos de corte transversal, iniciando pelo controle da 

heterogeneidade presente nos indivíduos, como aponta Hsiao (1986). Nesse 
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sentido, nossa revisão bibliográfica, especialmente para o Brasil, apontou a 

possibilidade de omissão de variáveis nos modelos de determinantes de 

endividamento, que potencialmente gera resultados enviesados no método de MQO, 

e que podem ser controlados pelos modelos de dados em painel. 

 

Outra vantagem apontada na literatura para os dados em painel é a possibilidade do 

uso de mais observações, aumentando o número de graus de liberdade e 

diminuindo a colinearidade entre as variáveis explicativas. 

 

O painel em análise é desbalanceado em função, principalmente, de novas 

empresas listadas (via oferta inicial de ações) entre 2007 e 2008, que passam então 

a ter suas observações a partir dessa data, bem como de eventuais fusões, 

incorporações ou fechamento de capital. No vértice temporal, nossas observações 

percorrem 4 anos (de 2006 à 2009). Assim, para os dados agregados, nosso painel 

apresenta um total de 495 observações, que está em linha com trabalhos da 

literatura e com os mínimos exigidos para essa modelagem.  

 

Equação 1: Análise Agregada da Estrutura de Capital 
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Nessa equação inicial nosso objetivo será estimar a variável dependente de 

endividamento total das empresas (DivTot), no nível agregado. Essa variável é 

descrita como a dívida total dividida pelo valor de mercado, como preconizam os 

principais autores globais, inclusive para países emergentes, como Rajan e Zingales 

ou Booth et al, além dos principais nomes brasileiros, desde Tedeschi.  

 

Para tanto, consideramos 6 variáveis independentes anteriormente descritas na 

seção 4.2, conforme a literatura clássica dos determinantes da estrutura de capital 

(incluindo tamanho, lucratividade, tangibilidade e oportunidade), e também inserimos 

novos termos explicativos como o comprometimento do capex, as receitas oriundas 

do exterior e o montante de caixa em moeda estrangeira. As dummies de setor e de 
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existência ou não de endividamento estrangeiro foram excluídas do modelo em 

função do método empregado, de painel de dados.  

 

Os dados em painéis serão manipulados através de Minímos Quadrados Ordinários, 

além dos modelos de Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios, para comparação e análise 

dos resultados. Um teste de Hausman será realizado para comparar os modelos de 

Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios.  

 

Em linhas gerais, os resultados teóricos esperados pelo nosso modelo podem ser 

resumidos na tabela abaixo, tendo como base a literatura existente e as teorias do 

“Static Trade-off”, “Costly Monitoring & Agency”, “Pecking Order”, “Market Depth” e 

“Risk Management” discutidas na revisão bibliográfica e posteriormente detalhadas 

na seção de resultados.  

 

Tabela 4 – Resultados Esperados pela Teoria  

 
Fonte: Elaboração própria com base na revisão bibliográfica apresentada nesse estudo 

 

Após a análise agregada da estrutura de capital, cujos resultados são consistentes 

com a literatura conforme apresentado na seção 5, passamos para uma avaliação 

desagregada dos determinantes do endividamento, usando como base os resultados 

encontrados na primeira parte do trabalho. As variáveis dependentes são os três 

tipos propostos de endividamento mutuamente excludentes já apresentados, em 

moeda local, em moeda estrangeira (não hedgeado), e em moeda estrangeira 

hedgeado para reais.  

Teorias Divida Total Divida Local Divida em ME Divida em ME Swappada

Static Trade-off IR (+) Diferencial de Tx Juros (-) Diferencial de Tx Juros (+) Diferencial de Tx Juros (-)
Lucratividade (+)
Risco do Negocio (-)
Tamanho (+)

Costly Monitoring and Agency Tangibilidade do Ativo (+) Tangibilidade do Ativo (+/-) Tangibilidade do Ativo (+) 
Oportunidade de Crescimento (-) Oportunidade de Crescimento (-) 
Capex Comprometido (+) 
Lucratividade (+/-)
Tamanho (-)

Pecking Order Lucratividade (-) Lucratividade (-)

Mkt Depth Hypothesis Divida em ME (+) % Divida LP (-) Tamanho (+) Tamanho (+)
Tamanho (-) Capex Comprometido (+) Capex Comprometido (+) 

% Divida LP (+) % Divida LP (+)

Risk Management EBIT em ME (+) EBIT em ME (+) EBIT em ME (-)
Caixa em ME (+) Caixa em ME (+) Caixa em ME (-)

Tamanho (+/-)
Lucratividade (-)
Oportunidade de Crescimento (+)

Estimativas de Divida/Valor 
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Para tanto, além das informações da Economática sobre endividamento das 

empresas (total, em moeda local e moeda estrangeira), fizemos um extenso e 

cuidadoso trabalho com os demonstrativos financeiros padronizados (DFPs) anuais 

bem como suas notas explicativas, para obtenção do percentual de sua dívida em 

moeda estrangeira que é hedgeado para moeda local. Ao multiplicar esse fator pelo 

montante de dívida em moeda estrangeira, chegamos ao volume de endividamento 

sintético em reais, com o swap de moeda estrangeira para moeda local.  

 

Equação 2 – Análise Desagregada, Endividamento em Moeda Local  
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A equação 2 é bastante similar à equação 1, com a diferença que nossa variável 

dependente é agora o endividamento em moeda local (sobre o valor da empresa) e 

não mais o endividamento total. As variáveis independentes são as mesmas da 

equação 1  

 

Equação 3 – Análise Desagregada, Endividamento em Moeda Estrangeira  
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A equação 3 segue a estrutura da equação 2, exceto pela variável dependente, que 

passa a ser o endividamento em moeda estrangeira, e não mais o endividamento 

em moeda local. As variáveis independentes permanecem as mesmas, assim como 

a base de dados utilizada e a aplicação do modelo.   

 

Equação 4 – Análise Desagregada, Endividamento Sinteticamente em Reais 
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Assim como nas equações anteriores, a equação 4 tem uma nova variável 

dependente: o endividamento sinteticamente em reais, ou hedgeado para reais. As 

variáveis independentes testadas são as mesmas dos casos anteriores, assim como 
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os modelos que serão trabalhados. Outro diferencial para a equação 4 está na base 

de dados utilizada, uma vez que incluímos aqui apenas as empresas com 

endividamento em moeda estrangeira, já que essa é uma condição precedente para 

o endividamento com swap.  

 

5. Resultados Obtidos 

 

Depois de definidas as equações representativas de cada modelo, e os métodos a 

serem aplicados para cada uma, procedemos com os testes empíricos, que nos 

levaram aos resultados apresentados abaixo.  

 

Antes de analisar os resultados em detalhes, contudo, cabe elucidarmos nessa 

seção os principais elementos estilizados encontrados em nossa revisão 

bibliográfica, notadamente com empresas americanas, que são: (i) o endividamento 

é positivamente relacionado com ativos fixos, níveis de investimento, benefícios 

fiscais e tamanhos das empresas; e (ii) o endividamento é negativamente 

relacionado com a volatilidade dos resultados, oportunidades de crescimento, gastos 

em propaganda, probabilidade de falência, lucratividade e diferenciação única de 

produto. Vide Harris e Raviv (1991) para uma completa revisão do tema.  

 

Estudos com base em países emergentes, como os de Rajan e Zingales (1995) e 

Booth et al (2001), mostram que os fatores que afetam o nível e a composição do 

endividamento de empresas em países emergentes são similares aos encontrados 

nos Estados Unidos. Ou seja, que (i) o endividamento é menor para empresas mais 

lucrativas, (ii) porém maior nas empresas com mais ativos tangíveis, que podem ser 

dados em garantia, (iii) que o tamanho das empresas é também positivamente 

relacionado ao endividamento; enquanto (iv) as oportunidades de crescimento são 

negativamente relacionadas. 

 

No Brasil nossa revisão da literatura mostra que os resultados são relativamente 

consistentes para a rentabilidade (negativo), porém divergentes para tamanho 

(majoritariamente positivos) e ativos tangíveis (majoritariamente positivos), além das 



 

32 

 

variáveis oportunidades de crescimento e riscos do negócio, conforme detalhado 

abaixo.  

 

5.1. Equação 1 – Análise Agregada 

 

No primeiro modelo utilizamos como variável dependente o endividamento total das 

empresas, ou seja, uma visão agregada dos fatores que afetam o endividamento 

das empresas brasileiras. Os resultados obtidos em nossa regressão por Efeitos 

Fixos, detalhados na tabela 5 abaixo, indicam que o tamanho das empresas, a 

lucratividade, as oportunidades de crescimento e os resultados obtidos no exterior 

são variáveis relevantes na explicação do endividamento total das empresas, 

conforme esperado.  

 

Dentre as variáveis relevantes para o modelo, notamos que a variável tamanho das 

empresas apresentou coeficiente positivo, em linha com a teoria de “Trade-off” e 

com a maioria dos resultados da literatura brasileira e global como Harris e Raviv 

(1991), Rajan e Zingales (1995), Booth et al (2001), Tedeschi (1997) e Nakamura et 

al (2009).  

 

Por sua vez, a variável de lucratividade também se mostrou significativa no modelo, 

e seu coeficiente negativo está aderente à Teoria de “Pecking Order” de Myers e 

Majluf (1984), na medida em que os recursos internos seriam as primeiras fontes de 

financiamento para as empresas. Esse resultado é também consistente com as 

pesquisas brasileiras, de Tedeschi (1997) a Rochman, Eid Jr e Laureano (2004), 

entre outros  

 

O elemento oportunidades de crescimento, com coeficiente negativo, também se 

apresenta bastante consistente com a teoria de Costly Monitoring & Agency 

descritas por Jensen e Meckling (1976) e Myers (1977). Outra variável relevante foi 

o resultado no exterior, com coeficiente positivo, que é consistente com as teorias de 

gestão de riscos e com a capacidade das empresas globalizadas de acessar fontes 

alternativas de financiamento.  
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A variável de ativos tangíveis não se mostrou significativa nesse modelo, apesar do 

sinal positivo estar em linha com a possibilidade dos ativos serem utilizados como 

garantias nos empréstimos, permitindo uma maior alavancagem das empresas.  

 

Tabela 5 – Resultados do Modelo Agregado (Eq 1)  

MQO Efeitos Aleatórios Efeitos Fixos

C 0.127497** -0,010518 -0.550047*

LOGTAM 0.01377** 0.033831* 0.107457*
CAPEX 0,000437 0,000256 0,001155
LUCR 0,000594 -0,000229 -0.004478**
TANG 0.099911** 0.122815** 0,123066
OPORT -0.010896* -0.017505* -0.021894*
RECME 0.932971* 0.838847* 0.801024*
CAIXAME -0,07045 0,274446 0,397361

R-ao quadrado 0,1204 0,192693 0,78349

R-ao quadrado ajustado 0,107756 0,181089 0,695282

Prob (estatística F) 0 0 0  
Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos pela Economática e CVM 

* Significante à 1% ** Significante à 5% *** Significante à 10% 

 

O poder de explicação do modelo, indicado pelos R2 e R2 ajustado de 0,78 e 0,70 no 

modelo de efeitos fixos reflete as vantagens da utilização de dados em painel na 

redução da heterogeneidade e da omissão de variáveis explicativas. Para efeito de 

simples comparação com a literatura, os R2 e R2 ajustado encontrados na maioria 

dos estudos brasileiros, suportados pelo Método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários, não supera o nível de 0,31 de Schnorrenberger e Procianoy (2002), 

considerado elevado para esse tipo de pesquisa. Além disso, a Estatística F 

demonstra que o modelo conjuntamente é robusto. 

 

Finalmente, apresentamos abaixo também o teste de Hausman, que suporta nossa 

decisão de focarmos no modelo de efeitos fixos como o mais adequado para esse 

estudo. O teste de Hausman compara os estimadores de efeito fixo e aleatório e 

analisa a eventual correlação dos erros com as variáveis explicativas, para 

averiguação da consistência dos estimadores.     
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Tabela 6 – Resultados do Teste de Hausman (Equação 1)  

Equação 01 DivTot
Teste Efeitos Aleatórios

Resumo do Teste Estatística Qui-quadrado Graus de Liberdade Prob. 

37.880875 7 0

Teste de Hausman - Correlação dos Efeitos Aleatórios

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do Eviews 

 

5.2. Equação 2 – Análise Desagregada I 

 

A tabela 7 abaixo apresenta os resultados dos nossos modelos de dados em painéis 

para o endividamento em moeda local, segundo a equação 2 apresentada 

anteriormente. As variáveis relevantes para a explicação desse modelo incluem: (i) 

tamanho, com coeficiente positivo, consistente com o modelo 1 acima e com a 

literatura, (ii) lucratividade, com coeficiente negativo, também consistente com o 

modelo 1 e com a previsão teórica; (iii) oportunidades de crescimento, com 

coeficiente negativo, também em linha com a equação anterior; (iv) caixa em moeda 

estrangeira, com coeficiente negativo, indicando uma possível relação de 

substituição entre divida local e divida em moeda estrangeira e (v) receitas no 

exterior, com coeficiente positivo, aderente ao modelo estudado anteriormente. 

Esses resultados são extremamente consistentes com a teoria e com pesquisas de 

dados desagregados como Allayannis e Brown (2003), realizada no Sudeste 

Asiático. O R2 ajustado atingiu 0,70 lembrando que controlamos a 

heterocedasticidade através da execução robusta de White.    



 

35 

 

Tabela 7: Resultados do Modelo Desagregado (Eq 2 – Moeda Local) 

MQO Efeitos Aleatórios Efeitos Fixos

C 0.243161* 0.083521 -0.477771*

LOGTAM -0.007942 0.014461** 0.09154*
CAPEX -0.001808*** -0.000982 0.000509
LUCR 0.00083 0.0000539 -0.003809**
TANG 0.030579 0.042723 0.022139
OPORT -0.006621* -0.012118* -0.014717*
RECME 0.57005* 0.703626* 0.712364*
CAIXAME -0.745168* -0.486155* -0.36066*

R-ao quadrado 0.064492 0.126171 0.784297

R-ao quadrado ajustado 0.051045 0.113611 0.696418

Prob (estatística F) 0 0 0  
Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos pela Economática e CVM 

* Significante à 1% ** Significante à 5% *** Significante à 10% 

 

Através das tabelas também podemos observar a provável imprecisão do método 

MQO, uma vez que os coeficientes são muitas vezes inversos dos demais modelos, 

como no caso de tamanho e lucratividade, além do poder de explicação ser bastante 

reduzido. Em relação à escolha do modelo mais adequado, realizamos novamente o 

teste de Hausman, cujo resultado também se apresentou bastante aderente à 

equação 1, apontando o método de Efeitos Fixos como o mais adequado para essa 

estimação.   

 

Tabela 8 – Resultados do Teste de Hausman (Equação 2) 

Equação 02 DivLoc
Teste Efeitos Aleatórios

Resumo do Teste Estatística Qui-quadrado Graus de LiberdadeProb. 

50.996046 7 0

Teste de Hausman - Correlação dos Efeitos Aleatórios

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do Eviews 

 

5.3. Equação 3 – Análise Desagregada II 

 

Conforme esperado, os resultados de nosso modelo para o endividamento em 

moeda estrangeira é bastante consistente com os resultados apresentado por 

Allayannis e Brown (2003), suportado pelas teorias de administração de riscos 

(resultados em moeda estrangeira e caixa em moeda estrangeira), em que a escolha 
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da moeda do financiamento é direcionada pela exposição da empresa ao mercado 

externo e à liquidez em moeda estrangeira. A variável de tamanho, com coeficiente 

positivo e significativo, é indicativa da teoria de “market depth”, tendo resultado 

esperado face o acesso diferenciado das grandes empresas a recursos externos.  

 

Tabela 9: Resultados do Modelo Desagregado (Eq 3 – Moeda Estrangeira) 

MQO Efeitos Aleatórios Efeitos Fixos

C -0.034618* -0.03467** -0.047439

LOGTAM 0.005511* 0.005907** 0.007878***
CAPEX 0.000236 -0.000155 -0.000314
LUCR -0.000137 -0.000174 -0.0000827
TANG 0.0207** 0.020524 0.0157
OPORT -0.00101 -0.000843 -0.000726
RECME 0.293808* 0.108069* 0.065099***
CAIXAME 0.513415* 0.564243* 0.548658*

R-ao quadrado 0.219587 0.167329 0.808293

R-ao quadrado ajustado 0.20837 0.155361 0.73019

Prob (estatística F) 0 0 0  
Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos pela Economática e CVM 

* Significante à 1% ** Significante à 5% *** Significante à 10% 

 

Novamente em relação à escolha do modelo mais adequado, realizamos o teste de 

Hausman, cujo resultado também se apresentou bastante aderente à equação 1 e 2, 

apontando o método de Efeitos Fixos como o mais adequado para essa estimação.   

 

Tabela 10 – Resultados do Teste de Hausman (Equação 3) 

Equação 03 DivEst
Teste Efeitos Aleatórios

Resumo do Teste Estatística Qui-quadrado Graus de Liberdade Prob. 

19.666085 7 0.0063

Teste de Hausman - Correlação dos Efeitos Aleatórios

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do Eviews 

 

5.4. Equação 4 – Análise Desagregada III 

Para estudarmos a variável dependente de endividamento sintético em reais (ou 

hedgeado), utilizamos uma base mais reduzida de empresas (83), já que partimos 

da premissa de que as empresas têm endividamento em moeda estrangeira.  
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Diferentemente do que esperávamos, e segundo a teoria de administração de riscos, 

as variáveis de caixa em moeda estrangeira e resultados em moeda estrangeira 

apresentaram coeficientes positivos e não significativos, o que não corrobora a 

hipótese de que empresas com “hedge natural” teriam menores volumes de dívidas 

hedgeadas. Essa constatação pode derivar também do maior acesso de grandes 

empresas aos mercados de derivativos com custos competitivos, e do 

balanceamento do caixa e da geração de caixa das grandes multinacionais 

brasileiras com operações no exterior, como fazem Braskem, Cosan, BRFoods, CSN 

entre outras, lembrando que apenas 33 empresas possuem dívida swappada em 

nossa base de dados. Nesse sentido, a variável tamanho é significativa e positiva 

em nossa modelo, refletindo essa situação.  

 

Do mesmo modo, a variável de ativos tangíveis passou a ser significativa nesse 

modelo, com coeficiente positivo, em linha com a literatura de “Costly Monitoring & 

Agency”. A variável de oportunidade de crescimento também se manteve com 

coeficiente negativo, em linha com essa mesma teoria, porém divergente da 

expectativa desse modelo e da teoria de “Risk Management”.   

 

Tabela 11: Resultados do Modelo Desagregado (Eq 4 – Sinteticamente Local) 

MQO Efeitos Aleatórios Efeitos Fixos

C 0.033646 0.007098 -0.210279

LOGTAM 0.008002** 0.010797*** 0.034015**
CAPEX 0.000639 0.000909 0.001564
LUCR -0.015864 -0.00862 -0.00787
TANG 0.016108 0.040221 0.1161***
OPORT -0.007749* -0.010121* -0.013035*
RECME -0.013033 0.013633 0.026997
CAIXAME 0.243318 0.221793 0.165854

R-ao quadrado 0.094574 0.09848 0.661413

R-ao quadrado ajustado 0.073726 0.077722 0.525673

Prob (estatística F) 0.000079 0.000045 0  

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos pela Economática e CVM 

* Significante à 1% ** Significante à 5% *** Significante à 10% 

 

Percebe-se também, pelos resultados acima, uma menor robustez do modelo para a 

equação 4, com R2 declinantes, e elementos críticos não mais significativos em 

comparação às equações anteriores. Além disso, ao realizar o Teste de Hausman 
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percebe-se que os erros estão correlacionados com as variáveis explicativas, 

tornando os estimadores inconsistentes.   

 

Tabela 12 – Resultados do Teste de Hausman (Equação 4) 

Equação 04 DivSwp
Teste Efeitos Aleatórios

Resumo do Teste Estatística Qui-quadrado Graus de Liberdade Prob. 

Cross-section random 11.524588 7 0.1173

Teste de Hausman - Correlação dos Efeitos Aleatórios

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do Eviews 

 

Umas das hipóteses mais prováveis para essa inconsistência diz respeito ao 

reduzido tamanho da sub-amostra de empresas com financiamento em moeda 

estrangeira, o que infelizmente não pode ser melhorado no presente trabalho em 

função da inexistência de dados detalhados para a expansão da amostra em anos 

anteriores, ou com maior número de indivíduos observados.   
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6. Conclusões 
 

O presente trabalho buscou estudar o endividamento das empresas brasileiras nos 

recentes anos de 2006 a 2009, analisando seus fatores determinantes tanto em 

bases agregadas como também pelo tipo de endividamento, especificamente 

trabalhando com as variáveis dependentes de endividamento em moeda local, 

endividamento em moeda estrangeira e endividamento sinteticamente em reais. 

 

O objetivo central da análise agregada era atualizar a pesquisa brasileira para um 

novo contexto econômico do país, além de definir padrões para a etapa 

desagregada, pouca explorada desse modo nos trabalhos brasileiros. Nesse 

sentido, encontramos em nossos resultados variáveis bastante relevantes e 

consistentes com a literatura geral, tanto para mercados maduros como emergentes, 

como também para os casos brasileiros. As variáveis tradicionais de tamanho da 

empresa, oportunidade de crescimento e lucratividade, por exemplo, não só se 

mostraram significativas, como também apresentaram coeficientes consistentes com 

o esperado pelas teorias de “Static Trade-off”, “Costly Monitoring & Agency” e 

“Pecking Order” respectivamente. Ou seja, seus coeficientes foram positivo para 

tamanho e negativo para lucratividade e oportunidade de crescimento.  

 

Ainda mais animador, alcançamos a desejada contribuição principal do nosso 

estudo, que era a modelagem dos indicadores desagregados do endividamento. 

Nossos modelos encontraram tanto resultados comuns ao caso agregado, como 

também fatores únicos e mais completos, que determinam o tipo e o nível do 

endividamento, corroborando com as teorias de risk management, e confirmando 

alguns dos pressupostos de Allayannis e Brown (2003). 

 

O endividamento local, por exemplo, apresentou significância das variáveis em linha 

com o modelo agregado: tamanho, lucratividade e oportunidade de crescimento, até 

mesmo porque esse é o principal elemento do endividamento brasileiro atualmente.  

 

Diferentemente, o endividamento em moeda estrangeira apresentou variáveis 

explicativas não significativas nos modelos anteriores, como os coeficientes 
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positivos de receitas em moeda estrangeira e caixa em moeda estrangeira, 

claramente consistentes com a teoria de “Risk Management”. Além desses, o 

tamanho é positivamente relacionado ao endividamento, como preconiza a teoria de 

“Static Trade-off”.  

 

Os determinantes do endividamento sinteticamente em reais ficaram aquém dos 

resultados discutidos acima, uma vez que as variáveis significativas foram tamanho, 

tangibilidade dos ativos e oportunidade de crescimento, que são consistentes com 

as teorias tradicionais do “Static Trade-Off” e “Costly Monitoring & Agency”. As 

variáveis de resultados em moeda estrangeira e caixa em moeda estrangeira não 

tiveram significância no modelo. 

 

Do ponto de vista metodológico, também consideramos que o presente trabalho 

contribuiu para a pesquisa e a prática em finanças corporativas no Brasil. A 

utilização de painel de dados em seus modelos resulta em claras vantagens em 

relação aos modelos de corte transversal, iniciando pelo controle da 

heterogeneidade presente nos indivíduos, como aponta Hsiao (1986), além da 

possibilidade do uso de mais observações, aumentando o número de graus de 

liberdade e diminuindo a colinearidade entre as variáveis explicativas. 

 

Por outro lado, as limitações do presente trabalho decorrem da insuficiência de base 

de dados ampla e detalhada para executarmos os modelos de dados em painel com 

mais efetividade, uma vez que os parâmetros estimados são assintoticamente 

consistentes. Essa situação ficou clara na estimação do endividamento 

sinteticamente em reais, quando excluimos empresas sem endividamento em 

moeda estrangeira da amostra, e os resultados não foram robustos.  

 

Como sugestões para futuros trabalhos e aprimoramento das idéias aqui 

apresentadas, citamos o potencial aumento da base de dados (para empresas não 

listadas em bolsa ou para um trabalho regional), a inclusão de variáveis exógenas 

além daquelas características das próprias empresas, bem como a adoção de dados 

em painel dinâmico, na parte metodológica.  
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