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Resumo 

A tese propõe que empresas que emitem apenas ações com direitos de voto utilizam 

mais capitais de terceiros do que empresas que emitem tanto ações votantes quanto não 

votantes. No desenvolvimento do trabalho, foi demonstrada a relevância de relacionar 

endividamento ao fato de uma empresa emitir ou não ações sem direito a voto, considerando 

as principais teorias de estrutura de capital e a realidade brasileira.  Como os modelos teóricos 

que explicam o nível de endividamento das empresas ainda carecem de capacidade 

explicativa, a busca por novos determinantes está presente na literatura de estrutura de capital. 

A ocorrência da emissão de ações em classes diferenciadas (dual-class) como fator 

impactante no nível de endividamento foi analisada sob três prismas: de mercado, dos setores 

e das empresas que unificaram suas ações. Pelas três investigações ficou evidenciada a 

perspectiva de que o endividamento seja menor nos casos de emissão de ações preferenciais, 

considerando o ambiente de negociação e regulamentação do Brasil. A aceitação da tese tem 

reflexos teóricos na identificação de um fator que deve ser levado em consideração nos 

modelos de estrutura de capital, bem como suscita a importância de gestores, investidores e 

credores reconhecerem que o fato de uma empresa ser dual-class impacta não apenas na sua 

estrutura de controle, mas principalmente em sua estrutura de capital. Entre as considerações 

da aceitação da tese, estaria o reconhecimento de que empresas que ingressam no Novo 

Mercado na prática estão, no longo prazo, trocando o uso de ações preferenciais como forma 

de financiamento pela emissão de dívida. 



Abstract 

The thesis argues that companies with only voting shares use more debt than 

companies that issue both voting and non-voting shares. Taking into consideration the main 

theories of capital structure and the Brazilian reality, it was demonstrated the importance of 

relating debt to the fact of issuing shares without voting rights. Once the theoretical models, 

which manage to explain the firm‘s leverage level, still lack of explanatory power, the search 

for new determinants are present in the main capital structure literature. The occurrence of 

issuing shares in different classes (dual-class) as a factor that impacts on the debt-level was 

analyzed from three different points of view: market, industry and firms that pass through a 

unification process of its shares. The evidences found in the three investigations indicated that 

leverage is lower when preferred shares are issued, according to the trading environment and 

regulations in Brazil. The acceptance of the thesis has theoretical reflections in identifying a 

factor that could be taken into account in new models of capital structure, as well as, raises the 

importance of managers, investors and lenders to recognize the fact of being dual-class 

reflects not only in the firm‘s control structure, but also in its capital structure. Among the 

final considerations of the thesis was the recognition that companies listed on the Novo 

Mercado (Brazilian New Market Segment) in practice are, in the long run, changing the use of 

preferred shares for debt as a financing resource. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na administração, o reconhecimento do valor de uma empresa representa um dos 

principais objetos de estudo. Em finanças é normal se partir da concepção de que o valor para 

a empresa pode ser gerado pelas decisões operacionais ou pelas decisões financeiras. As 

decisões operacionais dizem respeito à escolha de onde, quando e como investir, tratando dos 

custos de produção bem como das receitas originárias das atividades em que a empresa atua. 

Já as decisões de financiamento se referem às fontes dos recursos. 

A respeito desta distinção entre as formas de gerar valor, Martins, Carvalho e Assaf 

Neto (2008, p.1091) afirmam que: ―Os valores decorrentes da interação da estrutura de capital 

com os investimentos não fazem parte do valor dos ativos, mas, sim, da firma, e podem ser 

identificados isoladamente.‖ 

As decisões de financiamento assumem que é possível a geração de valor por 

existirem diferentes formas de levantar recursos, onde algumas seriam mais vantajosas para a 

empresa ou para os proprietários  (Ross, 2005). Esta investigação é abordada pelas Teorias de 

Estrutura de Capital, que geralmente dividem as fontes de capital em dois grandes grupos: 

capital próprio e capital de terceiros. Enquanto o primeiro trata dos recursos dos sócios, que 

só tem direito a remuneração quando o resultado da empresa é lucrativo, o capital de terceiros, 

na sua grande maioria, gera o compromisso de remunerar aqueles que aportam seus recursos, 

independente da performance que a empresa tenha em suas atividades. Myers (2002, p.2): 

―The leading theories of capital structure attempt to explain the proportions of debt and equity 

observed on the right-hand side of corporations‘ balance sheets‖. 

Esta pesquisa se propõe analisar a estrutura de capital, entendida pela relação entre 

capitais de terceiros e capitais próprios. Para o desenvolvimento da argumentação a ser 

desenvolvida é preciso se compreender que os recursos próprios podem ser subdivididos, nas 

empresas de capital aberto, entre as formas possíveis de emitir ações. O foco deste trabalho é 

a possibilidade de emissão de ações com características distintas que de acordo com a 

legislação brasileira, as empresas negociadas na BM&FBovespa podem realizar. 

A tese aqui proposta é que empresas que emitem apenas ações com direito de voto 

captam mais com credores (dívida de longo prazo) do que empresas que emitem ações de 

diferentes classes, ou seja, que emitem tanto ações sem direito a voto como ações votantes, 
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estrutura denominada na literatura como emissão dual-class. Como o estudo tratará 

especificamente da realidade brasileira, a distinção de classes ocorre pela possibilidade de 

emissão de ações ordinárias e preferenciais, em conformidade com a legislação vigente no 

país. De acordo com a Lei das SA (Lei 10303/01) é destacado que enquanto as ações 

ordinárias possuem direito de voto, as ações preferenciais não possuem tal direito e por esta 

razão devem fazer jus a compensações.    

No Brasil, as razões para uma empresa ser constituída na forma de dual-class são 

abordadas em trabalhos (Carvalhal-da-Silva e Subrahmanyam, 2007; Bortonlon e Leal, 2009; 

Saito e Silveira, 2010) que levantam questões relativas a disputa de controle, propensão a 

concentração de poder de voto, necessidade crescente de capital, condições de liquidez para a 

emissão de títulos entre outras. Da mesma forma como há os defensores de emissão exclusiva 

de ações votantes,  parte da literatura aponta que a emissão de ações não votantes pode ser 

adequada a certas empresas em determinadas condições de mercado (Black, Carvalho e 

Gorga, 2012; Faccio e Lang, 2002). Castro, Cladera e Aguilera (2012, p.3) apresentam o 

debate:  

(...) we analyze whether these large owners leverage their voting rights 

through dual-class shares mechanism. In short, a dual-class share is an 

ownership device where the focal firm issues two or more class of publicly 

trade shares. Usually, in one class of stock the one share-one vote prevails 

(i.e., ordinary or common shares), while in the others, there is a preferred 

position on economic rights, for example, priority over common stock in the 

payment of dividends, alongside no voting rights (i.e., preferred shares). 

Therefore, controlling shareholders are able to leverage their control over 

and above their total equity stake. This leads us to look at the presence and 

prevalence of the dual-class shares. We seek to understand what firm, 

industry and country characteristics are closely related to, and ultimately, 

might explain the presence of dual-class shares. 

A discussão a respeito do porquê algumas empresas têm a sua emissão na forma dual-

class e outras na forma single-class não é o cerne deste trabalho, que foca a sua atenção nas 

conseqüências em relação ao nível de endividamento em função da emissão ou não na forma 

de dual-class. Busca-se averiguar se a ocorrência da emissão single ou dual-class tem 

impacto na proporção de capital de terceiros que a empresa irá utilizar. Esta proporção de 

dívida diz respeito ao nível de alavancagem ou à hierarquia das fontes de recursos que são 

discutidas pelas principais teorias de estrutura de capital.  

As teorias que tratam de estrutura de capital não abordam pontualmente a 

possibilidade de subdivisão em classes de ações, embora existam diferentes abordagens da 
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questão do endividamento nas empresas. As teorias a serem tratadas nesta tese são: a Teoria 

do Trade-off  Estático e Dinâmico, a Teoria de Pecking-order, a Teoria da Agência, a Teoria 

de Market-timing, as Teorias de Mercado e a Teoria do Controle. Estas são teorias 

comumente citadas nos artigos que buscam analisar o nível de endividamento de empresas 

abertas, de acordo com Brito et al., (2007) e Frank e Goyal (2009). Algumas destas 

abordagens são teorias propriamente ditas de estrutura de capital, enquanto outras são teorias 

que trazem contribuições ao entendimento do nível de alavancagem das empresas. A própria 

classificação destas teorias é muito controvertida e varia de acordo com os autores conforme 

será explanado no referencial teórico. 

Embora haja críticas, como as de Myers (2002) e Rajan e Zingales (1995), às teorias 

construídas a partir da observação direta do mercado. As teorias elaboradas de forma indutiva   

podem trazer contribuições ao entendimento dos níveis de alavancagem financeira existentes 

nas empresas brasileiras conforme defendido por Brito, Corrar e Batistella (2007). A 

mecânica por trás destas teorias complementares que fundamentam seus argumentos no 

contexto de mercado serve de inspiração para a pesquisa proposta, que pretende investigar 

como a emissão de ações sem direito a voto influencia no nível de alavancagem.  

Para Medeiros e Daher (2008), as duas principais teorias que competem entre si na 

literatura acadêmica pela determinação da estrutura de capital das empresas são a Static 

Tradeoff e a Pecking Order. A argumentação da tese está pautada na Teoria do Trade-off 

Estático, identificada como STOT (do inglês Static Trade-off Theory). A proposta desta 

pesquisa é relacionar a ocorrência da emissão de ações na forma de dual-class com a estrutura 

de capital, reconhecendo que a possibilidade de emissão de ações não votantes deva ser 

considerada como um dos determinantes dos modelos de estrutura de capital. A investigação 

se dará a luz desta teoria de estrutura de capital porque ela presume a existência de um nível 

ótimo de endividamento que é adequado a cada empresa, em função de suas características.  

Será analisado se a emissão de ações na forma de dual-class é acompanhada de modo 

geral de um nível de alavancagem inferior a emissão single-class. Este nível de alavancagem 

pode ser mensurado por diferentes instrumentos que relacionam dívida com o ativo total ou 

com o patrimônio líquido. Estes instrumentos representam as variáveis que irão permitir a 

investigação das hipóteses que dão sustentação aos argumentos elaborados e fundamentais 

para a sustentação da tese de que empresas single-class possuem um endividamento maior.  
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As hipóteses propostas e examinadas para verificação da tese consideram que a 

emissão na forma dual-class (ou seja empresas que também emitem ações preferenciais e não 

somente ordinárias) usam menos capital de terceiros do que empresas que só emitem ações 

com direito a voto (empresas single-class). A comparação entre empresas dual e single-class 

pode ser observada sob três óticas específicas todas as empresas, segmentos específicos e 

análise de casos ilustrativos, que foram denominados de: visão de mercado, visão setorial e 

visão longitudinal. A questão passa a ser a identificação de como compor cada amostra. 

A análise do mercado como um todo indica o reconhecimento de que o nível de 

endividamento é normalmente distinto entre empresas dual-class e single-class. A análise 

setorial é a forma de realizar a comparação entre empresas que tenham características em 

comum sendo diferenciadas pelo fato de emitirem ou não ações sem direito ao voto. Na busca 

da homogeneização dos ativos foram investigados subsetores. Somente setores ou subsetores 

com homogeneidade e com um quantitativo mínimo de empresas estão aptos a serem 

investigados, de forma a se ter confiança nos resultados encontrados. 

A investigação em todas as empresas do mercado de ações com a comparação entre o 

nível de endividamento das empresas dual-class e o nível das empresas single-class serve de 

ponto de partida para a evidenciação da tese. Todavia, a comparação entre empresas single-

class com empresas dual-class bem distintas, que atuem em setores diferentes, pode estar 

ocultando a relação entre a proporção de dívida utilizada e a forma de estruturar o capital 

próprio. Alguns setores podem possuir características que determinam o nível de 

endividamento e a perspectiva da empresa emitir ações sem direito a voto. Deste modo a 

análise do mercado pode ser comprometida em função da diferença de freqüência dos setores 

na amostra.  

Ao se realizar em cada setor a comparação entre empresas dual e single-class, reduz-

se a heterogeneidade entre as empresas em função das atividades. Na busca pela investigação 

de empresas com características similares, diferenciadas pela emissão ou não de ações sem 

direito ao voto, a análise de cada setor pode trazer contribuições à pesquisa, por reduzir o 

efeito no nível de endividamento que é explicado pela distinção de características 

operacionais.  

Em relação à comparação do total de empresas do mercado, a comparação setor a setor 

pode ser entendida como um avanço por permitir amostras com ativos mais semelhantes, ao 
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criar ―clusters‖. Entretanto, apenas alguns setores possuem uma amostra de empresas que 

permite a devida investigação da relação entre a emissão de ações não votantes e à estrutura 

de capital. Pois poucos setores apresentam um quantitativo de empresas representativo que 

sejam estruturadas, tanto como dual quanto single-class. A investigação de subsetores ao 

mesmo tempo em que traz contribuições na homogeneização da atividade, reduz o 

quantitativo disponível de empresas que compõe a amostra.  

As companhias que mudaram a estrutura de ações oferecem uma oportunidade de 

pesquisar empresas comparáveis e diferenciadas basicamente pelo fato de emitirem ou não 

ações sem direito a voto. As empresas que tiveram este tipo de mudança são as que passaram 

por um processo denominado de unificação das classes. A unificação de classes de diferentes 

empresas é um tipo de evento que possibilita a investigação do comportamento da estrutura de 

capital. Uma das dificuldades encontradas na investigação das empresas que unificaram suas 

ações é que a comparação entre a estrutura de capital dual-class e single-class ocorre em 

períodos diferentes para cada empresa. Por esta razão, foi realizada a comparação do nível de 

endividamento relativo, que leva em conta as condições para o levantamento de recursos em 

cada período. Para identificar se houve um aumento relativo da alavancagem, o benchmark 

utilizado foi o nível médio de endividamento de todas as empresas negociadas na 

BM&FBovespa. 

As três investigações – do mercado como um todo, de cada setor em separado e das 

empresas que passaram pelo evento da unificação – estão fundamentadas em argumentos 

distintos que visam verificar a tese proposta. A tese de que o nível de alavancagem de 

empresas que emitem ações sem direito a voto seja menor não se aplica às do setor financeiro, 

pois a própria finalidade da alavancagem é distinta, o que justifica a exclusão deste setor da 

investigação. Além disso, as empresas do setor financeiro só possuem dados de uma das 

quatro variáveis de mensuração do nível de endividamento, o que permitiria que elas fossem 

reconhecidas como casos de missing value.  

A ideia que justifica, a princípio, a pesquisa é a percepção de que a emissão de ações 

preferenciais é um instrumento, que permite o levantamento dos recursos para a realização 

dos investimentos pretendidos pela empresa, que substitui a necessidade de ampliação do 

endividamento sem comprometer a perda do controle.  
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De acordo com a literatura, o fato de uma empresa emitir ou não somente ações com 

direito a voto, é determinado pela ponderação entre o desejo de assegurar o poder por parte 

dos controladores e as punições, em termos de perda de valor, que podem ser impostas devido 

à emissão de ações não votantes (Zhang, 2007).   

A aceitação das considerações propostas por esta tese sugere que seria apropriado 

dividir as fontes de capital em três grupos distintos, assim entre as formas de uma empresa 

levantar recursos estão: a emissão de ações com direito a voto (ações ordinárias), a emissão de 

ações sem direito a voto (ações preferenciais) e a emissão de dívida. A lógica por traz deste 

enquadramento alternativo é de que estas são três fontes estanques de financiamento que 

estariam competindo entre si, em função dos prós e contras de cada uma.  

Assume-se como dada a composição das fontes de financiamento existente nas 

empresas investigadas em função de suas características, no momento investigado, ainda que 

se admita que a preferência por uma ou outra fonte seja um processo dinâmico. Não se 

pretende questionar se este fato é determinado ou não pelas condições de mercado 

independente da percepção e intenção dos gestores. Para efeito deste estudo é irrelevante se a 

estrutura de capital é dada de forma endógena ou exógena; portanto, o processo decisório não 

é o cerne desta investigação.  

Ainda que esta pesquisa não seja sobre como o investidor toma a decisão de financiar 

a empresa, nem sobre o processo decisório por parte dos gestores (ou controladores) quanto às 

fontes de recursos que podem ser utilizadas por uma empresa, mas como o fato de emitir ou 

não ações preferenciais impacta na dívida, algumas considerações sobre processo de 

levantamento dos recursos precisam ser assumidas. Conforme será explanado no referencial 

teórico, que irá apresentar o debate teórico a respeito da estrutura de capital e a literatura que 

trata da emissão de ações em classes diferenciadas, não há consenso nem sobre a forma de 

enquadrar as teorias existentes, ainda mais sobre argumentações internas de cada uma. 

A contínua emissão de ações ordinárias aparenta ser a princípio a mais onerosa. Além 

da dificuldade de trazer novos sócios quando o poder é concentrado, pode tornar-se um 

obstáculo à estratégia de alguns controladores que possuem limitação na capacidade de 

realizar os investimentos adicionais com seus recursos e não desejam perder a proporção do 

poder de voto que detêm. Admite-se que para atrair o investidor na forma de capital próprio, a 

emissão de ações preferenciais tem que oferecer algumas contrapartidas pela ausência do 
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direito de voto. Estas seriam as compensações constantes nos estatutos em conformidade com 

a lei brasileira e a maior liquidez. Como será visto ao longo do texto, esta premissa de que as 

ações ordinárias são mais onerosas não é compartilhada por aqueles que defendem a 

necessidade de unificação de classes de ações. Este aspecto da unificação está presente nos  

trabalhos que abordam a migração para o Novo Mercado. 

De acordo com a literatura de finanças, fundamentada na STOT, o custo de capital 

para convencer um acionista (independente da questão do voto) seria a princípio maior que o 

custo de capital da dívida. Esta vantagem para o uso de capital de terceiros ocorreria até o 

nível onde a dívida estaria gerando um risco financeiro, que poderia comprometer a 

continuidade da empresa, onde os patamares dos juros de novos empréstimos ficariam muito 

elevados. A alegação assumida para a investigação do impacto da emissão de classes 

diferenciadas (dual-class) na estrutura de capital é que os custos são distintos entre as ações 

ordinárias e preferenciais. Tal distinção poderia ser constatada tanto pela diferenciação do 

custo de capital entre as classes quanto pelo reconhecimento de que o custo do trade-off entre 

dívida e capital próprio muda pela decisão da empresa de ser dual-class. O que provoca a 

reflexão sobre como o uso de dívida é impactado pela emissão de ações não votantes. 

Em paralelo com a dívida, as ações preferenciais representam instrumentos de 

complementação dos recursos disponíveis sem comprometer a estrutura de controle, 

possibilitando viabilizar investimentos sem que o acionista controlador precise arcar com 

todas as necessidades de aportes adicionais. 

Em síntese, a captação por intermédio de ações preferenciais representa um 

mecanismo que não compromete a estrutura de controle e reduz a dependência de recursos de 

credores. O que justifica o fato das ações preferenciais poderem ser tratadas como uma fonte 

em separado em relação às ações ordinárias e a utilização de dívida, que está sendo 

evidenciado pela aceitação desta tese. Mas como a literatura teórica existente trata tanto a 

emissão de ações ordinárias quanto preferenciais como recursos próprios, o presente trabalho 

foi desenvolvido considerando a estrutura de capital em dois grupos, capital próprio e capital 

de terceiros, entendo como alavancagem somente os recursos captados com credores. 

O que se pretende demonstrar é que a emissão de ações preferenciais deve ser 

entendida como uma alternativa a utilização de dívida. A argumentação foi desenvolvida 

comparando empresas que emitem somente ações ordinárias (single-class) com as que emitem 
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também ações preferenciais (dual-class). A tese proposta poderá ser evidenciada pela 

constatação que a emissão de ações preferenciais impacta na proporção de capital de terceiros 

a ser utilizado. 

Empresas que se comprometem pela não utilização de ações preferenciais, como é o 

caso das empresas que aderiram ao Novo Mercado, estão sinalizando para o mercado que seus 

principais sócios estão preparados para continuamente investirem ou que estão dispostos a 

pulverizarem o controle para viabilizar novos investimentos. Tal sinalização aumenta o nível 

de alavancagem considerado aceitável pelo mercado ou cria uma dependência ao uso de 

dívida. O ingresso ao Novo Mercado como estratégia de redução do custo de capital pode ser 

evidenciado pela redução do custo de capital total, que pode ser atingido pela redução do 

custo das fontes isoladamente ou pela utilização de capital de terceiros em maior proporção. A 

segunda alternativa não se conflita com o que é exposto no presente trabalho, mas se 

diferencia da imagem apresentada pelos defensores do ingresso a este mercado.  

A relevância do desenvolvimento deste trabalho que relaciona dual-class com 

estrutura de capital é causada pela carência de trabalhos que abordam diretamente este 

aspecto, ao mesmo que tempo em que há na literatura indicativos de que este aspecto é 

relevante para o Brasil (Medeiros e Daher, 2008; Brito, Corrar e Batistella, 2007; Carvalhal e 

Subrahmanyam, 2007). Uma colocação a respeito das carências sobre a teoria de estrutura de 

capital para o Brasil pode ser encontrada em:  

―[...] Desse modo, a teoria financeira é carente de muitas respostas 

concretas, notadamente em relação à composição de financiamento mais 

adequada para diferentes tipos de empresas, à utilização da estrutura de 

capital como mecanismo de proteção aos diversos movimentos especulativos 

e, em especial para este trabalho, ao comportamento da estrutura de capital 

sob a influência de grandes movimentos de investimento. A respeito deste 

último aspecto, percebe-se que, mesmo em relação à pesquisa empírica, 

pouco se produziu no Brasil e no exterior.‖ (Ferreira, Bertucci e Pereira, 

2010, p.9) 

 Os artigos que abordam a emissão dual-class não retratam diretamente como o nível 

de endividamento é impactado pela emissão ou não de ações preferenciais. Embora, haja uma 

grande gama de assuntos por eles abordados, estes foram agrupados na revisão de literatura 

em três de seus principais temas: diferenciação de preço entre as classes de ações, razões para 

a emissão de ações sem direito a voto e o debate sobre a unificação de classes, na qual uma 

empresa dual-class se transforma em uma empresa single-class com somente ações votantes.   
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A exceção de Pajuste (2005), os artigos que tratam da unificação de classes não 

analisaram o comportamento da dívida após o fim da negociação de ações sem direito a voto,  

embora tenham indicado que a unificação é um meio para se conseguir a redução do custo de 

capital. Uma menção a esta ideia é apresentada por Silveira (2005) que investigou estudos 

voltados a aspectos relativos às empresas que unificaram suas classes de ações:   

―A pesquisa mostra que os motivos que levaram companhias a emitir duas 

classes de ações no passado – basicamente a necessidade de captar recursos 

e de evitar uma aquisição hostil – são os mesmos que motivam as empresas 

atualmente a unificarem suas classes de ações. Três variáveis aumentam a 

probabilidade de as empresas unificarem suas classes de ações: dependência 

de novo aporte de capital próprio, necessidade sistemática de aquisição de 

outras companhias e existência de um acionista controlador com poucos 

benefícios privados de controle (menor disparidade entre direito de controle 

e direito sobre o fluxo de caixa).‖ (Silveira, 2005, p.60) 

Ao mencionar dependência de novo aporte de capital próprio como motivo para 

unificar suas ações é plausível se admitir que a capacidade máxima de utilização de dívida já 

pode ter sido atingida pela empresa em sua estrutura com duas classes de ações.    

Em relação à emissão de ações preferenciais, artigos como Faccio e Lang (2002), 

tangenciam aspectos relativos ao endividamento, mencionando que algumas empresas emitem 

ações sem direito a voto para viabilizar expansões sem perda de controle. Pode se inferir que 

caso estas empresas pudessem ser financiadas com capital de terceiros, não estariam 

precisando deste tipo de emissão.  

Este trabalho segue com uma seção voltada para a discussão teórica, onde são tratadas 

as literaturas sobre a estrutura de capital e sobre a emissão de ações na forma de dual-class, 

destacando a relevância de interação entre estas duas temáticas, ao mesmo tempo em que 

pode ser reconhecida a carência de trabalhos endereçados a relacionar os dois assuntos. A 

terceira seção apresenta a metodologia da investigação, definindo os argumentos relativos às 

três visões que buscaram evidências para a sustentação da tese proposta e a descrição de seus 

respectivos testes. Na seção 4 são apresentados os resultados e a análise dos testes 

desenvolvidos. Na seção 5 são tecidas as considerações finais, bem como identificadas as 

limitações deste trabalho e sugeridas pesquisas adicionais para avançar na compreensão do 

impacto da emissão de ações não votantes para a estrutura de capital das empresas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A literatura relativa à estrutura de capital e a que trata da emissão de ações na forma de 

dual-class apresentam a base teórica para a elaboração desta tese. O referencial teórico foi 

desenhado de forma a relacionar a temática da emissão de ações não votantes com a estrutura 

de capital considerando a realidade brasileira. Neste referencial teórico serão apresentados: as 

principais teorias que tratam da estrutura de capital e os conceitos básicos relativos à emissão 

de ações em classes diferenciadas.  

A temática das ações dual-class é relevante para a avaliação de empresas, uma vez que 

este tipo de emissão relaciona-se ao entendimento das fontes de financiamento, em princípio, 

divididas entre capital próprio e capital de terceiros. Todavia, há uma carência de trabalhos 

que abordam diretamente se a emissão de ações não votantes impacta na proporção de uso de 

capital de terceiros. A presente tese irá averiguar se há impacto na estrutura de capital pelo 

fato da empresa emitir ações na forma de dual-class; ou seja, se o nível de alavancagem 

financeira é diferente pelo fato de existirem ações sem direito a voto. 

Em finanças, um dos fundamentos para a devida avaliação de projetos e empresas é o 

reconhecimento do custo de capital Husmann, Kruschwitz e Loffler (2006) Ross (2005) e 

Schltze (2004).  O custo de capital tem que ser capaz de considerar os riscos envolvidos em 

cada forma de financiamento que esteja disponível para que uma empresa realize uma 

avaliação apropriada de seus investimentos. A própria empresa será avaliada de forma justa 

por seus investidores e gestores quando cada fonte de recursos for identificada de forma 

adequada.  

 Para Brav (2009, p. 267): ―It is well accepted that one important reason private firms 

go public is toobtain better and cheaper access to external equity capital.‖ Na literatura 

financeira a avaliação de uma empresa é realizada considerando o seu capital próprio como 

formado por uma única espécie de fonte de recursos. Esta simplificação ocorre especialmente 

nos livros didáticos de finanças, seja por motivos didáticos como no livro de Groppelli e 

Nikbakht (2001) ou por serem desenvolvidos para a realidade norte-americana como Ross et 

al. (2001) e Damodaran (2004). Um livro que trata da diferenciação de classes de ações 

dentro da realidade brasileira é o de Martelanc et al. (2005) com um capítulo próprio ao 

assunto. Tal simplificação pode levar a equívocos, uma vez que muitas empresas possuem 

mais do que uma forma de suas ações serem negociadas, especialmente no Brasil. 
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A investigação do nível de endividamento a que uma empresa está propensa a utilizar 

é fundamentada em um arcabouço teórico relativo à estrutura de capital.  Segundo Brito, 

Corrar, Batistella (2007): ―Um dos temas centrais em teoria de finanças corporativas diz respeito à 

estrutura de capital das empresas. Estrutura de capital refere-se à forma como as empresas utilizam 

capital próprio e capital de terceiros para financiar os seus ativos.‖ As principais vertentes teóricas 

que se destinam a explicar a estrutura de capital serão apresentadas na primeira parte desta 

seção. O debate a respeito dos determinantes da estrutura de capital está longe de um 

consenso, até porque as teorias conflitam-se sobre a aceitação de um nível de endividamento 

ideal a ser atingido. Conforme pode ser compreendido no trecho abaixo: 

No que tange ao desenvolvimento do tema, a teoria que trata da 

estrutura de capital das empresas é reconhecidamente complexa e, apesar de 

mais de meio século de evolução constante por meio de estudos e pesquisas, 

especialmente empíricos, ainda não se produziu um modelo capaz de 

explicar os diferentes comportamentos adotados pelas empresas. As 

divergências quanto à possibilidade ou não de existência de uma estrutura 

ótima de capital como forma de maximizar os ganhos é, por exemplo, um 

indicador de que o tema está longe de ser esgotado.
 
(Ferreira, Bertucci e 

Pereira, 2010, p.9). 

Ainda que não haja uma concordância entre as várias teorias de estrutura de capital, 

cada uma pode trazer contribuições para o entendimento do nível de alavancagem, conforme 

argumentado por Myers (2001). A apresentação das diferentes teorias permite perceber que a 

estrutura de capital é afetada por diferentes aspectos ainda não identificados pelo arcabouço 

teórico existente. O que sugere a necessidade de novas investigações e a busca de explicações 

adicionais.  

A possibilidade de emissão dual-class é um fator que deve ser levado em consideração 

para a compreensão do nível de alavancagem existente nas empresas abertas que são 

negociadas no Brasil. Esta idéia, que embora não seja aprofundada pelas teorias a serem 

apresentadas, não está em conflito com as suas argumentações.  Groppelli e Nikbakht (2001, 

p. 205) reconhecem que: ―[a] estrutura de capital da empresa consiste nas dívidas de longo 

prazo, em ações preferenciais e ações ordinárias‖, mas logo em seguida colocam: ―[p]ara 

simplificar a apresentação, somente as dívidas de longo prazo e as ações ordinárias serão 

consideradas na discussão, a seguir, sobre estrutura de capital‖. 

A articulação do argumento que a emissão dual-class impacta na estrutura de capital 

possui especial aderência com a Teoria do Trade-off Estático (STOT) para a devida 

investigação do impacto no nível de alavancagem. Mesmo assim, deve ser destacado que as 
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outras teorias investigadas aceitam a idéia de que a emissão de ações não votantes é relevante 

para o debate sobre estrutura de capital, sendo deste modo um aspecto que poderá vir a ser 

incluído em seus conceitos.  

A respeito do reconhecimento de determinantes do nível de dívida em relação às 

diferentes teorias e como suas considerações podem interagir, Nakamura et al. (2007, p.73) 

ponderam:  

A busca da identificação dos fatores que determinam o endividamento tem 

implícita a ideia de que deve existir um nível ótimo de endividamento das 

empresas que deve ser perseguido através do estabelecimento de políticas de 

estrutura de capital de longo prazo. À medida que existe um nível ótimo de 

endividamento, torna-se interessante identificar que fatores predominantes 

explicam a forma como as empresas determinam sua estrutura de capital. O 

conhecimento de tais fatores atende a dois objetivos distintos, porém inter-

relacionados. Em primeiro lugar, permite analisar a validade empírica das 

teorias sobre estrutura de capital desenvolvidas ao longo do tempo. Em 

segundo lugar, fornece aos administradores indicações claras sobre que 

fatores devem ser levados em conta no desenho prático da política de 

estrutura de capital das empresas. [ ..] 

  

[...] A suposta existência de um nível ótimo de endividamento das empresas 

não exclui a possibilidade de que possa haver outras razões, teóricas ou 

práticas, que expliquem a forma como as empresas definem seu composto de 

capital. A teoria do Pecking Order, por exemplo, baseia-se na ideia de que os 

administradores se pautam por uma hierarquia para definir que recursos 

serão utilizados para financiar seus projetos. Mesmo que os administradores 

sigam tal hierarquia não fica invalidada a ideia de um nível ótimo de 

endividamento na linha proposta pela denominada teoria do Trade-off. 

 

A literatura financeira denomina a emissão de ação em mais de um tipo ou classe, para 

uma mesma empresa, como dual-class stocks. Enquanto algumas empresas só possuem ações 

com direito a voto, as chamadas ações ordinárias, outras possuem também as ações 

preferenciais que não possuem o direito pleno de participação nas votações em assembléias 

(KANDIR, 2002). O conceito juridicamente aceito é o de que, devido à ausência do direito de 

voto, as ações preferenciais devem oferecer compensações em seus estatutos, que precisam 

estar em conformidade com a legislação vigente no país (CARVALHOSA, 2002). 

É relevante não apenas conceituar dual-class em conformidade com a literatura 

internacional e nacional, mas também destacar os principais temas investigados pelos estudos 

que tratam deste tipo de emissão de capital próprio. A identificação das regras que definem 

como ocorre a diferenciação entre classes de ações de acordo com a realidade brasileira é 

fundamental para o entendimento das obrigações assumidas pelas empresas que optam por ter 
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ações votantes e não votantes. Portanto, o referencial teórico sobre a emissão dual-class, além 

de conceituar o tema, descreve os principais trabalhos correlatos e a regulamentação de 

classes diferenciadas no Brasil. 

Na parte final do referencial teórico, são demonstradas as inter-relações entre as 

teorias apresentadas, de maneira que evidencie a importância de se procurar identificar 

aspectos adicionais que expliquem o nível de endividamento de empresas abertas. Enquanto 

as teorias propriamente ditas de estrutura de capital reconhecem suas limitações na busca por 

novos determinantes, outras teorias têm destacado aspectos importantes que merecem ser 

considerados, de forma complementar. Estas teorias adicionais apresentadas não possuem o 

seu foco na questão da estrutura de capital, mas oferecem explicações a respeito dos motivos 

de algumas empresas serem sujeitas a utilizar uma proporção maior de capital de terceiros. 

Teorias estas que fundamentam seus argumentos basicamente em observações de mercado.  

A razão de algumas teorias serem aqui tratadas está no fato destas evidenciarem que 

outros aspectos ainda não identificados pelas principais teorias de estrutura de capital podem 

contribuir para o entendimento do uso de capital de terceiros. A apresentação destas teorias 

torna-se relevante mais pelo fato de demonstrarem a necessidade de buscar novos argumentos, 

do que pelo fato destas apresentarem algum conceito que seja utilizado por esta pesquisa. 

Desta forma, estas teorias adicionais serviram de inspiração para o trabalho aqui desenvolvido 

e corroboram com a idéia de que uma investigação do mercado pode trazer contribuições 

adicionais sobre o nível de endividamento. Justificando a pertinência de se investigar a 

emissão de ações não votantes como fator que influência na proporção utilizada de recursos 

de credores. 

A importância das considerações a respeito das particularidades do mercado financeiro 

brasileiro, em especial sobre a emissão de ações sem direito a voto, foi evidenciado por 

Carvalhal-da-Silva e Subramanyam (2007). Os reflexos da emissão ou não de ações 

preferenciais são investigados em trabalhos relativos à governança corporativa, como 

indicado em Silveira (2005 e 2007), levantando aspectos como concentração de poder e custo 

de capital. Todavia, há uma carência de trabalhos que busquem considerar especificamente o 

reflexo no endividamento das empresas em função da existência de ações sem direito ao voto.   

O referencial teórico visa evidenciar a lacuna em termos de pesquisas que abordem a 

relação entre a estrutura de capital e a possibilidade de emissão na forma de dual-class. Deste 
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modo, embora existam diferentes trabalhos voltados a estudar a utilização de capital de 

terceiros, não foram identificados trabalhos que busquem relacionar a proporção de dívida de 

longo prazo com a forma como uma empresa pode realizar a sua emissão de ações. Ainda que 

a literatura apresentada não tenha se dedicado diretamente a este ponto, existem vários 

indicativos de que seja coerente investigar se o nível de endividamento é impactado pelo fato 

de uma empresa emitir ou não classes diferenciadas de ações.  

2.1. Estrutura de Capital  

 Esta parte do referencial teórico busca apresentar as principais teorias que tratam da 

forma como as empresas levantam seus recursos. O fato é que não existe uma teoria unificada, 

que seja amplamente aceita, capaz de responder as razões que levam as empresas a 

escolherem dada fonte de capital. Assim, diferentes modelos apresentam explicações a 

respeito das fontes de recursos usadas preferencialmente por cada empresa, com base em 

argumentos distintos e por vezes conflitantes.  

O debate a respeito da determinação da estrutura de capital parte das considerações 

sobre a relevância da alavancagem financeira como meio de gerar valor para a empresa. A 

estrutura de capital é dada pela composição das fontes de longo prazo que financiam a 

empresa, enquadrando as fontes dentro do balanço em dois grandes grupos: capital próprio e 

capital de terceiros. Esta divisão entre capital próprio e de terceiros aparecem em 

praticamente todos os textos. As teorias que investigam estas opções de financiamento são 

comumente denominadas de teorias de estrutura de capital. Myers (2001, p.81) destaca: 

―[m]ost of the research on capital structure has focused on the proportion of debt vs. equity 

observed on the right-hand sides of corporations‟ balance sheets‖. 

O reconhecimento destes dois grandes grupos, talvez seja o único ponto em comum 

entre as teorias investigadas, onde resumidamente é assumido que a empresa pode levantar 

recursos: (i) pela fonte que participa diretamente do resultado identificadas como de capital 

próprio e (ii) pela fonte de recursos que é remunerada por um compromisso previamente 

assumido, independente do resultado obtido pelas operações, o capital de terceiros. O ponto é 

que a remuneração de credores é indiretamente vinculada ao resultado enquanto o capital 

próprio possui seu pagamento diretamente vinculado ao lucro apurado pela empresa. 

Pierru e Babusiaux (2007) demonstraram como avaliar projetos usando diferentes 

procedimentos para determinar o nível de endividamento da firma. Para quantificar o nível de 
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alavancagem que se refere ao conceito de proporção de dívida utilizada pela empresa para 

financiar suas atividades, a mensuração pode ser realizada por meio de diferentes relações, a 

mencionar:  

(i) Dívida/Capital Próprio  

(ii) Dívida/Valor da Empresa 

(iii) Dívida/Ativo Total 

Considerando que o capital próprio adicionado da dívida deve totalizar o valor da 

empresa, uma forma indireta de reconhecer o nível de alavancagem é averiguar a relação 

Capital Próprio/Valor da Empresa ou Capital Próprio/Ativo Total. Este tipo de mensuração 

direta esta presente nos livros acadêmicos
1
, cujo objetivo é permitir a reflexão dos conceitos 

teóricos utilizados para analisar as razões do porquê as empresas possuem níveis de 

endividamento diferenciados.    

Em termos operacionais este tipo de investigação pode esbarrar na identificação de 

qual conta do balanço é a mais adequada para representar os conceitos apresentados e, 

portanto, aplicar a relação mais apropriada para a compreensão da variável que indicará a 

estrutura de capital da empresa. 

O marco teórico seminal dos estudos de estrutura de capital é o trabalho de Modigliani 

e Miller (1958), que apresentou a concepção da irrelevância da alavancagem em mercados de 

capitais perfeitos, onde a escolha da fonte de financiamento não influi no valor da firma. Em 

1963, os mesmos autores incluíram em seus argumentos o impacto dos impostos, que 

acarretaria em um benefício fiscal na presença de dívida, reconhecendo a possibilidade de um 

efeito positivo causado pela alavancagem financeira. 

A importância dos trabalhos de Modigliani e Miller está em ter criado um instrumento 

útil para o desenvolvimento das outras teorias, mas sem aplicabilidade imediata, segundo 

Myers (2001). De acordo com ele, os estudos a respeito de estrutura de capital têm como 

objetivo reconhecer motivos exógenos a escolha (subjetiva) do gestor que expliquem a 

disposição de cada empresa à dada fonte de recursos. A idéia subjacente as teorias 

investigadas é que embora possa parecer que as decisões entre as fontes de capital sejam 

tomadas em função das preferências pessoais dos gestores, existem justificativas inerentes às 

                                                 
1 
Entre os manuais mais freqüentemente utilizados com capítulos destinados à estrutura de capital estão: Brealey,  

Myers e Allen (2008), Damodaran (2004) e Ross, Westerfield e Jaffe (2001). 
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características de cada empresa que determinam a inclinação a cada forma de se levantar 

recursos.  

Sob este prisma, as escolhas dos tomadores de decisão (gestores, controladores, 

membros do conselho) são determinadas por aspectos abordados pelas teorias de estrutura de 

capital em função de fatores particulares de cada empresa, independente de ter consciência ou 

não de que a emissão de um determinado título é a ideal para dada situação ou período para 

levantar recursos. O arcabouço teórico que explica o nível de alavancagem considera os riscos 

de cada tipo de ativo e a perspectiva de arbitragem por parte dos investidores na precificação 

dos títulos (Bhattacharya, 1988) e Stiglitz (1988). Deste modo, a aparente escolha subjetiva da 

estrutura de capital é ditada por fatores conjunturais, como a tributação abordada por Djankov 

et al. (2008, p.24). Empresas que por ventura venham a levantar recursos pela forma menos 

adequada em relação às suas especificidades tenderiam a ajustar com o passar do tempo ou 

estarão correndo risco de serem ―punidas‖ pelo mercado. 

O mercado pode vir a reconhecer desde a perda de valor de seus títulos até o 

impedimento da realização de novos levantamentos de recursos. Em casos extremos pode se 

chegar à própria descontinuidade da empresa, identificando que o mercado acabou 

selecionando as empresas não pelo seu desempenho operacional, mas por ineficiência nas 

escolhas das fontes de financiamento.  A respeito da busca dos aspectos que explicam a forma 

como as empresas se financiam, Brito, Corrar e Batistella (2007, p.10) afirmam: ―Os trabalhos 

passaram a levar em conta as imperfeições existentes no mercado, como impostos, custos de 

falência, custos de agência e assimetria de informações, formando um conjunto de novas 

teorias sobre estrutura de capital‖.  

A quantidade de teorias e modelos que tem como objetivo explicar a estrutura de 

capital esperada para dada empresa é vasta. Frank e Goyal (2009, p.1) afirmam que: ―[m]any 

theories of capital structure have been proposed. But only a few seem to have many 

advocates.‖  A necessidade de selecionar as teorias de estrutura de capital também é 

defendida por Bhattacharya (1988, p.140) que faz a seguinte alegação: ―[w]hat is needed now 

is a synthesis and judgments regarding the range of relevance of different theories, in 

explaining corporate financial policy and valuation in cross-sectionally and temporally 

different circumstance‖. 
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No que diz respeito à identificação das teorias relativas à estrutura de capital deve ser 

destacado que não há unanimidade na sua categorização na literatura. A identificação das 

categorias de teorias de estrutura de capital varia conforme o autor, tanto em número de 

categorias quanto na denominação que estas podem ser abordadas. Alguns autores, como 

Fama e French (2005) argumentam que a discussão atual sobre estrutura de capital está 

pautada em somente dois tipo de categorias: trade-off e pecking order, enquanto Cherobim 

(2007) e Myers (1984, 2001,2002)  destacam ainda a teoria da agência. Outros trabalhos 

apresentam quatro ou mais grupos de teorias relativas ao nível de alavancagem, a destacar o 

de Harris e Raviv (1991), onde teorias que partem de questões relacionadas à governança 

corporativa e estratégias econômicas interagem com aspectos relativos ao nível de 

endividamento adequado. Frank & Goyal (2009), por seu turno, incorporam a teoria de 

market timing como uma das teorias de determinação da estrutura de capital. Machado, 

Medeiros e Eid (2010) que debateram os problemas da mensuração da estrutura de capital no 

Brasil, assumiram que as principais teorias são: trade-off, teoria da agência, pecking order, 

market timing e inércia gerencial. Os exemplos mencionados não tratam de todas as possíveis 

formas de abordagem teórica relacionadas com o tema, mas ilustram que não há consenso na 

literatura e que o desenvolvimento teórico é contínuo.  

Convêm destacar o fato de que algumas abordagens tratam especificamente enquanto 

outras tangenciam as questões relacionadas à estrutura de capital. Assim não se pode afirmar 

que a quantidade de modelos investigados nesta pesquisa abranja a totalidade dos modelos 

existentes. 

As teorias sobre estrutura de capital foram construídas em conjunto 

com o desenvolvimento de uma série de pesquisas empíricas que tiveram 

como objetivo identificar os fatores que determinam a estrutura de capital 

das empresas. Entre esses estudos, estão os de Toy et al. (1974), Ferri e 

Jones (1979), Bradley, Jarrel e Kim (1984), Titman e Wessels (1988), Klock 

e Thies (1992) e Rajan e Zingales (1995). (Brito, Corrar e Batistella, 2007, 

p.11).  

Assim neste referencial teórico não se buscou que as teorias escolhidas representassem 

todas as abordagens possíveis, mas trazer ao debate argumentos que precisam ser levados em 

consideração por aqueles que buscam entender as escolhas sobre as fontes de recursos 

escolhidas pelas empresas negociadas sob a forma de capital aberto.  

As distintas categorizações existentes na literatura dão a dimensão da dificuldade de se 

fazer um enquadramento teórico em um modelo amplo que possa explicar a perspectiva das 
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empresas ao escolherem a forma de financiar seus projetos de investimento no longo prazo.  

A questão de se a teoria de estrutura de capital deve ser vista como a busca de uma 

modelagem abrangente ou que na prática deve haver várias teorias de estrutura de capital 

aplicáveis a condições distintas, não interfere na forma como este trabalho foi desenvolvido, 

uma vez que se trata da investigação da relevância de se considerar a ocorrência da emissão 

de ações sem direito a voto um fator a ser considerado na análise da estrutura de capital.   

 Enquanto a teoria do trade-off é articulada a partir da busca de um nível ótimo de 

endividamento, a teoria da pecking order busca reconhecer uma ordem de preferência entre as 

fontes de levantamento de recursos de longo prazo. Já a teoria da agência desenvolve seus 

argumentos a partir dos conflitos de interesse evidenciados nos trabalhos de Jensen e 

Meckling (1976), que trouxe ao debate os conflitos existentes entre gestores e acionistas e 

entre credores e acionistas. Existem, ainda, as teorias que são articuladas a partir das práticas 

gerenciais, que apontam objetivamente algumas explicações sobre as estruturas de capital das 

empresas negociadas em mercado aberto. 

Uma teoria que tem orientado trabalhos voltados para a realidade nacional é a teoria de 

market timing, que fundamenta suas idéias na concepção que as estruturas de capital das 

empresas podem ser explicadas pelas oportunidades de levantamento de recursos que 

ocorreram ao longo dos anos em função da variação dos preços dos títulos em mercado. 

Outras teorias, que serão aqui tratadas, relacionam a estrutura de capital a aspectos 

econômicos, como as relações de concorrência ou as interações da empresa com fornecedores 

e consumidores. 

Adicionalmente, é dada atenção a uma abordagem que destaca a perspectiva de uma 

empresa sofrer um takeover como um fator determinante da sua estrutura de capital. A 

possibilidade de um takeover normalmente não é encarada como relevante em outras teorias 

como um fator relacionado com a escolha por fontes de financiamento. Uma vez que este 

trabalho relaciona-se com a emissão de ações não votantes que impacta diretamente na 

questão do controle, esta teoria apresenta um novo prisma destacando a relevância de se 

considerar a relação entre o nível de endividamento e a concentração de poder.  

Enquanto as teorias de trade-off, pecking order e market timing foram elaboradas com 

o intuito de justificar as fontes de capital que financiam as empresas, as demais teorias 

apresentadas não buscam estritamente explicar a estrutura de capital, mas trazem 
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contribuições relevantes à investigação das razões, que justificam em parte, a utilização de 

uma proporção maior de capital de terceiros por determinadas empresas sob circunstâncias 

específicas. 

As teorias apresentadas, acompanhadas de uma análise, são: (i) a teoria do trade-off, 

caracterizando tanto a abordagem estática quanto a dinâmica de determinação da estrutura de 

capital, (ii) a teoria de pecking order, onde se mostra que a hierarquia das fontes de 

financiamento pode ser justificada tanto pela assimetria de informações quanto pelo custo de 

transação, onde será apresentada uma suavização dos critérios de preferência entre as fontes 

de capital externas à firma, face ao fato de que existem diferentes formas de captação via 

capital próprio, (iv) a teoria da agência como teoria da estrutura de capital e os conflitos que 

fundamentam esta abordagem, (v) as teorias sobre o financiamento das empresas, que são 

orientadas pelas condições nas quais as empresas estão inseridas, sejam estas condições 

relativas a preço, condições de mercado, interações com consumidores e fornecedores e ainda 

(iv) uma teoria que considera a perspectiva de disputa de controle da firma. Na continuação 

serão tecidas considerações sobre as teorias investigadas e as suas interações, relacionando-as 

com a emissão de ações na forma de dual-class. 

2.1.1 A Teoria do Trade-off  

A teoria do trade-off da determinação da estrutura de capital constitui-se em uma das 

abordagens mais debatidas e investigadas nos trabalhos relacionados à estrutura de capital, 

serão apresentados conceitos relativos às teorias de trade-off estático e dinâmico. A 

estruturação do trade-off embutido na teoria da estrutura de capital, parte dos trabalhos de 

Modigliani e Miller (1958,1963), que articulou seus argumentos considerando a irrelevância 

da escolha entre as fontes, sob certas premissas. Uma vez apresentado o conceito de trade-off, 

e os fundamentos da teoria de trade-off estático são identificados os custos e benefícios mais 

comumente associados aos modelos baseados nesta teoria. A seguir é demonstrado como se 

dá a busca pelo nível ótimo de alavancagem que é inerente a teoria e as dificuldades para 

atingi-lo. Com vistas a resolver algumas limitações da teoria estática de trade-off foram 

desenvolvidos modelos de trade-off dinâmico, assim fechando a teoria de trade-off é 

apresentado a existência de modelos que analisam o tempo de ajuste. Estes modelos, que 

deram origem ao que alguns autores denominam de teoria do trade-off dinâmico, são 

instrumentos que buscam lidar com as dificuldades causadas pela necessidade de realocação 

das fontes de financiamento ao longo do tempo. 
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2.1.1.1 Conceituação da Teoria do Trade-off 

A Teoria estática do trade-off centra suas idéias nos benefícios e nos custos de emissão 

de dívida, com vistas à busca de uma relação dívida/capital próprio ideal que levaria ao valor 

máximo da empresa. Como observado por Rasiah e Kim (2011, p.152): “The best point can 

be accomplishes when the marginal value of the payback is linked with debt concerns exactly 

offsets the raise in the present value of the costs correlated by handing out more debt.” 

A expressão trade-off pode representar várias conotações dentro das teorias que se 

propõem a explicar a estrutura de capital. O que todas as abordagens retratam é a percepção 

de efeitos positivos e negativos que se contrabalançam de forma diferenciada a cada nível 

distinto de endividamento. Segundo Graham (2011, p. 196) três elementos fundamentais estão 

diretamente relacionados à lógica do trade-off. São eles: economias tributáveis com juros, 

volatilidade da receita e custo de ameaça de falência. Com base nestes elementos, três tipos de 

trade-off são discutidos na literatura (cf. Frank e Goyal 2009): (i) o benefício fiscal versus 

custo de falência (ii) os custos de agência, e (iii) a interação insumo-produto. 

 A primeira visão, que é a mais frequentemente associada ao trade-off, focaliza-se na 

concepção de que as empresas equilibram os benefícios fiscais com os custos de falência. Em 

alguns trabalhos, é destacada a subdivisão entre a teoria do trade-off estático com a do trade-

off dinâmico. Além de Frank e Goyal (2009) e Ross (2005) que destacam os modelos 

dinâmicos, vale mencionar trabalhos recentes de Graham (2011), Rasiah e Kim (2011) e 

Mukherjee e Mahakud (2012). 

Os efeitos serão tratados no decorrer desta seção e se referem principalmente ao 

benefício fiscal da dívida, ao custo de falência e ao custo de intermediação. A perspectiva da 

agência pode ser aglutinada em uma forma abrangente de teorias de trade-off ou vista em 

separado como uma teoria de determinação da estrutura de capital. O custo de agência pode 

ser enquadrado na teoria de trade-off como um efeito líquido a ser contrabalançado por outros 

efeitos do endividamento. 

Alternativamente, as questões de agência podem ser enquadradas em função de dois 

tipos de impacto, um positivo e outro negativo. Assim, se por um lado o endividamento 

disciplina os gestores e mitiga problemas de agência com o fluxo de caixa livre, por outro 

lado ele aumenta o custo de transparência com a dívida. O custo de transparência da dívida 

engloba o custo para informar os credores sobre o que está se passando, perdas que podem ser 



35 

 

ocasionadas por questões de sigilo e por permitir que estes participem de decisões 

operacionais da empresa. 

A teoria do trade-off estático ou STOT (Static Trade-off Theory), toma como base a 

teoria da irrelevância das fontes de capital de Modigliani e Miller (1958, 1963). Os trabalhos 

destes autores serviram de ponto de partida para a literatura que aceita a concepção de que o 

nível de endividamento impacta no valor da empresa. Com a flexibilização das premissas 

inicialmente assumidas, se aceita a argumentação de que a estrutura de capital é relevante, o 

que justifica buscar a identificação de um ponto ótimo da relação capital próprio/capital de 

terceiros. Conforme um dos próprios autores da teoria da irrelevância iria anos mais tarde 

afirmar: 

[…] But the view that capital structure is literally irrelevant or that "nothing 

matters" in corporate finance, though still sometimes attributed to us (and 

tracing perhaps to the very provocative way we made our point), is far from 

what we ever actually said about the real world applications of our 

theoretical propositions. Looking back now, perhaps we should have put 

more emphasis on the other, upbeat side of the ―nothing matters‖ coin: 

showing what doesn't matter can also show, by implication, what does. 

(Miller 1988, p.100). 

Myers (2001) destaca que, pelo fato de partirem de mercados perfeitos, as proposições 

de Modigliani e Miller servem de parâmetro, e que seus argumentos não seriam resultados 

finais. Myers (1984, p; 576) ―I doubt that Miller intended this idea as a strict null hypothesis‖. 

Com a flexibilização dos pressupostos, torna-se possível chegar a modelos que estruturam 

melhor a realidade. Pela lógica do ―custo-benefício‖, a decisão de financiamento afetaria o 

valor da firma exclusivamente pelos efeitos especificamente identificados derivados das 

imperfeições de mercado, conforme afirmativa a seguir: 

According to the tradeoff literature, use of debt financing involves various 

costs and benefits and the managements‘ objective is to pursue an optimal 

debt level that is consistent with the maximization of firm value or 

shareholder wealth. (Liang e  Bathala, 2009, p.6). 

Nos modelos de trade-off inicialmente desenvolvidos, a maximização do valor da 

empresa seria fruto da equação entre benefícios e custos marginais da dívida, cabendo à 

empresa buscar a escolha da proporção entre as fontes de financiamento para atingir o maior 

valor de mercado possível. Modelos que partiram da teoria de trade-off estático buscaram 

reconhecer o tempo necessário para a adaptação da estrutura de capital, deram origem à teoria 

do trade-off dinâmico. 
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2.1.1.2 Trade-off Estático: Fundamentos 

A teoria do trade-off estático supõe que os gestores da empresa calculam uma meta 

ótima de endividamento e que as decisões gerenciais tentam alcançá-la. Esta meta seria 

estabelecida como resultado do confronto entre os custos e os benefícios da dívida. Os custos 

e benefícios podem ser determinados por diferentes causas, embora a tendência dos modelos 

de ―tributo-falência‖ é de apresentar o custo de falência se contrapondo ao benefício fiscal. 

Conforme Myers (2002, p.3): “[f]irms choose target debt ratios by trading off the tax benefits 

of debt against the costs of bankruptcy and financial distress. Actual debt ratios move 

towards the targets.‖   

A teoria de Trade-off defende que a firma se endivide até o nível onde o valor 

marginal dos benefícios fiscais sobre a dívida adicional seja exatamente compensado pelo 

aumento marginal no valor presente dos possíveis custos e problemas financeiros decorrentes 

do maior endividamento, tais como custos de falência, custos de agência e gastos com 

reorganizações (Myers, 1984). Assim, o valor da empresa seria determinado pela seguinte 

equação: 

Valor da 

Empresa 

alavancada 

 

Valor da 

Empresa não 

alavancada 

 
 Valor 

Presente do 

Benefício 

Fiscal  

 
 Valor 

Presente do 

Custo de 

Falência. 

   

 = + - 

   

   

  Deste modo, o valor da firma é uma função do seu valor caso fosse financiada 

exclusivamente por capitais próprios, somando-se o valor presente dos benefícios fiscais 

oriundos dos empréstimos de longo prazo devido à dedução fiscal dos juros e deduzindo-se o 

valor presente dos custos financeiros atribuíveis a ameaça da ocorrência de falência. O ponto 

ótimo de alavancagem ocorre onde o valor presente dos ganhos fiscais marginais dos juros se 

iguala ao valor presente dos custos da possibilidade de falência. Na busca pelo nível ótimo de 

endividamento, o modelo pode incluir os custos de intermediação e de agência derivados das 

mudanças nos graus de alavancagem.  

Na quantificação de como o endividamento implica em benefícios e custos, que uma 

vez igualados levam à estrutura de capital ótima, toma-se inicialmente o benefício tributário 

do endividamento. Este benefício decorre do fato que as despesas com juros são dedutíveis 
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dos impostos. Isto ocorre porque os juros são lançados como despesa, reduzindo a base 

tributária sobre a qual irá incidir a tributação dos resultados. Já a remuneração dada ao 

acionista, na forma usual de dividendos, não é computada como despesa, posto que oriunda 

do lucro líquido, ou seja, após o imposto já ter sido apurado. 

Sendo assim, o benefício fiscal é determinado em função do montante pago de juros e 

das alíquotas dos tributos incidentes sobre os resultados da companhia que fez a dívida. Tal 

benefício foi observado por Modigliani e Miller (1963), que demonstram que quanto maior 

for a alavancagem da empresa, menor será o montante de imposto de renda pago. Ao reduzir 

o montante de impostos a ser pago, os investidores (acionistas e credores) se apropriam do 

maior payoff gerado pela empresa, agregando assim valor à firma. Em outras palavras, o fluxo 

de caixa que passa a ser distribuído entre credores e acionistas em uma firma alavancada é 

superior ao que é gerado por uma firma financiada somente com capitais próprios.
2
 

Futema et al. (2009, p.45) destacam que a institucionalização voltada para a teoria de 

Modigliani e Miller é a existente nos EUA. Destacando que no caso do Brasil, não há 

tributação quando da distribuição de dividendos, adicionalmente deve ser apresentado que 

uma parcela da remuneração do acionista se realiza na forma de juros sobre o capital próprio. 

Trata-se de uma particularidade da legislação brasileira. O aprofundamento do benefício fiscal 

sob juros do capital próprio fugiria do escopo deste trabalho, mas aqui deve ser ressaltado que 

―os juros sobre o capital próprio podem ser interpretados como sendo dividendos com a 

vantagem de serem dedutíveis do imposto de renda e contribuição social‖ 
 3

.  

Em contrapartida ao benefício fiscal da dívida, tem-se o custo de falência como 

redutor do valor da firma, impedindo a elevação sistemática do capital de terceiros como meio 

de maximização do valor da mesma. Com isso, surge um limite superior ao nível de 

endividamento na estrutura de capital da empresa. A partir de certo montante de dívida, 

aumenta a possibilidade de que a empresa tenha dificuldade de atender aos seus 

compromissos com juros ou de amortizar o principal. Com a perspectiva de não honrar suas 

obrigações, a própria existência da empresa fica comprometida. Em uma situação de 

volatilidade, a empresa poderá ter dificuldade em arcar com suas despesas financeiras ou com 

                                                 
2
 Modigliani e Miller (1963) fazem uma alusão a distribuição das fatias de uma pizza, onde quando o governo 

não está presente, a proporção da pizza (fluxo de caixa gerado nas operações) que pertence aos donos do capital, 

sejam credores ou acionistas, é maior.  
3
 No Brasil, a tributação dos resultados refere-se ao imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ), bem como à 

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL); conforme Lei nº 10.637, de 2002, art. 37 e Lei nº 11.727, de 23 

de junho de 2008, art. 17;IN RFB nº 810, de 22 de janeiro de 2008. 
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a renovação de seu financiamento. Desta forma, a partir de um determinado nível de 

alavancagem, os custos associados à perspectiva de falência suplantam os benefícios fiscais 

do endividamento.   

De acordo com a teoria do trade-off, a estrutura de capital da empresa pode ser 

retratada como a busca do equilíbrio entre o benefício fiscal e a possibilidade de dificuldade 

financeira. Onde, na em função da maximização do valor da firma, a empresa estaria 

substituindo capital de terceiros por capital próprio, ou vice versa. Mesmo reconhecendo que 

o custo de falência seja fundamental na teoria de trade-off, esta variável é identificada de 

forma conceitual, sendo a sua mensuração complexa. A respeito do custo de falência, 

Machado et al. (2010) admitem que: 

Infelizmente, não existe até agora uma fórmula que permita determinar 

exatamente o nível ótimo de endividamento para uma empresa. Na prática, 

muitos administradores trabalham dentro de uma perspectiva subjetiva, 

geralmente tentam operar num intervalo que as aproxima do que eles 

acreditam ser a estrutura ótima de capital. Segundo Ross, Westerfield e Jaffe 

(2001), isso se deve ao fato de que é difícil expressar os custos de falência de 

uma forma precisa. (Machado, Medeiros e Eid, 2010, p.29). 

Na tentativa de quantificação do custo de falência, este pode ser um custo direto ou 

indireto, conforme Warner (1977). O chamado custo de falência direto diz respeito aos gastos 

que são incorridos no processo de falência e reorganização, como os custos legais e 

administrativos. São os custos associados com a venda dos ativos liquidados e os custos de 

encerramento das operações.  Os custos indiretos de falência, por sua vez, são aqueles 

associados ao risco financeiro de não cumprimento das obrigações com credores, tais como o 

custo de perda de consumidores, uma vez que os clientes de fato ou potenciais perdem a 

confiança no produto da empresa. Esta situação é mais fácil de ser percebida quando existe a 

possibilidade de serem demandados serviços ou suportes futuros por parte da empresa. 

Exemplos destas demandas no pós-venda são as garantias oferecidas em trocas, devoluções, 

orientações de uso e concertos. 

Rasiah e Kim (2011) afirmam expressamente que um dos benefícios da dívida é que 

esta atenua o conflito entre acionista e gestor. Em um ambiente sem credores, os executivos 

têm incentivos a utilizar inapropriadamente o fluxo de caixa livre. Este incentivo decorre do 

fato de que executivos gostariam de ter liberdade para gerenciar o maior número de projetos, 

ainda que nem todos gerassem o valor desejado pelos acionistas. O financiamento por dívida 

reduz o fluxo de caixa disponível dos gestores e desta forma melhora o controle das empresas, 



39 

 

aumentando o rigor para que só projetos com VPL (Valor Presente Líquido) positivo sejam 

aceito. Com isto, consegue-se minimizar os custos de agência que surgem pelo conflito de 

interesse entre gestores e acionistas.  

[…] [a]n alternative benefit of debt is that it the manager-shareholder firms‘ 

disparity. Corporate managers have the incentive to misuse free cash flow on 

perquisites and bad investment. Debt financing confines the free cash flow 

available to managers and by this means to control these firms‘ difficulties.  

(Rasiah e Kim, 2011, p.152)  

O conflito de interesse entre a administração e os acionistas é oriundo da separação 

entre propriedade e controle. A separação de poder proporciona aos executivos a oportunidade 

de maximizar o valor para si em detrimento do interesse dos acionistas. As formas de um 

executivo agir em proveito próprio vão desde usufruir de luxos e benesses do cargo (vôos de 

luxo, apartamentos, contatos estratégicos e inclusive alguns símbolos de status) até 

premiações por desempenho que se beneficiem da desinformação dos sócios (premiações por 

metas).  

 Desta forma, as empresas devem usar a dívida como uma maneira de minimizar os 

custos de agência quando há conflito de interesse entre gestores e acionistas. Com isso, o 

endividamento tenderá a fazer com que os executivos tomem decisões mais eficazes de 

aplicação dos recursos nas firmas Este tipo de melhoria de atitude por parte do gestor foi 

evidenciada em Rasiah e Kim (2011, p.154): 

Other than mitigating the agency cost of free cash flow, debt also provides 

the benefit of maintaining control to management whereby the high control 

benefit triggers shareholders to issue debt instead of equity for balancing 

control considerations. More precisely, by issuing debt rather than to raise 

funds with equity, the ownership of the company may remain more 

concentrated and will help improve the monitoring of management. 

Estes custos de agência serão melhor evidenciados nas teorias de agência que serão 

abordadas mais adiante. Para Frank e Goyal (2009), a perspectiva da agência é normalmente 

aglutinada com o que se interpreta de forma abrangente como teorias de trade-off.  O que se 

deve ressaltar é que, quando o custo de agência ocupa um lugar central na teoria de 

determinação do nível de alavancagem, esta deve ser vista como uma teoria de estrutura de 

capital; quando este é diluído entre vários outros fatores que afetam o valor da empresa, é 

mais adequado o seu enquadramento na teoria de trade-off estático (STOT).  
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2.1.1.3 Em busca do nível ótimo de alavancagem e as dificuldades de alcançá-lo. 

A mecânica do trade-off, é necessário partir da aceitação da existência de um nível 

ótimo de alavancagem e da possibilidade de este ser identificado. Uma vez identificado o 

nível ótimo, é preciso contextualizar as estratégias que as empresas podem utilizar para 

alcançá-lo. Os ajustes que se fazem necessários não ocorrem de forma imediata, uma vez que 

as emissões ou recompras dos títulos em mercado requerem um período para sua realização e 

a empresa irá enfrentar custos para a reestruturação. 

Autores, como Graham (2011) e Myers (2001, p.89), argumentam que empresas com 

ganhos voláteis ou com expectativa elevada de custo de desconforto financeiro, ou seja com o 

risco de descontinuidade, tenderão a usar naturalmente menos dívida, por receio de virem a se 

confrontar com custos de falência elevados. Por outro lado, empresas que pagam imposto de 

renda mais elevado podem, ceteris paribus, ao incentivarem o uso maior da dívida como fonte 

de financiamento, economizar uma parcela maior de suas obrigações tributárias.  

Outra forma de se identificar a meta ótima de endividamento é derivada da percepção 

dos agentes externos à firma. Graham (2011) destaca o fato dos rating de crédito servirem de 

apoio na identificação do nível de alavancagem a ser almejado, pelo menos no que concerne 

ao teto deste nível, que pode ser aceito por aqueles que avaliam a solvência da empresa. A 

relação entre os ratings de crédito e a teoria de trade-off é evidenciada por Graham (2011) 

em: 

I interpret the importance of credit ratings as a summary statistic that 

captures important elements of the tradeoff view. For example, if a firm uses 

too much debt, its credit rating falls as a reflection of an increase in the 

expected cost of financial distress. (Graham, 2011, p.197).  

Uma vez reconhecido o nível ideal de dívida (ou mesmo uma faixa ótima), resta 

identificar como as empresas alinham sua estrutura de capital com vista a maximizarem o seu 

valor.  A forma das empresas buscarem uma estrutura capital ótima pode ser tanto pela 

estratégia de emissão como pela de recompra de títulos, sejam estes referentes ao capital 

próprio(ações) ou de terceiros(debêntures). Hovakimian, Opler, e Titman (2001) destacam o 

uso da estratégia de recompra, conforme pode ser observado: 

The tendency of firms to make financial choices that move them toward a 

target debt ratio appears to be more important when they choose between 

equity repurchases and debt retirements than when they choose between 

equity and debt issuances. The leverage deficit variables are closely 
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associated with whether debt or equity is repurchased and, in addition, the 

variables predict the amount that is repurchased. In contrast, the leverage 

deficit variables provide a somewhat weaker prediction of what kind of 

instrument is issued, and provide virtually no information about the amount 

issued. This evidence suggests that capital structure considerations play a 

much more important role when firms repurchase rather than raise capital. 

(Hovakimian, Opler, & Titman, 2001, p. 230). 

Os autores mencionados chamam a atenção para o fato de que o desvio entre o nível 

de endividamento existente e o almejado tende a ser corrigido pelas decisões de recompra e 

não pelas decisões de emissão. Uma vez que se aceite um nível ótimo de endividamento, que 

seja possível de ser identificado e que existem estratégias para atingi-lo, o ajuste deveria ser 

algo aceito e reconhecido por todos os agentes envolvidos. O que se percebe é que ele não 

ocorre de forma tão natural, pois existem dificuldades para as empresas ajustarem o seu nível 

de dívida de modo a atingirem a estrutura de capital almejada. Logo, o ajuste não ocorre de 

forma instantânea. Hovakimian, Opler, e Titman (2001) consideram que as empresas 

enfrentam barreiras na movimentação em direção à proporção de dívida objetivada e que, por 

sua vez, a meta de endividamento pode mudar ao longo do tempo, uma vez que a 

lucratividade e o preço da ação se alteram. Decisões de recompra e emissão teriam como 

objetivo atingir a meta desejada, mas os seus efeitos não se realizam de imediato. 

Graham (2011) por sua vez afirma que a relação dívida/capital próprio de uma 

empresa tende a girar em torno do mesmo resultado de ano para ano
4
, pois as empresas só 

reequilibram suas estruturas de capital de tempos em tempos. O novo equilíbrio só deve ser 

buscado quando os benefícios da reestruturação suplantarem os custos de transação para 

emitir ou recomprar títulos. Logo, é de se esperar algum desvio em relação ao ponto ótimo da 

estrutura de capital, uma vez que pequenos ajustes seriam mais onerosos que os seus ganhos. 

Este mesmo argumento da reestruturação pode ser visto em Gilson (1997): ―high transaction 

and restructuring costs prevent financially distressed firms to readjust their capital structures 

back to what was previously „optimal‟ ‖. 

Empresas com dificuldades financeiras por seu turno ficam sobrecarregadas com os 

altos custos de transação, tornando difícil para elas realizarem ajustes na estrutura de capital 

em sua busca de alcançar o melhor índice de endividamento em termos de valor para o 

                                                 
4 

Graham (2011, p.197), ―First, debt ratios tend to wander around from year to year for a given company. This is 

consistent with Fischer, Heinkel, and Zechner‘s (1989) model in which companies only rebalance their capital 

structures from time to time, when the benefit of doing so outweighs the transaction costs to issuing or retiring 

securities. 
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negócio. Para Liang e Bathala (2009, p.6): ―the study finds that transaction costs and 

bankruptcy costs influence the speed of adjustment towards the optimal debt ratio as well as 

the financing behavior of the firms in financial distress‖. Desta forma, ao se introduzir o 

conceito de imperfeições de mercado causadas pelos custos de transação e pelas restrições e 

custos para o ajuste das estruturas de capital, surge à necessidade de elaboração de um modelo 

dinâmico, que leve em consideração o tempo necessário para a adaptação das mesmas.  

2.1.1.4 Trade-off dinâmico. 

A teoria do trade-off dinâmico trata dos problemas existentes em se atingir o ponto de 

otimização do nível de endividamento, uma vez que os ajustes necessários ocorrem ao longo 

do tempo. Nestes modelos, o foco está no tempo necessário para o ajuste, considerando os 

custos da mudança na estrutura de capital ao longo do tempo. Este tempo para o ajuste foi 

observado em: 

The tradeoff theory predicts a target debt ratio that depends on the potential 

value of interest tax shields and the consequences of financial distress. If 

immediate adjustment to the target is costly, the theory implies a target-

adjustment model. The target is not observed directly, and would probably 

vary through time. (Myers 2002, p. 22). 

Para Hovakimian, Opler e Titman (2001), modelos dinâmicos de estrutura de capital, 

como Fischer, Heinkel, and Zechner (1989) e Leland (1994, 1998), introduziram custos de 

transação que geram no curto prazo um comportamento de pecking order. Ao mesmo tempo, 

estes modelos também sugerem que a empresa reajusta periodicamente a sua estrutura de 

capital buscando atingir uma relação desejada que reflita os custos e benefícios do 

financiamento por dívida que foi encontrada nos modelos estáticos de trade-off. De acordo 

com estes autores, as firmas também mudam com o tempo, o que causaria uma mudança na 

relação dívida/capital próprio. 

Este conceito de que a mudança da relação ótima pode mudar com o tempo é 

consistente com as idéias dos trabalhos de Myers (1984) e Myers and Majluf (1984), de que o 

valor de uma firma é constituído por seus ativos e as oportunidades de crescimento. Desta 

forma, a empresa deve usar relativamente mais recursos de terceiros quando estiver 

financiando os ativos já existentes (renovação) e relativamente mais capital próprio para 

financiar as oportunidades de crescimento.  
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Graham (2011) destaca ainda a questão da flexibilidade financeira. Para ele, por um 

lado este tema é consistente com as considerações de uma estrutura de capital dinâmica 

relativa aos modelos de trade-off dinâmicos. Por outro lado, ao se perceber que a insuficiência 

de recursos internos tem um papel importante nas decisões sobre estrutura de capital, a análise 

da flexibilidade financeira será consistente com a pecking order. A próxima teoria de 

estrutura de capital abordada nesta seção é a pecking order, que assume a preferência de 

fontes internas sobre as externas, e da emissão de dívida sobre o lançamento de novas ações. 

2.1.2 Teoria da Pecking order  

Segundo Frank e Goyal (2009), embora a teoria de pecking order tenha raízes 

históricas na literatura empírica, ela foi estruturada por Myers (1984), que considerou três 

fontes de financiamento disponível para as empresas: lucros retidos, dívida e emissão de 

ações. Para os autores, enquanto a emissão de ações possui problemas sérios de seleção 

adversa, a seleção adversa é menor para a dívida e ausente quando se utilizam lucros retidos. 

Aqui, entende-se por seleção adversa a escolha realizada por investidores de maneira incorreta 

devido à existência de informação assimétrica. 

A teoria da pecking order fundamenta seus argumentos na ideia de assimetria 

informacional ou nos conceitos de custo de transação, de acordo com Frank e Goyal (2009). 

De acordo com os conceitos da assimetria de informação, os gestores conhecem melhor do 

que os investidores externos as perspectivas, os riscos e os valores de suas empresas. Uma 

prova de que membros do conselho estão normalmente melhor informados pode ser 

demonstrada pelo impacto que os anúncios de mudanças de estratégia causam no mercado. 

Por exemplo, o anuncio de alteração no nível de dividendo pago causa variações no preço da 

ação, pois é interpretado como um sinal dos resultados futuros esperados.  

No momento de levantar recursos para a empresa, a questão está em como os novos 

acionistas podem saber que não estarão comprando suas ações a preços elevados e com isto 

transferindo valor aos acionistas prévios. A dificuldade em se ter confiança nos resultados 

previstos pelos gestores faz com que acionistas solicitem um desconto sobre o que seria o 

preço adequado para uma ação. Enquanto a remuneração do capital próprio, em sua maior 

parte, é fruto da expectativa de ganhos da empresa, a remuneração do capital de terceiros é 

oriunda de promessas contratuais. Logo, a carência de informações compromete em maior 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o_assim%C3%A9trica
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grau os acionistas que precisam ser convencidos a fazer aportes de recursos, tornando a 

alternativa de emissão de ações ainda mais onerosa do que a emissão de dívida. 

Fama e French (2005) destacam que Myers (1984) enfatizou os problemas de 

informação assimétrica, mas reconheceu que os custos de transação sozinhos poderiam 

produzir uma hierarquia de financiamento se eles fossem maiores para a dívida do que para os 

lucros retidos e maiores ainda para novas ações. Em outras palavras, a assimetria de 

informação não seria a condição necessária para gerar uma pecking order. 

Os argumentos da pecking order podem ser justificados tanto em função da assimetria 

de informações, quanto pelos custos de transação. Uma vez justificada esta teoria, são 

apresentadas as implicações para a estrutura de capital existente nas empresas. 

Adicionalmente foi considerada uma suavização dos conceitos da divisão hierárquica, tal 

como defendida por Fama e French (2005). A não aderência à ordem de preferência 

tradicional das fontes de capital para algumas formas de emissão de capital próprio não 

comprometeria a validade teórica da pecking order.
5
  

A) Informação Assimétrica enquanto determinante da Pecking order 

A teoria da pecking order de Myers (1984) e Myers e Majluf (1984) parte do conceito 

de mercados financeiros perfeitos, exceto pela informação assimétrica. A pecking order 

assume a preferência em se levantar recursos a princípio pelas fontes internas (lucros retidos). 

Ao usar fontes externas, priorizam-se as menos onerosas, o que torna a emissão de ações a 

última escolha, pois, é mais caro convencer os acionistas de fazer novos aportes do que emitir 

dívida para empresas pouco alavancadas.   

Esta teoria também pode ser entendida partindo-se do prisma do investidor. A idéia 

básica é que os investidores desconhecem o verdadeiro valor tanto dos ativos já existentes 

quanto das novas oportunidades de investimento. Assim, não há como determinar com 

exatidão o valor das ações a serem emitidas para financiar os novos investimentos. Anúncios 

de emissão de ações podem ser boas notícias para investidores se estas revelarem 

oportunidades de crescimento com VPL (valor presente líquido) positivo, mas também podem 

significar más notícias caso os executivos possam estar tentando emitir ações super-avaliadas 

(Myers, 2002, p.24). 

                                                 
5 

O destaque a abordagem de Fama e French (2005) é pertinente a este trabalho que indica a possibilidade de um 

tratamento em separado entre ações votantes e ações não votantes na estrutura de capital.
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As empresas que estiverem com as suas ações subavaliadas e emitirem novos papéis a 

preços ―baixos‖ estarão transferindo valor dos acionistas preexistentes para novos 

investidores. Se os executivos atuarem em benefício dos acionistas já existentes, eles irão se 

recusar a emitir ações subavaliadas, a não ser que a transferência de valor seja mais que 

compensada pelo valor presente líquido das oportunidades de crescimento. Myers e Majluf 

(1984) derivam um equilíbrio onde uma firma só pode emitir ações quando o preço de 

mercado da mesma estiver baixo, devido à influência da informação na decisão de emitir. A 

expectativa de más notícias (sobre o valor dos ativos existentes) acaba por superar a de boas 

notícias (sobre o resultado positivo dos investimentos). Dado o interesse de gestores em 

viabilizar projetos, estes acabam sendo supervalorizados, o que está de acordo com os 

argumentos evidenciados pela teoria da assimetria de informações desenvolvida por Akerlof 

(1970). Este efeito acaba impacta, inclusive, nas boas empresas cujos ativos no momento 

estejam desvalorizados pelo preço corrente, levando as empresas a decidir não emitir ações 

mesmo que isso signifique o desperdício de uma oportunidade de VPL positivo (Myers, 2002, 

p. 23-24). Além disso, quando uma empresa se expande, cabe ao gestor incentivar os 

stakeholders, o que cria a própria necessidade de transparecer otimismo para que novos 

projetos sejam concretizados. 

A previsão de que o anúncio da emissão de ações irá imediatamente derrubar os preços 

das ações foi confirmada por trabalhos como o de Asquith e Mullins (1986), que buscaram 

mensurar o impacto do anúncio da emissão sobre o preço das ações. De acordo com Dierkens 

(1991), a queda de preço em função do anúncio da emissão tende a ser maior onde há 

informação assimétrica mais evidente. Foi demonstrado que a redução de preço é maior para 

empresas que são acompanhadas por poucos analistas de títulos e para empresas com grande 

dispersão dos lucros previstos pelos analistas. 

A assimetria de informação impacta, assim, na decisão de financiamento entre fontes 

externas e internas e na escolha entre novas emissões de dívida ou ações. A assimetria de 

informação acarreta desta forma em uma hierarquia de fontes, em que os investimentos são 

primeiramente financiados por fundos internos como lucros retidos, seguido pela emissão de 

dívida e finalmente pela emissão de novas ações. Portanto, a emissão de capital próprio é a 

última alternativa de financiamento, que só deverá ser escolhida quando a capacidade de 

tomar dinheiro emprestado se esgotou.  
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As empresas não aumentam indiscriminadamente seu nível de alavancagem toda vez 

que uma boa oportunidade de investimento aparece, dada a sua preferência em usar os lucros 

retidos. Assim, o patrimônio líquido aumenta pelo reinvestimento dos lucros ao invés da 

emissão de ações. Empresas com montantes substanciais de lucros gerados internamente não 

precisam vender nenhum tipo de título, evitando assim custos de emissão e problemas de 

informação. 

B) Custos de Transação enquanto determinantes da Pecking-Order 

Autores como Fama e French (2005) e Frank e Goyal (2003) dão relevância aos 

problemas de informação assimétrica, mas argumentam que os custos de transação também 

podem ser determinantes na hierarquia de financiamento. Fama e French (2005) chegam a 

afirmar que a assimetria de informação não seria necessária para justificar uma pecking order: 

Myers (1984) emphasizes asymmetric information problems, but he 

recognizes that transactions costs alone can produce pecking order financing 

if they are higher for debt than for retained earnings and higher yet for 

equity. In other words, asymmetric information may be unnecessary. (Fama 

e French, 2005, p.553).  

Frank e Goyal (2009) corroboram esta argumentação, posto que, embora na maioria 

das vezes a teoria de pecking order seja apresentada em termos de informação assimétrica, é 

possível tecer considerações sobre hierarquia de fontes geradas a partir de outros argumentos:  

Although the pecking order theory is almost always framed in terms of 

asymmetric information, it can also be generated from tax, agency or 

behavioral considerations. (Frank e Goyal, 2009, p. 8).   

O custo do endividamento é menor que o da emissão de ações, uma vez que é 

dispendioso e arriscado convencer os acionistas sobre as boas perspectivas de retorno dos 

projetos das empresas. Para Cherobim (2008): ―Outro aspecto para considerar é que a emissão 

de ações é sempre mais demorada, mais complicada e mais dispendiosa do que a emissão de 

títulos públicos‖. Mesmo o convencimento de credores é trabalhoso, o que faz com que a 

utilização dos lucros como fonte de financiamento seja preferível.  

Enquanto acionistas precisam ser convencidos de que a empresa irá lhes proporcionar 

o retorno desejável, credores precisam acreditar que a empresa irá cumprir seu compromisso 

de arcar com os juros contratados, conseguindo amortizar (ou rolar) a dívida até o 

vencimento. A utilização de lucros retidos reduz em muito a necessidade de prestar as 
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informações de forma tão detalhada quanto nos casos de emissão de novos títulos. A forma de 

proporcionar as informações demandadas pelas fontes de recursos gera parte dos custos de 

transação associadas a cada forma de financiamento, tal como observado por Cherobim 

(2007, p.50): ―A divulgação de informações é trabalhosa e tem custos, além de municiar a 

concorrência com informações sobre produtos a serem lançados, sobre novas tecnologias e 

sobre detalhes do planejamento.‖ 

Desta forma destaca-se a razão porque a teoria de pecking order também é percebida 

como uma teoria de sinalização por alguns autores. Um sinal a respeito de seus planos bem 

como suas condições é dado ao mercado em função da estrutura de capital adotada. Harris e 

Raviv (1991) destacam:  

What are the empirical implications of Myers' "pecking order" theory? 

Probably the most important implication is that, upon announcement of an 

equity issue, the market value of the firm's existing shares will fall.  … A 

number of authors have extended the basic Myers-Majluf idea. Krasker 

(1986) allows firms to choose the size of the new investment project and the 

accompanying equity issue. He confirms the results of Myers and Majluf in 

this context and also shows that the larger the stock issue the worse the 

signal and the fall in the firm's stock price. (Harris e Raviv, 1991, p. 307 e 

308).   

 Os autores afirmam ainda que pela lógica da pecking order, o financiamento via 

fundos internos ou dívida de baixo risco (ou seja, títulos nos quais o valor seja independente 

do acesso a informações privadas) não irão transmitir informação e não resultarão em nenhum 

tipo de reação no preço da ação. Portanto, a decisão de reter ou distribuir lucro representa uma 

sinalização ao mercado e precisa ser investigada relacionando-a com a teoria da pecking 

order.  

C) Relação entre a Teoria de Pecking order e a Política de dividendos  

Uma implicação da teoria de pecking order diz respeito à forma como uma empresa 

conduz a sua política de dividendos. A taxa de distribuição de dividendos precisa ser guiada 

pelas oportunidades de investimento de forma que a empresa evite o uso de fontes externas, 

ao mesmo tempo em que não se deseja a manutenção de grandes somas de caixa sem a 

remuneração esperada pelos acionistas.  

Com o intuito de manter a mesma política de dividendos, evitando mudanças na taxa 

de remuneração dos acionistas, quando não há imediatamente boas oportunidades para gastar 
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o fluxo de caixa gerado, as empresas devem adquirir títulos líquidos ou amortizar suas 

dívidas. A aquisição de títulos líquidos é a forma como a empresa mantém uma 

disponibilidade de caixa para atender a potenciais investimentos, evitando ter que ir a 

mercado buscar novos aportes.  

A manutenção da liquidez pode ser positiva, tanto na redução da freqüência com que a 

empresa irá necessitar de recursos externos quanto no montante total a ser buscado em 

mercado para viabilizar novos projetos. Em algumas situações, é necessária a disponibilidade 

de recursos de imediato, de forma que o tempo gasto para recorrer a fontes externas poderá 

levar à perda da oportunidade de investimento, que a princípio era de desconhecimento de 

outros agentes do mercado. De acordo com Myers (1984), uma vez que a lucratividade e as 

perspectivas de bons investimentos podem ter grandes flutuações recomenda-se a aquisição de 

títulos líquidos, quando houver geração de caixa adicional às necessidades cotidianas, ao 

invés de recomprar ações ou amortizar a própria dívida.  

A amortização de parte das dívidas, por sua vez, busca demonstrar aos credores a 

capacidade de honrar suas obrigações, com vistas a poder contar com o levantamento deste 

tipo de recurso no futuro caso seja necessário recorrer a capitais de terceiros.  

A aquisição de títulos líquidos, contudo, não impede que empresas sem boas 

oportunidades de reinvestir o excedente do fluxo de caixa possam utilizar esses recursos de 

forma inadequada. Assim, executivos podem se apropriar do dinheiro em benefício próprio ou 

simplesmente gastá-lo em maus ativos. Adicionalmente, mudanças bruscas no pagamento de 

dividendos podem causar desconfiança junto aos investidores. Assim, o desafio está em se ter 

um plano para os investimentos futuros que seja bem elaborado e compreendido pelas fontes 

de financiamento.  

D) Suavização da ordem hierárquica 

Fama e French (2005) chamaram a atenção para o argumento de que a emissão de 

capital próprio como última alternativa decorre da premissa de que não há nenhuma forma de 

emitir capital próprio que evite os problemas de assimetria informacional. Caso as empresas 

encontrassem algum meio de emitir capital próprio sem estes problemas, a assimetria de 

informação não restringiria este tipo de emissão. O resultado seria uma mudança na lógica da 
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pecking order, levando à ideia de que o financiamento por capital próprio não seria a última 

alternativa enquanto fonte de levantar recursos.  

Admitindo que existam maneiras de se emitir ações que evitem os custos assumidos 

pela hierarquia, haveria potencialmente uma lacuna no modelo. Os custos de transação e os 

problemas de informação assimétrica podem não restringir seriamente as emissões de 

patrimônio líquido.  

Segundo Fama e French (2005, p.553), a literatura sobre estrutura de capital se 

concentra nas SEOs (seasoned equity offerings6) como a principal forma de levantar recursos 

com capital próprio. O problema está em que as ofertas na forma de SEOs são raras, o que 

leva a uma compreensão inadequada da capacidade de financiamento via capital próprio.  

Para se investigar se a emissão de ações é de fato a última alternativa de levantamento 

de recursos, torna-se necessário reconhecer o efeito líquido das captações de recursos com os 

acionistas em uma dada época. Assim, além de identificar as diferentes formas de 

levantamento de recursos junto aos acionistas, é preciso se investigar se no período houve 

recompra de títulos. Fama e French (2005, p. 550) afirmam: ―It is also well-known that 

seasoned equity offerings (SEOs) are rare. But the aggregate level of equity financing and the 

scarcity of SEOs are misleading.‖ Os autores ressaltam ainda que as recompras de títulos em 

mercado de forma agregada acabam por dificultar a percepção do total de capital próprio que 

é emitido anualmente.   

During much of the sample period, however, repurchases by some firms 

offset the equity issues of others, and aggregate annual net new equity is 

small. This result, along with the low frequency of SEOs, leads to the 

misleading impression that new issues of stock are rare. (Fama e French, p. 

550, 2005). 

A literatura observa que além dos SEOs, existem pelo menos, outras sete maneiras de 

emitir capital próprio com recursos externos: (1) em fusões através da troca de ações, (2) 

opções de ações de empregados, gratificações e outros planos de benefícios aos funcionários, 

                                                 
6
 A seasoned equity offering (SEO) é como se denomina nos EUA, a emissão de novas ações por uma 

companhia já negociada em mercado. Estas ofertas podem envolver ações vendidas por acionistas já existents, 

pela criação de novas ou ambas as situações. De acordo com Chemmanura, Shan e Huc (2009) SEOs difere de 

IPOs, primeiramente porque são empresas mais maduras que as do IPO, tendo um histórico de sua performance  

financeira e operacional no momenta da oferta em mercado. Em segundo, trata-se da emissão de ações de 

empresas que já são precificadas em mercado. A conseqüência para os autores é que os SEOs possuem uma 

menor assimetria informacional. 
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(3) subscrição de direitos emitidos para acionistas, (4) garantias atreladas a outros títulos, (5) 

bônus conversíveis, (6) dividendos reinvestidos e outros planos de aquisição direta e (7) 

colocações privadas. 

O reconhecimento de que existem diferentes formas de se emitir o capital próprio pode 

resultar em um rompimento com parte da hierarquia proposta pela pecking order, onde a 

emissão de capital próprio não seria necessariamente a última alternativa. Esta mudança na 

hierarquia ocorrerá caso algumas destas outras formas de emissão de ações tenham baixos 

custos de transação e modestos problemas de informação assimétrica, quando comparadas ao 

tipo de emissão de dívida adotado pela empresa.  

Especificamente no que diz respeito aos custos de transação, Fama e French (2005) 

identificaram que SEOs, garantias, bônus conversíveis e as colocações privadas possuem 

custos de transação elevados. As outras quatro formas foram identificadas como de baixo 

custo de transação
7
.  

O que se deve confrontar é se os custos relacionados a cada maneira de emitir ações 

são superiores ou não às alternativas de emissão de títulos de credores.  A idéia de que 

existem diferentes formas de levantar recursos próprios não invalida os argumentos da 

pecking order. A aceitação de que pode haver formas de emitir capital próprio com poucos 

problemas de informação assimétrica significa que é possível que algum destes tipos de 

emissão não esteja estritamente aderente à hierarquia teórica. De acordo com o exposto em 

Fama e French (2005), os candidatos mais prováveis a mudarem a ordem de preferência 

seriam as ações emitidas para os funcionários e as oriundas de ações para financiamento de 

fusões. 

 Vale destacar, tal como observado por Fama e French (2005), que esta não aderência 

à pecking order pode ocorrer mesmo que o capital próprio seja emitido com algum problema 

de informação assimétrica e algum custo de transação. Qualquer força que cause alguma 

vantagem ao capital próprio pode fazer com que ele deixe de ser a última alternativa. Um 

exemplo pode ser dado pela troca de ações em uma fusão que seja capaz de gerar um 

benefício fiscal. 

  

                                                 
7
 Uma ressalva deve ser feita para as ações decorrentes de processos de fusões. A negociação da fusão possui 

custos elevados, mas o custo marginal de se carregar uma ação a ser trocada pode não ser alto. 
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 2.1.3 Teoria da Agência 

Esta seção irá tratar da teoria da agência, cujos principais argumentos relacionados a 

finanças surgiram a partir do trabalho de Jensen e Meckling (1976), que trouxe ao debate os 

conflitos existentes entre gestores e acionistas e entre credores e acionistas. As questões 

levantadas pela teoria de agência, em especial os custos relacionados a ela, estão presentes nas 

diferentes teorias voltadas para a questão da estrutura de capital. Na literatura sobre 

determinação da estrutura de capital não há um consenso se a teoria da agência seria uma 

corrente alternativa às teorias de trade-off e pecking order. Enquanto alguns autores entendem 

a teoria da agência como uma vertente das teorias de estrutura de capital, outros a enquadram 

como uma teoria da firma. 

Rajan e Zingales (1995) investigaram os determinantes da estrutura de capital 

analisando as decisões de financiamento nas empresas de capital aberto dos principais países 

desenvolvidos. Para os autores, os custos de agência estão associados ao endividamento, 

conforme pode ser visto a seguir: 

(…) Clearly, the extent of leverage- and the most relevant measure-depends 

on the objective of the analysis. For instance, the agency problems 

associated with debt (…) largely relate to how the firm has been financed in 

the past, and thus on the relative claims on firm value held by equity and 

debt. Here, the relevant measure is probably the stock of debt relative to firm 

value. (Rajan e Zingales,1995, p. 1427) 

Rajan e Zingales (1995) não buscaram enquadrar os modelos de estrutura de capital 

investigados em determinada categoria teórica (pecking order, trade-off etc.). Todavia eles 

reconheceram quais os determinantes que seriam indicados como relevantes por cada uma 

destas teorias. Como visto acima, a teoria de agência traz contribuições para o entendimento 

da alavancagem financeira, independente de ser identificada como uma teoria de estrutura de 

capital. 

A teoria da agência, seja ela considerada uma teoria de estrutura de capital ou não, 

merece ser tratada em separada e o reconhecimento dos conflitos por ela abordados contribui 

para a compreensão do nível de endividamento existente nas empresas de capital aberto. 

Ainda que a teoria da agência possa ser vista como interrelacionada com as outras teorias de 

estrutura de capital abordadas anteriormente, seus argumentos são fundamentados a partir do 

reconhecimento dos conflitos de interesse.  
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Na seqüência são destacados alguns aspectos relativos à teoria da agência, onde 

inicialmente é discutido se de fato a teoria de agência pode ser enquadrada como uma teoria 

de estrutura de capital. Uma vez apresentados o posicionamento de diferentes autores, serão 

descritos os conflitos de interesse ente acionistas e administradores e entre acionistas e 

credores. 

2.1.3.1 Seria a teoria de agência uma teoria de estrutura de capital? 

A identificação de se a teoria de agência é ou não uma teoria de estrutura de capital 

pode variar conforme o autor que seja tomado como referência.  A questão está em 

reconhecer a teoria de agência como uma teoria de estrutura de capital em separado ou como 

uma teoria complementar às teorias já abordadas 

Myers (1984, 2001), que usa a denominação de teoria de fluxo de caixa líquido para a 

teoria da agência, afirma que níveis arriscados de dívida alta irão agregar valor a empresa, 

apesar da ameaça do risco financeiro, em situações onde o fluxo de caixa operacional da 

empresa exceda as oportunidades de investimentos lucrativos. A teoria se aplicaria 

adequadamente a empresas que geram fluxos de caixa elevados que, ao captarem recursos de 

terceiros, não viessem a incorrer em custos de falência que anulassem o efeito ―disciplinador‖ 

que a elevação do nível de dívida proporciona.  Segundo o autor, a teoria de agência é aquela 

que retrata que a escolha da forma de financiamento é uma resposta aos incentivos pessoais 

dos gestores. Myers (2002, p.3) define a teoria da agência como uma teoria onde ―[f]inancing 

decisions have first-order real effects because they change managers‘ incentives and their 

investment and operating decisions. Agency costs drive financing – or at least they explain the 

effects of financing decisions‖.  

Para Myers (2001, p.95), as teorias de pecking order e de trade-off assumem que os 

interesses dos gestores financeiros das empresas e dos seus acionistas estão perfeitamente 

alinhados. Este alinhamento perfeito é teoricamente implausível e impossível na prática, por 

esta razão a teoria da agência se torna justificável, trazendo uma grande contribuição para a 

investigação da estrutura de capital. Myers (2002, p.34) argumenta que: ―[i]f agency costs are 

taken seriously, then the tradeoff and pecking order theories seem naive. Each assumes that 

managers act solely in the interests of the firm‘s stockholders‖.  

Para tratar deste tipo conflito de interesse, a teoria da agência enquanto teoria de 

estrutura de capital fundamenta-se no trabalho de Jensen e Meckling (1976), que afirma a 
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inevitabilidade dos custos de agência. Este argumento postula que os executivos (agentes) 

tenderão a atuar em defesa de seus próprios interesses em detrimento dos interesses da firma e 

dos acionistas. A origem deste tipo de abordagem remonta às pesquisas de governança 

corporativa que ressaltaram as conseqüências negativas da separação entre propriedade e 

controle nas empresas de capital aberto, cujo marco é o artigo de Berle e Means (1932). 

Os defensores da teoria da agência partem da aceitação do problema do fluxo de caixa 

livre enunciado por Jensen e Meckling (1976) para argumentar que a dívida pode agregar 

valor à firma ao reduzir a possibilidade de superinvestimento. Eles reconhecem que, de fato, 

alguns executivos gostariam de ter a liberdade de decidir sobre os investimentos de suas 

companhias e, como tal, iriam preferir operar com baixos níveis de endividamento. Para 

firmas financiadas exclusivamente com capital próprio, os fluxos gerados nas operações que 

ficarão à disposição do gestor serão maiores.  

Embora em alguns casos, os executivos possam voluntariamente aumentar a relação 

dívida/capital próprio, o mais comum é que eles o façam devido a sofrerem pressões de 

investidores externos. Estas pressões seriam, segundo a teoria, causadas hegemonicamente 

pela possibilidade de compras hostis, conforme pode ser visto em: 

The theory explains why cash-cow firms with few growth opportunities are 

candidates for LBOs (Leveraged buyouts) or HLTs (Highly Leveraged 

Transactions), and why small, growth firms are not. It may explain the 

higher debt ratios observed for large, mature firms. The higher the expected 

future costs of overinvestment, the greater the probability of a takeover 

followed by an increase in debt. (Myers 2002, p.37). 

 Mesmo aceitando que a teoria da agência contribui com um novo ponto de vista sobre 

as condições que determinam a estrutura de capital, Myers (2001, 2002) conclui que a teoria 

de agência não proporciona um modelo que indique as atitudes esperadas pelos gerentes em 

relação às emissões de dívida ou capital próprio, a não ser por afirmar que os executivos são 

propensos a super-investir. Em outras palavras, os gestores tenderiam a gastar o excedente de 

caixa em projetos pouco rentáveis, caso este não esteja comprometido com os pagamentos 

obrigatórios da dívida (juros e amortizações). Na prática, a teoria da agência seria uma teoria 

que justifica níveis altos de endividamento em empresas maduras (cash-cow) e também uma 

teoria normativa sobre como os executivos destas empresas deveriam levantar recursos, dado 

o interesse em maximizar a riqueza dos acionistas. Myers (2001, p.99) resume sua visão sobre 

a teoria da agência da seguinte forma: ―[t]herefore, the free cash flow theory is not really a 



54 

 

theory predicting how managers will choose capital structures, but a theory about the 

consequences of high debt ratios.‖   

Já para Frank e Goyal (2009), as questões relativas à teoria da agência devem ser 

incluídas de forma abrangente em alguns modelos relacionados à teoria de trade-off. De 

forma semelhante, Jong e Verwijmeren (2010) analisaram se as empresas de fato buscam um 

nível ótimo de alavancagem ou se estão mais inclinadas a seguir uma hierarquia de fontes de 

capital. Os autores buscaram reconhecer as causas internas a cada empresa que fossem mais 

impactantes na determinação da estrutura de capital. Para eles, o nível de alavancagem pode 

ser explicado em parte, e para algumas empresas, pelos custos de agência, embutidos nos 

modelos de trade-off. Assim de acordo com os autores: 

(…)Firms‘ tangible assets are easy to collateralize, and will therefore reduce 

the bankruptcy costs of debt. As a result both size and tangibility will lead to 

higher leverage for static tradeoff firms, ceteris paribus. In the static tradeoff 

model, the relation between the market-to-book value and leverage is 

explained by agency costs, as firms with high growth opportunities have less 

need to use debt as a disciplinary mechanism against free cash flow 

problems, which will reduce leverage. (...) (Jong e Verwijmeren, 2010, 

p.223). 

Por outro lado, existem autores, como Liang e Bathala (2009), que tratam os modelos 

de custo de agência em separado dos modelos relativos a trade-off ou pecking order e 

defendem a argumentação de que se trata de uma categoria diferente de teoria sobre a 

estrutura de capital. Liang e Bathala (2009,p.9) indicam modelos em: ―Such a finding would 

also be consistent with the theoretical agency models of Grossman and Hart (1982), Jensen 

(1986), Stulz (1990), and Barclay and Smith (2005).‖ 

Adicionalmente, Harris e Raviv (1991) também destacam que a teoria de agência 

merece ser tratado como uma alternativa teórica de abordagem da estrutura de capital. Os 

autores reconheceram as categorias teóricas baseando-se na força motriz da estrutura de 

capital. A força motriz da teoria da agência é o desejo de minimizar os conflitos de interesse 

entre vários grupos com reivindicações de recursos da empresa, incluindo gestores.  

Para Matsuo e Rochman (2008, p.73), ―os modelos baseados em custos de agência 

afirmam que há um nível de endividamento que maximiza o valor da empresa, por meio da 

minimização do conflito de interesse entre acionistas e administradores, e entre acionistas e 

credores.‖ Os autores ressaltam que no caso brasileiro, onde grande parte das companhias é de 



55 

 

controle familiar, o foco do conflito de agência é o relacionamento entre majoritário e 

minoritário e/ou entre acionistas e credores.  

Assim, a agência pode ser compreendida na literatura como uma teoria de estrutura de 

capital ou por sua contribuição a modelos teóricos de trade-off ou ainda como uma teoria da 

empresa que reflete as decisões de financiamento. Independente da forma como seja 

enquadrada, contudo, a teoria da agência traz contribuições para o estudo da estrutura de 

capital, que justificam a relevância da investigação do impacto da emissão dual-class no 

endividamento. 

2.1.3.2 Conflitos Analisados pela Teoria da Agência 

A teoria do fluxo de caixa livre (free cash flow), também identificada como teoria da 

agência para a estrutura de capital, está pautada no conceito de custo de agência (Myers, 

2002). Os custos de agência podem ser originados por conflitos entre credores e acionistas ou 

por conflitos entre gestores (executivos) e acionistas. 

A) Conflito entre Executivos e Acionistas 

Em uma empresa que seja administrada por seus sócios, os objetivos individuais de 

maximização da riqueza irão coincidir com os da empresa. À medida que a empresa cresce, os 

sócios passam a necessitar delegar diferentes funções, contratando especialistas. Quando a 

gestão da empresa é assumida por executivos, os interesses dos proprietários e dos gestores 

podem não coincidir. Nesta situação, podem surgir conflitos de interesse entre executivos e 

acionistas. 

Mesmo com a possibilidade da ocorrência de conflitos, a contratação de executivos 

quando a empresa está em expansão se torna necessária, posto a mesma impactar 

positivamente no valor da empresa. Esta valorização ocorre porque a percepção de mercado é 

de que a empresa está sendo administrada mais profissionalmente com executivos contratados 

para desempenhar funções gerenciais – ao invés do fundador ou de seus parentes. Com 

profissionais selecionados em função de suas competências profissionais, a perspectiva é que 

a empresa seja melhor administrada. 

Com vistas a mitigar o conflito entre os interesses de gestores com os dos sócios 

(acionistas) as empresas incorrem em custos associados a estas contratações, os chamados 
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custos de agência. Segundo Cherobim (2008) os custos de agência associados ao conflito 

entre executivos e acionistas são agrupados em três tipos: gastos com monitoramento, gastos 

com reestruturação e custos de oportunidade.  

Os gastos com monitoramento são, normalmente, mecanismos de acompanhamento 

externo, que impelem os executivos a priorizar a riqueza dos acionistas. Um exemplo destes 

mecanismos são as auditorias contratadas para acompanhar as operações das empresas. O 

auditor externo tem a função de identificar se as atividades estão ocorrendo tal como os 

relatórios contábeis e gerenciais indicaram. Caso haja alguma desconfiança, os sócios serão 

então comunicados. Trata-se de um procedimento normalmente oneroso e voltado para um 

período específico, o que limita a sua eficácia. 

Os gastos com reestruturação impactam na fiscalização e hierarquização dos processos 

decisórios. Assim, a estrutura organizacional da empresa deve ser tal que haja um controle 

para que não sejam tomadas decisões em desacordo com os interesses dos acionistas. A 

escolha de uma composição do conselho de administração que inclua membros externos ou 

envolvimento dos acionistas nas assembléias são exemplos de procedimentos que aumentam a 

participação dos sócios nas decisões. Todavia, estes instrumentos implicam em gastos e uma 

maior lentidão no processo decisório.      

Os custos de oportunidade se referem às medidas que são tomadas para reduzir a 

autonomia dos executivos, que podem acarretar em perdas de boas oportunidades de 

negócios. Por exemplo, ao se reduzir o fluxo de caixa à disposição dos gestores, ainda que tal 

medida reduza a possibilidade de mau uso por parte dos mesmos, diminui a agilidade do 

administrador.  

Cherobim (2008) ainda aponta que os custos de agência podem ser reduzidos pela 

utilização de alguns mecanismos (ou estratégias). Como exemplo destas estratégias, é citada a 

remuneração variável de gestores, onde eles recebem ações da empresa no futuro, como parte 

do pagamento por ter melhorado o desempenho da empresa.  Outro exemplo é a atração de 

grandes investidores institucionais (fundos de pensão e fundos de investimento), o que 

aumenta a possibilidade de intervenção dos acionistas na administração, posto que ao 
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entrarem com somas mais vultosas que os demais acionistas, aos mesmos compensa dedicar 

dinheiro e tempo com o acompanhamento das operações cotidianas da empresa.
8
  

A possibilidade de haver uma aquisição hostil é outro instrumento de redução dos 

custos de agência, uma vez que os executivos temerosos de perderem seus cargos evitarão a 

mudança do controle que decorre da aquisição, buscando estratégias de valorização do preço 

das ações no mercado de tal modo que encareça a compra da empresa, evitando assim a 

possibilidade de mudança de proprietário. 

Esta teoria deve ser vista com especial atenção quando analisada para o contexto 

brasileiro, conforme Silveira e Bellato (2005): 

O principal problema de agência abordado pela literatura, desde o trabalho 

seminal de Berle e Means (1932), é o problema entre acionistas e gestores 

decorrente de uma situação de estrutura de propriedade pulverizada. No 

Brasil, entretanto, estudos como os de Leal et al. (2002) e Silveira et al. 

(2004), mostram que, em decorrência da alta concentração da propriedade e 

da existência de um grupo de controle bem definido, o principal problema de 

agência nas companhias abertas ocorre entre acionistas controladores e 

acionistas minoritários.    

B) Conflito entre Acionistas e Credores 

 Para Myers (2001), conflitos entre os investidores de capital próprio com os de capital 

de terceiros só existem quando há um risco de não pagamento da dívida. Quando não há risco 

da dívida ser honrada, os credores não estarão interessados nos rendimentos, valores e riscos 

da empresa. Quando há a possibilidade de default, é possível que acionistas se beneficiem em 

detrimento de credores.  

Quando gestores agem em defesa do interesse dos acionistas, eles podem ser tentados 

a adotar medidas que podem elevar o risco de não cumprimento das obrigações, e com isso 

transferirem valor dos credores para os acionistas. Para Myers (2001), existem diferentes 

formas dos gestores beneficiarem os acionistas, cabendo aos credores buscarem mecanismos 

nos contratos para diminuir as chances de estratégias de transferência de valor para os 

acionistas em detrimento da dívida. 

                                                 
8
 Um exemplo de falta de acompanhamento pode ser visto nas empresas onde há uma grande diluição das ações, 

onde poucos acionistas conseguem dedicar tempo e recursos para irem às assembléias. Quando há algum 

acionista institucional, um analista ou representante do capital investido deverá estar presente. Além disto, este 

tipo de investidor consegue com mais facilidade deter uma quantidade de ações que possibilite a participação nos 

conselhos das empresas.  
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―There are many examples of these temptations at work. (…) Debt investors 

are of course aware of these temptations and try to write debt contract 

accordingly. Debt covenants may restrict additional borrowing, limit 

dividend payouts or other distributions to stockholders, and provide that debt 

is immediately due and payable if other covenants are seriously violated.‖  

(Myers, 2001, p.96) 

Quando da emissão de dívida, os compradores destes títulos se baseiam na avaliação 

entre o risco no momento da compra e o esperado após a reestruturação das fontes de 

financiamento. Além da nova relação dívida/capital próprio, devem ser considerados os riscos 

dos investimentos a serem realizados.  Segundo Cherobim (2008), os conflitos de interesse 

podem se originar nas decisões de investimento, de financiamento e de distribuição de 

dividendos.   

Através das decisões de investimentos, os executivos estariam investindo em ativos 

mais arriscados ou adotando estratégias operacionais mais arriscadas. O sucesso deste tipo de 

operação seria absorvido pelos acionistas, o fracasso, todavia, ficaria para ser assumido pelos 

credores. Em outras palavras, o aumento do risco eleva o retorno para os acionistas, enquanto 

para o credor a adoção de investimentos mais arriscados aumenta a possibilidade da dívida 

não ser paga. Para os credores, não há contrapartida do aumento da remuneração decorrente 

dos investimentos mais arriscados, uma vez que o serviço da dívida é fixo. 

Um mecanismo para reduzir este tipo de conflito pode ser a adoção de cláusulas que 

facultam a interferência dos credores em situações com perspectivas de default das obrigações 

da empresa, as quais indiquem mediadores em situações de conflito, previsão de assembléia 

de debenturistas e até participação direta na gestão ou nos conselhos em caso de 

inadimplência. Tais cláusulas demonstram o interesse da empresa em negociar e melhorar a 

sua transparência. 

Outro instrumento pode ser a ocorrência de cláusulas que forçam a companhia a 

comprar seus títulos pelo valor de face, antes de sua data de vencimento. Se o título for 

emitido com uma opção de venda, o comprador terá uma alternativa de saída antes do prazo 

final. Esta alternativa servirá de parâmetro para o preço a ser cotado em mercado nas 

proximidades da data do exercício. Assim, se um título não tiver liquidez ou for 

desvalorizado, o detentor do mesmo poderá exercer a sua opção de venda ao preço pré-

acordado ainda que anterior a data de vencimento do título. 
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No que diz respeito às decisões de financiamento, os executivos podem assumir 

dívidas mais arriscadas que as anteriores, o que implica a elevação da taxa de juros exigida. O 

detentor do título antigo não terá sua remuneração ampliada, uma vez que os pagamentos de 

juros e do principal são pré-acordados, embora o seu risco tenha ficado maior, o que leva a 

redução do preço do título em mercado. Quando a taxa de juros paga a novos credores é 

superior à paga pelos títulos antigos, tanto acionistas quanto os credores antigos estarão 

perdendo. Os credores antigos verão seus títulos serem desvalorizados. Já para os acionistas, 

como a parcela do retorno gerado pelo ativo que é incorporada pelo credor aumenta, haverá 

redução do fluxo pertencente ao capital próprio, em comparação com aquele observado caso a 

remuneração dos credores estivesse associada a uma menor taxa.  

A dívida, mesmo mais cara, pode ainda estar sendo favorável ao acionista em termos 

de benefícios fiscais, enquanto para o credor representa perda de valor dos títulos cotados nos 

mercados (de debêntures). De acordo com Cherobim (2008), até o limite dos riscos de 

falência, os acionistas são favoráveis ao financiamento de bons projetos com capital de 

terceiros, uma vez que com o mesmo montante de capital próprio consegue-se gerar um lucro 

maior para o acionista, aumentando assim a rentabilidade das ações. 

Com relação às decisões de distribuição de dividendos, na falta de bons projetos de 

investimentos os executivos podem aproveitar a sobra de caixa para pagar dividendos acima 

dos esperados, ou até mesmo recomprar ações. Esta redução de liquidez pode comprometer 

nos períodos seguintes a capacidade de pagamento dos juros. No limite, os executivos podem 

até pegar dinheiro emprestado adicional com o objetivo de pagar aos acionistas. Neste caso, o 

valor total da firma ficaria constante. Todavia, o valor da dívida existente declinaria e a da 

parcela pertencente ao capital próprio aumentaria (Myers, 2001, p.96).   

Visto como uma teoria que analisa os conflitos entre acionistas e credores ou entre 

acionistas e gestores, a teoria da agência é capaz de ter um papel importante na compreensão 

do nível do endividamento, ainda que esta teoria não tenha o respaldo na literatura como as 

teorias de trade-off e a de pecking-order possuem. A teoria da agência e as teorias que serão 

abordadas na próxima seção trazem contribuições relevantes ao debate sobre endividamento, 

independente de serem identificadas ou não como teorias de estrutura de capital. 

 



60 

 

2.1.4 Teoria do Market Timing 

Segundo Frank e Goyal (2009), market timing é uma concepção antiga que foi 

renovada e atualmente está ganhando popularidade no meio acadêmico. Diferentemente das 

teorias apresentadas, a abordagem do Market Timing analisa o impacto na estrutura de capital 

das variações de preço em mercados imperfeitos.  

A teoria de market timing foi estruturada por Baker e Wurgler (2002). A essência 

desta teoria é que as empresas irão preferir títulos de dívida quando o preço das ações estiver 

baixo e irão escolher a emissão de capital próprio quando o preço das ações estiver alto. Frank 

e Goyal (2009) ponderam que de acordo com a teoria do market timing, cabe aos gestores 

observar as condições de momento no mercado tanto para a dívida quanto para o capital 

próprio, na hora de escolherem a fonte de recursos, optando pela que estiver mais favorável 

para agregar valor aos acionistas anteriores (ou pelo menos aos controladores). Quando 

nenhuma fonte se mostra interessante, ou seja todas subavaliadas, a emissão tende a ser 

adiada. Analogamente, se as condições de mercado forem excepcionalmente boas é possível 

que recursos sejam levantados ainda que não haja a necessidade imediata destes. 

Baker e Wurgler (2002) afirmam que market timing é uma teoria de estrutura de 

capital com boa capacidade explicativa do tipo de financiamento escolhido:  

We believe the most realistic explanation for the results is that capital 

structure is largely the cumulative outcome of past attempts to time the 

equity market. In this theory, there is no optimal capital structure, so market 

timing financing decisions just accumulate over time into the capital 

structure outcome. This simple market timing theory of capital structure 

appears to have substantial explanatory power. (Baker e Wurgler, 2002, 

p.29) 

 De acordo com Frank e Goyal (2009), os estudos que analisaram o retorno das ações 

no longo prazo, acompanhando eventos de financiamento das empresas, encontraram 

evidências consistentes com o market timing. Baker e Wurgler (2002) argumentaram que a 

estrutura de capital deve ser entendida enquanto um efeito cumulativo das tentativas da 

empresa de acompanhar o mercado. Tomando por base o mercado de capitais norte-

americano, Baker e Wurgler (2000) apresentaram evidências de que os gestores tentam ser 

oportunistas em suas decisões de financiamento, buscando emitir capital próprio ao 

perceberem boas oportunidades em função dos preços cotados em mercado. 
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Matsuo e Rochman (2007), por sua vez, destacam que trabalhos desenvolvidos sobre 

as ofertas primárias de ações e debêntures no Brasil encontraram evidências de que a decisão 

de levantamento de fundos externos é influenciada por variáveis econômicas, validando os 

argumentos da teoria de market timing. Os autores indicaram como exemplos voltados para o 

Brasil, os trabalhos de Eid e Matsuo (2004), Matsuo (2004), Leal (1991), Procianoy e Caselini 

(1997), Leal (1998) e Leal e Saito (2003). 

Por sua vez, Marques (2011, p. 15) indicou estudos que não encontraram evidências de 

Market timing:  

Cabe ressaltar que os estudos de Alti (2006) nos Estados Unidos, Bie e Haan 

(2007) na Holanda, Vallandro et al. (2009), Mendes, Basso e Kayo (2009), 

Rossi e Marotta (2010) no Brasil, não encontraram evidências de 

persistência da teoria de Market timing contrariando o resultado apresentado 

por Baker e Wurgler (2002). Um dos motivos para essa contradição pode ser 

a diferença de eficiência do mercado de capitais americano [da época da 

pesquisa] quando comparado aos demais mercados. 

Para Vasilou e Daskalakis (2009), a teoria de market timinig relaciona-se com os 

conceitos inerentes às finanças comportamentais, onde gestores tirariam proveito de 

oportunidades criadas em momentos de irracionalidade do mercado, para ajustar o grau de 

alavancagem e beneficiar seus atuais acionistas.  De acordo com Baker e Wurgler (2002), a 

ocorrência do market timing pode ser justificado seja pela irracionalidade (e.g. 

comportamento de manada) dos agentes ou pela seleção adversa. Estas duas abordagens irão 

levar à mesma dinâmica sobre a estrutura de capital, conforme argumento a seguir: 

There are two versions of equity market timing that lead to similar capital 

structure dynamics. The first is a dynamic form of Myers and Majluf (1984) 

with rational managers and investors and adverse selection costs that vary 

across firms or across time. (…)The second version of equity market timing 

involves irrational investors (or managers) and time-varying mispricing (or 

perceptions of mispricing). Managers issue equity when they believe its cost 

is irrationally low and repurchase equity when they believe its cost is 

irrationally high.(...) It is important to keep in mind that this second version 

of market timing does not require that the market actually be inefficient. It 

does not ask managers to successfully predict stock returns. The critical 

assumption is simply that managers believe that they can time the market. 

(Baker e Wurgler, 2002, p.27 e 28) 

Seja por uma dinâmica ou outra, seriam criadas situações propensas às emissões de 

títulos em que o preço no mercado estaria acima do que os gestores consideram justo para os 

títulos de suas empresas. A irracionalidade poderia também acarretar na situação oposta, onde 

pelo fato dos preços estarem abaixo do justo justificariam a recompra destes títulos.  
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Para os defensores desta teoria, o market timing de capitalização das empresas é um 

aspecto importante na realidade das políticas de financiamento das empresas. Baker e Wurgler 

(2002) apontam quatro tipos de evidências, existentes nos trabalhos desenvolvidos sobre o 

tema, para a aceitação dos conceitos relacionados ao market timing.  

Primeiramente, quando se analisa as decisões de financiamento, é possível perceber 

que as empresas tendem a emitir ações em vez de dívida quando o valor de mercado está 

elevado e tendem a recomprá-las quando estão baixas. A segunda constatação relevante é que 

as análises de longo prazo dos retornos das ações que se seguiram às decisões de 

financiamento das empresas sugerem que a estratégia de market timing é em média bem 

sucedida.
9
 Em terceiro, as análises dos resultados previstos e realizados a respeito das 

emissões de ações sugeriram que as empresas são inclinadas a emitir capital próprio em 

períodos em que os investidores possuem boas perspectivas de rentabilidade em função das 

projeções de lucros dos projetos que estão sendo implantados. Em quarto lugar, com o intuito 

de apresentar uma evidência tirada do comportamento reconhecido pelos próprios executivos, 

Baker e Wurgler (2002) destacaram os resultados de uma pesquisa
10

, onde 2/3 dos gestores 

financeiros admitiram a tentativa de buscarem o momento certo para emitir ações. A maioria 

dos pesquisados reconheceu que o montante pelo qual as ações estavam sub ou superavaliadas 

era importante na hora de considerar a captação. Nesta pesquisa, alguns chegaram a afirmar 

que se as ações haviam tido um aumento recente, o preço pelo qual podemos vende-las é 

―alto‖. 

Para Baker e Wurgler (2002) a evidência da teoria de market timing pôde ser 

percebida por: (i) análises das decisões de financiamento reais, (ii) análises de longo prazo 

que acompanharam as emissões e recompras de ações, (iii) análises de ganhos realizados e  

previstos das emissões de ações e (iv) pesquisas com gerentes.  

Portanto, a teoria de market timing não seria especificamente uma teoria de estrutura 

ótima de capital, nem tampouco uma teoria de estrutura da hierarquia das fontes de recursos, 

uma vez que as preferências podem variar ao longo do tempo, em função das condições de 

mercado, mas sim uma teoria que sugere que a estrutura de capital seja determinada em 

                                                 
9
 Empresas emitem ações quando o custo de capital do acionista é relativamente baixo e realizam a recompra de 

ações ao perceber que seu custo de capital está caro. 
10

 Os autores se referem a pesquisa de Graham e Harvey (2001), feita com anônimos, onde a prática dos 

executivos dá suporte a idéia (Baker e Wurgler, 2002, p.2). 
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função das decisões consecutivas ao longo da história da empresa e das imperfeições que 

surgiram no mercado e foram sendo aproveitadas pelos gestores.  

Para Baker e Wurgler (2002), contudo, a estratégia de market timing obedece aos 

princípios de uma teoria de estrutura de capital. Portanto, se espera que as empresas tomem 

suas decisões de financiamento em conformidade com as recomendações teóricas para a 

estrutura de capital que terão impactos no longo prazo. O resultado esperado pela teoria é que 

empresas pouco alavancadas serão aquelas que levantam recursos com suas ações quando as 

avaliações de mercado estão altas, em comparação ao seu valor patrimonial (market-to-book), 

enquanto  empresas com níveis elevados de alavancagem são aquelas que se financiam com 

dívidas quando o valor de mercado do capital próprio está baixo. 

2.1.5 Teorias de Mercado 

Os modelos de estrutura de capital que usam argumentos das teorias das organizações 

industriais aparecem na literatura científica desde a década de 80. Para Harris e Raviv (1991), 

estes modelos podem ser classificados em duas categorias: aquela onde a estrutura de capital 

está relacionada à estratégia competitiva da firma e aquela onde a mesma deriva da interação 

da firma com consumidores e fornecedores.  

As teorias relacionadas ao mercado caracterizam-se por trazer contribuições para as 

teorias anteriormente descritas, e não por criarem alternativas metodológicas para abordar o 

tema do levantamento de recursos. Deve ser destacado que as contribuições podem ser mais 

pertinentes a uma dada teoria. As teorias de mercado podem enriquecer os modelos 

constituídos a partir da teoria de pecking order de forma mais notável. A compreensão da 

dinâmica do mercado em termos concorrenciais ou na sua interação com outros agentes 

permite vislumbrar as razões para que uma empresa tenha a sua hierarquia de preferência 

entre as fontes de recursos. A mudança na forma de captar recursos representa uma 

sinalização da empresa para os agentes relacionados à mesma, especialmente para os que 

fazem parte da sua linha de produção (fornecedores, clientes, sindicatos), e inclusive para os 

concorrentes existentes e potenciais.   

Uma abordagem que complementa a teoria de trade-off leva em consideração as 

interações dos mercados de fator e de produto, com destaque para o trabalho de Titman e 

Wessels (1988). Esta abordagem é considerada como uma alternativa de teoria de estrutura de 

capital, tal como indicado por Harris e Raviv (1991) e Frank e Goyal (2009), sendo tratada 
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neste referencial teórico junto com as teorias que consideram as condições econômicas onde 

as empresa operam. 

 Inicialmente será discutida a abordagem que explora a relação entre a estrutura de 

capital de uma empresa e a sua estratégia quando o seu produto está competindo no mercado, 

e em seguida a abordagem tratada é a que relaciona a estrutura de capital da empresa com as 

negociações que ocorrem entre a empresa e os outros ―agentes‖ em função das características 

do produto ou do insumo. 

A) Teorias Relacionadas à Estratégia Competitiva de Mercado 

Se por um lado a literatura de economia industrial normalmente assume que, ao 

escolher a sua estratégia competitiva, o objetivo da firma é maximizar o lucro total, sem 

considerar de forma mais explícita as questões relacionadas a como a firma financia seus 

projetos de investimento, por outro lado, a literatura financeira costuma ressaltar a 

maximização da riqueza dos acionistas como objetivo da firma, geralmente ignorando a 

estratégia de mercado relativa ao seu produto. 

Existe por outro lado uma literatura adicional que relaciona a estrutura de capital e a 

estratégia competitiva da firma, cujos trabalhos adotam a visão que os executivos podem 

orientar suas ações para agregar valor aos acionistas pela escolha do nível de alavancagem da 

empresa, considerando características concorrenciais existentes no mercado. Os trabalhos de 

Brander e Lewis (1986), Maksimovic (1988) e Glazer (1989) defendem a idéia que a 

alavancagem muda a remuneração das ações e o seu risco, criando assim barreiras à 

concorrência que impactam nas estratégias competitivas da firma. A respeito da alavancagem 

afetar o equilíbrio entre as empresas no mercado, tem-se a seguinte citação que destaca a 

relação entre estratégia de mercado e estrutura de capital: 

The new literature linking capital structure and product market strategy 

adopts the finance view that managers generally have incentives to 

maximize equity value as opposed to profits or total value. In these papers, 

leverage changes the payoffs to equity and thus affects the equilibrium 

product market strategies. (Harris e Raviv, 1991, p.316) 

Brander e Lewis (1986) partiram da argumentação de Jensen e Meckling (1976) de 

que aumentos nos níveis de dívida induzem os acionistas a perseguirem estratégias mais 

arriscadas. No modelo por eles criado, empresas de oligopólios adotam políticas de produção 

mais agressivas do que as empresas que operam como monopólios ou das que atuam em 
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mercados competitivos. Este comprometimento com estratégias mais agressivas acaba por sua 

vez, levando as empresas a escolherem níveis mais elevados de dívida
11

.  

Partindo da modelagem dos lucros em função da demanda, dos custos e do número de 

empresas, Maksimovic (1988) derivou um modelo estático comparativo capaz de apresentar a 

capacidade de endividamento em função das características da indústria e da firma. A 

capacidade de endividamento seria o montante máximo que as empresas de determinada 

indústria poderiam suportar sem possibilidade de destruir os acordos tácitos. Sobreira, Rente e 

Figueiredo (2005) destacam que Maksimovic (1988) identificou a relação existente entre o 

lado financeiro e as práticas de conluio existente em mercados oligopolistas, o que permitiu à 

teoria associar a estrutura de capital às estratégias concorrenciais de impedir a entrada de 

concorrentes.  

Os modelos teóricos que relacionam a estratégia competitiva com a estrutura de 

mercado fundamentam-se no argumento que empresas em oligopólios tendem a ter uma 

dívida maior que as empresas em monopólios ou em mercados competitivos (Brander e 

Lewis, 1986), e que a dívida tende a ser de longo prazo (Glazer,1989). Quando acordos tácitos 

são viáveis, a dívida fica limitada e a capacidade de alavancagem aumenta em função da 

elasticidade da demanda (Maksimovic, 1988). Com a possibilidade de elevação da dívida, a 

empresa poderá reagir rapidamente caso algum novo concorrente queira ingressar em seu 

mercado. Além de facilitar a reação a entrantes, Sobreira, Rente e Figueiredo (2005, p.11) 

alegam que as reservas de capital ou a capacidade de aumentar a alavancagem podem criar 

práticas predatórias de fixação de preços. 

B) Influência da Dívida nas Interações com Consumidores e Fornecedores 

A abordagem da determinação da estrutura de capital baseada na relação da empresa 

com consumidores e fornecedores parte das interações entre o nível de dívida e o mercado do 

produto ou o dos insumos. Os estudos relacionados a esta abordagem são voltados para as 

necessidades dos clientes para um produto ou serviço em particular, as necessidades dos 

funcionários se vincularem a alguma empresa com especificidades de capital humano, a 

qualidade do produto e o poder de barganha dos trabalhadores ou de outros fornecedores. 

(Harrris e Raviv, 1991). 

                                                 
11

 Brander e Lewis (1986) afirmam que, de acordo com o equilíbrio de Cournot, a escolha pelo aumento da 

alavancagem acaba sendo obrigatória para as empresas sobreviventes em mercados oligopolistas. 
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Titman (1984) constatou que a liquidação de uma empresa pode acarretar em custos 

para os consumidores ou fornecedores. Estes custos se refletem na incapacidade dos 

consumidores obterem os produtos e serviços desejados ou na impossibilidade dos 

fornecedores realizarem as vendas como esperado. A possibilidade de ocorrência destes 

custos acaba impactando na empresa, e por sua vez nos acionistas, pela redução dos preços 

dos produtos da empresa. Para o autor, a estrutura de capital pode ser usada para influenciar 

os acionistas a terem uma perspectiva adequada quanto à liquidação da empresa.  

De modo geral, para os produtos duráveis ou únicos, os custos impostos aos 

consumidores, quando estes produtos deixam de existir é maior do que para os produtos não 

duráveis ou aqueles que podem ser ofertados por mais de um produtor. Titman e Wessels 

(1988) constataram que a dívida é negativamente correlacionada com a ―unicidade‖ da linha 

de negócios de uma empresa, o que é consistente com a idéia de que as firmas que podem 

potencialmente impor altos custos (para os consumidores, trabalhadores e fornecedores) na 

eventualidade de uma liquidação têm um nível baixo de dívida Os autores apresentam 

conclusões semelhantes para empresas cujos produtos sejam únicos ou especializados, 

conforme pode ser visto em Titman Wessels (1988,p.2) com a afirmação: “[o]ur results 

suggest that firms with unique or specialized products have relatively low debt ratios”. 

Titman e Wessels (1988) justificam esta afirmação:   

(...) Customers, workers, and suppliers of firms that produce unique or 

specialized products probably suffer relative high costs in the event that they 

liquidate. Their workers and suppliers probably have job-specific skills and 

capital, and their customers may find it difficult to find alternative servicing 

for their relatively unique products. For these reasons, uniqueness is 

expected to be negatively related to debt ratios. (Titman e Wessels, p.5, 

1988). 

Os modelos envolvendo características dos produtos ou dos insumos ressaltaram o 

papel da estrutura de capital na disponibilidade futura de produtos, partes, serviços, controle 

de qualidade e a dinâmica da barganha entre executivos e fornecedores de insumos. Sarig 

(1988) argumenta que os detentores de títulos de dívida assumem uma grande parcela dos 

custos do fracasso da barganha, mas somente recebem uma pequena parcela dos ganhos de 

barganha bem sucedida. Assim, os credores protegem parcialmente os acionistas contra o 

fracasso nas negociações com os fornecedores. A implicação deste argumento é que a 

empresa deve aumentar sua dívida, quanto maior for o poder de barganha ou mais ampliada a 

alternativa de mudar seus fornecedores no mercado. Por extensão, em relação à mão de obra, 
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pode-se afirmar que firmas com sindicatos bem organizados ou empresas onde os empregados 

tenham habilidades que sejam fáceis de serem transferidas terão um nível de endividamento 

maior. Visto sob esta ótica, a força de trabalho é entendida como um tipo de insumo, valendo-

se da mesma lógica de barganha com os fornecedores.  

De acordo com Titman (1984) e Titman e Wessels (1988), para as empresas cujos 

produtos são únicos ou com serviços adicionais no pós-venda ou tenham reputação de 

produzirem produtos de alta qualidade, são esperadas dívidas menores, mantidos outros 

fatores constantes. A razão disto ocorrer é porque os possíveis custos pela liquidação destas 

empresas são elevados, uma vez que nestes casos os impactos da descontinuidade são mais 

danosos aos consumidores, a questão da imagem de empresa sólida é fundamental para não 

comprometer o faturamento.  

De forma análoga, algumas características da forma como a empresa se relaciona com 

trabalhadores podem definir a estrutura de capital mais adequada. Sarig (1988) afirma que 

empresas sindicalizadas ou com funcionários com habilidades de fácil transferência tenderão 

a ter maiores dívidas, pois estes fatores facilitam a negociação em caso de mudança da mão de 

obra. A ideia inerente a este argumento é que seria mais fácil demitir e contratar quando for 

menos custosa a substituição de funcionários e quando há a possibilidade de dialogar com um 

grupo maior de trabalhadores ao existirem sindicatos organizados. 

2.1.6 Teoria de Disputa de Poder 

Uma parte da literatura de finanças desenvolvida a partir da década de 80 teceu 

considerações sobre a relação entre estrutura de capital e as disputas de controle corporativo. 

Trata-se de teorias de estrutura de capital relacionadas à possibilidade de takeover. O 

princípio básico destas teorias é o fato de que as ações (ordinárias) possuem direito ao voto 

enquanto a dívida não.  

Harris e Raviv (1991) e Stulz (1988), argumentam que a estrutura de capital impacta 

nos resultados das disputas pelo controle (takeover), pois irá refletir na quantidade de ações a 

serem emitidas. Por sua vez para se identificar a perspectiva de takeover deve ser considerada 

a forma como as ações com direito ao voto estão distribuídas. Existiria assim, uma relação 

entre a fração do patrimônio líquido detida pelos que controlam a empresa e a fração 

pertencente aos não controladores que diminua a possibilidade de um takeover.  
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O objetivo da empresa seria o reconhecimento da relação que desestimulasse o 

takeover e quando possível, a identificação do quanto deve ser pago pelo interessado. Em 

outras palavras, a estrutura de capital afeta o valor da empresa por impactar na probabilidade 

e no preço do takeover. Sendo assim, deve existir uma proporção ideal de ações votantes a 

serem detidas pelo controlador, de forma que potenciais disputas de controle não se 

materializem e ao mesmo tempo suas ações tenham o seu valor maximizado. A dívida tem 

desta forma, o papel de reduzir as necessidades de inversões em patrimônio líquido por parte 

do controlador, permitindo que o mesmo detenha uma fração maior do capital próprio com o 

mesmo valor investido, em comparação com a situação na qual a empresa só financiasse suas 

atividades com capital próprio. 

 ―Debt decreases the value of the equity allowing him to purchase a larger 

fraction with his given wealth. Maximizing the manager's payoff is actually 

accomplished by choosing the debt level that determines the optimal share‖. 

(Harris e Raviv 1991, p.322). 

Desta forma, empresas passíveis de takeover irão aumentar o seu nível de 

endividamento, o que será acompanhado por uma reação positiva sobre seu valor de mercado. 

A alavancagem é, assim, negativamente relacionada com as situações nas quais as tentativas 

de tomada de controle foram bem sucedidas. Em função disso, a probabilidade das empresas 

alavancadas se tornarem alvos de takeover passa a ser menor. 

Uma questão que pode ser levantada a respeito das teorias sobre disputa de controle é 

que estas devem ser compreendidas como teorias relativas a mudanças de curto prazo da 

estrutura de capital, que respondem a ameaças iminentes de takeover, uma vez que a estrutura 

ótima de capital advinda destes modelos pode ser implementada em resposta a atividades 

hostis de tentativa de tomada de controle. Sendo assim, tais teorias não trariam contribuições 

sobre a estrutura capital das empresas no longo prazo
12

. Em conformidade com os argumentos 

apresentados nas outras teorias aqui tratadas, a possibilidade de alterar o nível de 

alavancagem no curto prazo não necessariamente ocorreria tão rapidamente como descrita 

inicialmente. 

 A teoria que relaciona a estrutura de controle à estrutura de capital reconhece que 

empresas sensíveis a sofrerem um processo de takeover devem aumentar o nível de 

alavancagem com vistas a reduzir esta possibilidade.  Assim, empresas que utilizam um nível 

                                                 
12

 Convêm destacar que estas teorias aceitam como dadas as características dos títulos emitidos das empresas, 

tanto no que se refere aos aspectos de fluxo de caixa quanto no direito de voto. 
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de alavancagem permanentemente alto estão criando barreiras às tentativas de aquisição 

hostil. Pela perspectiva desta teoria o aumento da dívida reduz a probabilidade de um 

takeover, ao piorar a atratividade da empresa por encarecer o processo.   

2.2 Dual Class  

A literatura que dá fundamentação científica a pesquisa, na qual esta tese é formulada, 

trata da forma como pode ocorrer a emissão de capital próprio com direitos diferenciados 

dentro de uma mesma empresa. A literatura cunhou a expressão “dual-class‖ para abordar a 

emissão de ações com classes distintas, conforme é apresentado na conceituação do tema em 

estudo. A definição apresentada para a expressão-chave deste estudo é a que atende ao 

contexto investigado, considerando o ambiente nacional, mas também identificando o que é 

globalmente aceito para o termo no que se refere a controle e poder. Para Pajuste (2005): ―The 

term dual-class shares means that the firm has more than one share class with different 

voting rights attached to them. This structure allows shareholders to achieve a controlling 

position by investing unproportionally low share of capital.‖ 

O agrupamento do material bibliográfico existente sobre a emissão de ações dual-class 

foi realizado considerando os trabalhos que tinham como objeto de estudo central a emissão 

dual-class e uma conseqüência específica deste tipo de emissão. Desta forma, o levantamento 

teórico relativo aos estudos que tratam da emissão de ações na forma de dual-class pode ser 

dividido em três grupos: reconhecimento dos fatores determinantes da diferenciação de preços 

entre as classes de ações, os trabalhos relacionados às razões que justificam a emissão dual-

class e o levantamento de trabalhos que tratam da possibilidade de reunificação de classes 

para empresas que já sejam dual-class.  

A partir dos trabalhos de Smith e Amoaku-Ado (1995) parte da literatura a respeito da 

emissão dual-class foi elaborada buscando identificar os fatores que explicam a diferenciação 

de preços encontrada entre as ações votantes e as sem direito pleno ao voto. 

A utilização da emissão de ações sem direito ao voto como instrumento para evitar a 

perda de controle aparece com freqüência na literatura. Esta questão sobre o controle está 

presente nos trabalhos que se dedicam a apontar o porquê de algumas empresas serem mais 

propensas a emitir ações sem direito a voto do que outras.  
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Enquanto alguns trabalhos, como o Zhang (2007), argumentam que a estrutura dual-

class pode ser adequada para algumas empresas, outros autores, como Smart e Zutter (2008) 

alegam que as empresas deveriam emitir somente ações votantes. Alguns autores defendem 

que as ações votantes deveriam ser extintas por força da lei, conforme destacado por Ferrarini 

(2006). Independente da posição que se tenha na discussão sobre se o desempenho das 

empresas que emitem ações dual-class é superior ou não ao das empresas single-class, é 

pertinente se reconhecer a importância do debate sobre o processo de unificação voluntária 

das classes de ações, que está transformando a realidade de captação das empresas.  

Assim, torna-se necessário destacar aspectos relacionados aos custos e aos motivos 

para uma empresa deixar de negociar ações sem direito a voto, referindo-se ao processo de 

unificação das classes de ações. A investigação da questão da unificação levanta a 

necessidade de compreender não apenas o que induz uma empresa a emitir classes 

diferenciadas, mas o que tem levado a algumas empresas a deixarem de ter ações 

preferenciais. 

A divisão nos três grupos apontados, além de permitir uma revisão de boa parte da 

literatura sobre dual-class, direciona o estudo a qual esta pesquisa demanda sua investigação. 

Obviamente, os trabalhos relativos aos três focos apontados não contemplam de forma 

exaustiva toda a literatura existente a respeito da emissão de dual-class, mas permitem a 

identificação dos trabalhos que fundamentam a articulação de ideias da tese que está sendo 

apresentada. A revisão de literatura aqui desenvolvida relaciona os principais trabalhos 

internacionais com os seus pares nacionais. 

Um desafio encontrado por aqueles que se dedicam a estudar a emissão dual-class é a 

necessidade de adaptação a realidade de cada país, tanto no que se refere às condições 

encontradas em mercado quanto a regulamentação existente. Por este motivo parte do 

referencial teórico destina-se a apresentar como as ações podem ser negociadas no Brasil, 

considerando as condições de mercado e a regulamentação no momento histórico na qual esta 

pesquisa investiga a emissão de ações dual-class. 
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2.2.1 Definição de Dual-Class  

O conceito de Dual-Class diz respeito à possibilidade de haver emissão de ações com 

direitos diferenciados dentro de uma mesma empresa, conforme ensinamentos de Castro, 

Cladera e Aguilera (2012, p.3):  

In short, a dual-class share is an ownership device where the focal firm 

issues two or more class of publicly trade shares. Usually, in one class of 

stock the one share-one vote prevails (i.e., ordinary or common shares), 

while in the others, there is a preferred position on economic rights, for 

example, priority over common stock in the payment of dividends, alongside 

no voting rights (i.e., preferred shares). 

Considera-se a expressão dual-class para tratar da emissão de ações com direitos 

distintos sob o resultado de uma mesma empresa que está sendo negociada em determinado 

mercado. Assim, os casos de recibo de ações como ADR ou BDR não se constituem um caso 

de dual-class, pois se trata do mesmo título que está sendo negociado em outro mercado. A 

mesma lógica se aplica a bônus e recibos de subscrição, já que estes são derivados de uma 

determinada ação e não outra forma de participação societária.  

O conceito de dual-class, aqui assumido, é pertinente para permitir o reconhecimento 

como diferentes fontes de capital próprio. Admite-se que as ações de classes distintas são 

usualmente enquadradas, pela literatura, de uma mesma forma na estrutura de capital de uma 

empresa, sendo identificadas como recursos dos sócios que compõem o capital próprio. A 

estrutura de capital refere-se à forma como as empresas utilizam capital próprio e capital de 

terceiros para financiar os seus ativos. Em linhas gerais, os capitais próprios são os recursos 

fornecidos pelos sócios ou acionistas, enquanto os capitais de terceiros envolvem os recursos 

obtidos por meio de dívidas.  

As emissões de ações dual-class, aqui tratadas, são referentes a títulos do capital 

próprio que tem participação no lucro independente de sua denominação, diferentemente dos 

EUA, onde as chamadas preferred stocks são títulos com remuneração fixa e merecem ser 

enquadrados como títulos de dívida, conforme destacado por Damodaran (2004). A utilização 

do conceito de dual-class para os EUA e Canadá se referem à contraposição de SVS (superior 

voting shares) com as RVS (restricted voting shares), onde ambas são denominadas common 

(ordinárias) e se distinguem pelo poder de voto, conforme Smith e Amoako-adu (1995). 

James Kristie (2012) destaca o caso da Google como empresa de dual-class, onde foram 

emitidas dois tipos de ações votantes, mas uma com poder de voto 10 vezes maior que a outra.    
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 Embora as características de diferenciação entre classes de ações ordinárias e 

preferenciais variem de país para país, o tema tem sido relevante para diferentes estudos 

realizados ao redor do mundo, com destaque para os trabalhos: (i) da Europa, de Dittmann e 

Ulbricht (2008), Ferrarini e Guido (2006); (ii) da Rússia, de Muravyer (2009) e; (iii) do 

México, de Valero et al. (2008). Tais trabalhos demonstram que em diferentes países têm sido 

desenvolvidos estudos que objetivam investigar a diferença de preço e de direitos entre 

classes de ações em uma mesma empresa, em conformidade com suas características legais e 

mercadológicas. 

O mais usual na conceituação, fora dos EUA é que as ações possuam a denominação 

de ordinárias para as votantes e preferenciais para as sem ou com restrição no seu direito de 

voto. A utilização da terminologia dual-class engloba os casos de empresas com duas, três ou 

mais classes e subclasses de ações. Desta forma, o termo dual-class pode ser utilizado para 

empresas nacionais como Suzano, Eletrobrás e Cesp que possuem para negociação ações 

preferenciais do tipo A e B, além das ações ordinárias. 

Ainda que para a devida conceituação da emissão de ações dual-class seja necessária 

uma investigação especifica da legislação e do ambiente de negociação de cada país, alguns 

conceitos podem ser generalizados a respeito dos efeitos da possibilidade de negociação em 

classes diferenciadas, especificamente no que diz respeito ao poder. A ocorrência da emissão 

dual-class acarreta em que acionistas participantes da mesma empresa tenham direitos 

distintos sob a empresa.  

Considerando a diferenciação de direitos, a conseqüência direta da possibilidade do 

capital próprio ser formado por duas ou mais classes de ações é a separação entre o direito ao 

voto e o direito ao fluxo de caixa da empresa, conforme pode ser encontrado entre outros em 

Faccio e Lang (2002), Ferrarini (2006), Caprio, Croci e Del Giudice (2011)  e Chemmanur e 

Jiao (2012). 

We report the use of multiple classes of shares, pyramid al structures, 

holdings through multiple control chains and cross-holdings, which are 

devices that give the controlling shareholders control rights in excess of their 

cash-flow rights. (Faccio e Lang, p.366, 2002). 

Este direito de voto diferenciado reflete na estrutura de poder, principalmente pela 

perspectiva de obter o controle das empresas. O International Accounting Standards (IAS) 

define controle como o poder de governar as políticas financeiras e operacionais de uma 
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entidade assim como a obtenção de benefícios desta atividade
13

. De acordo com os padrões 

internacionais (IAS 27.13), controle presume que o controlador adquire mais da metade dos 

direitos de voto da entidade. Por esta definição o controle estaria relacionado com o direito de 

voto; portanto, pode-se definir direito de controle como direito ao voto quando este excede o 

limite de 50%.  

Para autores como Silveira e Bellato (2005) e Gorga (2009), o controle pode ser 

inclusive considerado quando se realiza através de acordo de acionistas. Estes autores 

destacam que, desde a criação dos níveis diferenciados da Bovespa, a concentração da 

propriedade de ações em várias empresas brasileiras diminui, mas não se pode reconhecer que 

houve uma dispersão do controle acionário neste mercado. 

 A diminuição da concentração de propriedade pode não representar uma 

correspondente redução da concentração do controle acionário, porque em muitas companhias 

o controle passou a ser exercido de forma coordenada por grupos de acionistas 

comprometidos com instrumentos contratuais que asseguram o exercício do poder de 

controle. Para Gorga (2009, p.104) ―Os acordos de acionistas são instrumentos que 

substituem a propriedade de ações ao possibilitarem a concentração do controle por meio da 

coordenação de votos de acionistas vinculados a relações contratuais.‖  

Caprio, Croci e Del Giudice (2011) argumentam que a prevalência de efeitos 

negativos de grandes acionistas sobre o desempenho está positivamente relacionada com a 

presença de dispositivos que reforçam o controle, como pirâmides e estruturas dual-class, que 

são empregadas em muitas empresas européias para criar uma divergência entre a proporção 

dos direitos de voto e os direitos de fluxo de caixa realizado, a qual foi chamada de cunha 

(wedge).  Para Faccio e Lang (2002), quando a cunha é alta, o maior acionista tem mais 

incentivos para pactuar com os gestores em compartilhar os benefícios privados decorrentes 

de aquisições, em detrimento dos acionistas minoritários. Por esta razão, espera-se que a 

cunha (wedge) entre voto e o direito sobre os fluxos de caixa sejam detidos pelo maior 

acionistas esteja positivamente relacionada com a possibilidade de aquisições. 

Black, Carvalho e Sampaio (2013, p.9) destacam que no Brasil, a existência de 

estruturas dual-class é um mecanismo que cria uma cunha entre direito ao fluxo de caixa e o 

                                                 
13

 Cf. IAS: ―the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its 

activities.‖ 
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direito a voto. Onde em muitas empresas, com insiders detendo as ações votantes (ordinárias) 

e outsiders com a posse basicamente de ações preferenciais, é criada uma cunha (wedge) entre 

voto e direito econômico em favor dos acionistas controladores. 

 

2.2.2 Literatura sobre Dual-Class  

O levantamento teórico relativo aos artigos que tratam da emissão de ações dual-class 

pode ser dividido em três grupos: reconhecimento dos fatores determinantes da diferenciação 

de preços entre as classes de ações, a investigação das razões que levam uma empresa a emitir 

ações não votantes e o levantamento de trabalhos que tratam da possibilidade de reunificação 

de classes para empresas que já sejam dual-class.  

2.2.2.1 Reconhecimento de diferenciação de preço entre as classes de ações. 

O reconhecimento dos determinantes da diferenciação de preços entre classes de ações 

é o foco de grande parte dos trabalhos científicos que tratam especificamente da temática da 

―Dual-class‖, com destaque para o estudo de Smith e Amoako-Adu (1995). Neste trabalho, os 

autores estudaram as causas de diferenciação de preço no Canadá entre ações com pleno 

direito de voto – Superior Voting Shares (SVS) – e ações com direito de voto restrito – 

Restricted Voting Shares (RVS). Os autores afirmam que as SVS costumam possuir um preço 

maior dado à ocorrência de um prêmio pelo direito a voto. A constatação a qual os autores 

chegaram faz sentido para o contexto por eles estudado, mas não são adequados a trabalhos 

realizados para outros países, tais como México, Rússia, Suécia e Brasil, onde as distinções 

entre classes de ações de uma empresa são regidas por regulamentações diferentes.    

Tanto Smith e Amoako-Adu (1995) quanto autores mais recentes, como Valero, 

Gomez e Raia (2008) e Muravyer (2009), identificam o prêmio de controle como apenas um 

dos fatores geradores da diferenciação de preço entre ações da mesma empresa. Com respeito 

aos fatores por eles investigados merecem ser destacados: a existência do ―Tag Along‖, a 

concentração do controle, o tamanho da empresa, a ocorrência de retornos bem acima do 

índice de mercado, a diferenciação dos dividendos entre as classes e a liquidez.  

A questão apresentada acima está presente em trabalhos recentes desenvolvidos fora 

dos Estados Unidos, em especial na Europa (Ferrarini, 2006) e na América Latina; onde é 

mais freqüente as empresas emitirem ações de mais de uma classe, diferenciadas pelo direito 
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ao voto, separando o conceito de propriedade e controle. De acordo com a literatura 

financeira, quando ações de uma mesma empresa com direitos de voto distintos coexistem a 

diferença de preços pode ser explicada, pelo menos em parte, pelo direito ao voto. A hipótese 

do prêmio de controle implica que ações com maior direito a voto são vendidas a preços 

superiores do que ações com poder de voto menor, pela possibilidade dos detentores do voto 

receberem valores adicionais quando houver disputa pelo controle. Este benefício é afetado 

significativamente por características de empresas com boa governança corporativa bem 

como por regulamentações que assegurem aos não controladores algumas proteções. 

Uma análise sistemática dos determinantes da diferença de preços relativa entre ações 

ordinárias e preferenciais baseia-se normalmente em três potenciais explicações conceituais 

que aparecem de forma mais frequente na literatura a respeito de classes de ações. Assim, a 

identificação da diferenciação de preços entre duas classes de ações de uma mesma empresa 

estaria sendo explicada teoricamente com base: (i) no prêmio pelo voto em modelos com 

disputa de controle, (ii) na diferença de liquidez entre as classes, (iii) nas proteções legais e 

estatutárias para se minimizar os riscos de expropriação das ações preferenciais.    

Martelanc et. al. (2005) colocam que os principais fatores que influenciam o ―spread‖ 

das ONs em relação às PNs são: expectativa de troca de controle, liquidez e a possibilidade de 

liquidação da empresa. Muravyev (2009) considera adicionalmente a perspectiva de 

expropriação como um dos fatores determinantes deste ―spread‖.  

O devido entendimento da diferenciação de preço entre as ações preferenciais e 

ordinárias no Brasil demanda uma compreensão de aspectos pontuais do ambiente de 

negociação local. A literatura nacional que investiga a distinção de preços entre classes de 

modo científico é escassa, merecendo destaque os trabalhos de Martelanc et. al. (2005), 

Gomes e Leal e (2001), Carvalhosa (2002) e Saito e Silveira (2010) que contextualizam 

modelos e apresentaram explicações voltadas para a realidade brasileira.  

A compreensão da diferenciação entre classes de ações, no Brasil, exige um 

aprofundamento na regulamentação que trata do tema, tanto na legislação nacional quanto na 

constante nos estatutos. Torna-se, portanto, relevante identificar o fator constante no estatuto 

como contrapartida oferecida aos preferencialistas. Cada empresa em seu estatuto, em 

conformidade com a Lei 10303/01, pode optar por oferecer às ações preferenciais pelo menos 

uma das seguintes vantagens: dividendo 10% maior do que o pago às ações ordinárias, ou 
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dividendos mínimos, ou direito ao ―tag along‖ (Barbosa, 2004). Assim a opção que constar 

no estatuto será um dos fatores determinantes da diferença de preço entre ações ordinárias e 

preferenciais. A diferença de preço é o spread, que representa a variável dependente nos 

modelos que se seguiram ao trabalho de Smith e Amoako-Adu (1995) voltados à emissão 

dual-class. 

 Ao se pesquisar empresas negociadas na bolsa de valores, é pertinente considerar as 

exigências as quais tem que se submeter às empresas que estejam listadas nos segmentos 

diferenciados de Governança Corporativa da BMF&Bovespa. Adicionalmente, as 

particularidades brasileiras quanto aos níveis de diferenciação da BOVESPA, o fato de certas 

empresas terem ações negociadas na forma de ADRs (American Depositary Receipts) merece 

ser levados em conta como possíveis determinantes da diferenciação de preço. 

2.2.2.2 Investigação para a emissão de ações em diferentes classes.  

A literatura sobre o porquê de uma empresa ser formada por mais do que uma classe 

de ações parte do pressuposto da razão do capital próprio não ser constituído somente por 

ações com o mesmo poder de voto, estar relacionada ao interesse de se assegurar o controle da 

empresa, por parte dos principais acionistas. Bjuggren, et al. (2007, p.1331) argumentam que: 

―The dual-class share system allows investors to maintain control of firms with a relatively 

small share of equity.‖  

De acordo com Zhang (2007), que toma como verdade esta argumentação sobre o 

controle ser a causa de algumas empresas terem duas classes de ações, a questão da 

estruturação do capital próprio levanta a pergunta do por que algumas gestões empresariais 

serem mais ávidas por controle e outras nem tanto. Presume-se assim que deve haver algum 

trade-off econômico na decisão de se adotar uma estrutura dual-class, onde existem ações 

sem direito a voto. 

A conseqüência direta de se aceitar a negociação de ações com diferenciação no 

direito a voto é que surge a possibilidade de se deter o controle sobre uma empresa, possuindo 

uma fração relativamente pequena do capital próprio. Este fato pode impactar na eficiência de 

captação de recursos para empresas que tenham emitido ações preferenciais em função de 

certas condições.  
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O fato de uma empresa ter seu capital próprio formado por exclusivamente ações 

ordinárias ou por duas classes de ações (ordinárias e preferenciais) está diretamente 

relacionado com os custos e benefícios de cada alternativa. Assim, existem fatores 

conjunturais ligados à administração do negócio que são os responsáveis pela decisão de uma 

empresa emitir ou não ações preferenciais. O argumento inerente é o de que, dadas as 

características de cada empresa, na maioria das vezes os acionistas controladores irão optar 

pela forma de emissão de ações que acreditam que irá maximizar o valor de suas próprias 

ações no longo prazo.
14

 A respeito desta expropriação de valor, tem-se o seguinte comentário 

em um trabalho realizado na Suécia que relacionava a emissão de ações dual-class com valor: 

The novelty of this article is that we make a distinction between the ability 

of owners to exercise control and the incentives the owners have to pursue 

profit-maximization. We argue that the wide use of dual-class shares, with 

strong separation of voting power and capital share creates a wedge between 

the incentives and the ability to pursue shareholder value maximization. […] 

[…]Ownership of a large portion of equity means that a large portion of 

increases in firm value can be appropriated by an active shareholder. 

(Bjuggren, Eklund e Wiberg, 2007, p.1324 e 1325). 

Os artigos de Smart e Zutter (2008), Bjuggren, et al. (2007) e especialmente Zhang 

(2007) apresentam algumas sugestões dos fatores que aumentam a probabilidade de uma 

empresa ser formada por duas classes de ações. Segundo Zhang (2007), dentre os aspectos 

que fazem com que uma empresa seja formada por mais de uma classe de ações, quatro 

merecem ser investigados pontualmente: tamanho, idade (tempo que o papel é negociado em 

bolsa), potencial de lucratividade em função do risco e setor da indústria. Adicionalmente, os 

textos de Smart e Zutter (2008), Bjuggren, Eklund e Wiberg (2007) tangenciam a questão de 

ser dual-class, levando-se em conta a participação de capital externo de forma significativa, a 

concentração do controle e a regulamentação específica de determinadas empresas. 

Zhang (2007) define o trade-off de uma empresa ser dual-class como a ponderação 

entre o desejo de controle de seu principal acionista e as punições que o mercado pode 

requisitar para aceitar ações com poder de voto inferior. Este conceito de punição pode ser 

entendido como uma espécie de compensação seja via um desconto no valor das ações ou via 

o oferecimento de vantagens estatutárias aos detentores de ações com menor poder de voto. 

                                                 
14

 Cf. Bjuggren, Eklund e Wiberg (2007, p.1331): ―A possible explanation for the negative relationship between 

ownership concentration and performance is the possibility for controlling owners to exploit minority investors 

and cater to other than shareholder value-maximization objectives.‖ 
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Alguns autores nacionais, como Carvalhosa (2002), denominam de contrapartida, pela 

perda do poder de voto, as vantagens que as ações preferenciais devem apresentar em seus 

estatutos; os estatutos, por sua vez, precisam estar de acordo com a lei vigente no país da 

empresa. A esta legislação local cabe a regulamentar a diferenciação aceitável entre as classes 

de ações. Em alguns países como Brasil e Alemanha, existem exigências complementares 

requeridas por suas bolsas de valores as empresas que queiram ser listadas nos segmentos 

diferenciados. As empresas que aderem a estes segmentos especiais precisam conter em seus 

estatutos compromissos adicionais aos requeridos pela legislação nacional.  

De acordo com Bjuggren, et al. (2007), os problemas relacionados à separação entre 

gestão e controle são debatidos pela literatura financeira há muitos anos. O debate científico, 

inicialmente voltado para a realidade norte-americana, parte da idéia de que a propriedade nas 

grandes corporações é tão dispersa que nenhum acionista teria sozinho como influenciar a 

forma como a companhia está sendo gerenciada. Uma vez que individualmente nenhum 

acionista tem a habilidade de exercer o controle, isto tenderia a acarretar uma gestão 

ineficiente.  

Para Bjuggren, et al. (2007), a problemática da gestão e controle pode ser diferente da 

apresentada acima, uma vez que em certos países é permitida a emissão de ações sem direito a 

voto, a importância da negociação das ações preferenciais varia entre os diferentes mercados 

bursáteis. Portanto, o tema merece ser tratado considerando as particularidades de cada país. 

O trabalho dos autores citados foi desenvolvido na Suécia, mas esta mesma idéia está presente 

nos trabalho de Muravyev (2009) para a Rússia e de Valero, Gomez e Raia (2008) para o 

México. No Brasil, onde ações sem direito a voto são amplamente negociadas, a abordagem 

americana do problema também terá suas limitações, o que é destacado por Leal (2001). A 

consequência direta de se aceitar a negociação de ações com diferenciação no direito a voto é 

que surge a possibilidade de se deter o controle sobre uma empresa, possuindo uma fração 

relativamente pequena do capital próprio. Este fato pode impactar na eficiência de captação 

para empresas que tenham emitido ações preferenciais em função de certas condições.  

Grandes proprietários podem potencializar seus direitos de voto através da 

possibilidade de emissão em classes diferenciadas de ações. Desta forma, dual-class pode ser 

reconhecido como um mecanismo onde acionistas controladores são capazes de alavancar o 

seu controle acima de sua participação no capital próprio total. Assim, por exemplo, se uma 

empresa emite na mesma proporção ações com direito a voto e ações sem direito a voto, um 
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acionista com metade mais um das ações votantes tem cerca de 25% do capital próprio total, 

mas possui plenamente o poder de controle da entidade. 

Aceitando que a emissão de ações na forma de dual-class é um instrumento que 

potencializa o poder do principal acionista, diversos trabalhos se dedicam a investigar as 

situações onde ocorre a presença e a prevalência de empresas com ações em duas classes. 

Assim como existem trabalhos que buscam estes fatores, pois o cerne de sua investigação é a 

emissão dual-class, sendo estes trabalhos listados anteriormente, existem trabalhos cujo foco 

é uma dada particularidade do mercado, cujo aspecto investigado relaciona-se com a emissão 

dual-class. Merece destaque o trabalho de Bennedsen, Nielsen, Nielsen (2012, p.914) sobre 

tag-along que identificou a ocorrência de tag-along entre empresas dual-class e empresas 

single-class, que afirmou: ―Finally, firms with no tag-along rights use disproportional 

ownership more frequently, as 64.1% have dual-class shares. In contrast, only 28.8% of firms 

with full tag-along rights have dual-class shares.‖ 

A literatura busca identificar as características da indústria, da firma e do país que 

sejam capazes de explicar a presença de duas classes de ações. Cada caso sofre influências do 

contexto em que a empresa está inserida, portanto uma empresa pode ter seu capital próprio 

estruturado na forma de dual-class enquanto uma empresa com características quase idênticas 

de outro país pode ser constituída por somente ações votantes devido a restrições legais ou 

pelo perfil dos investidores deste mercado.  

Textos como Smart e Zutter (2008) e Bjuggren, et al. (2007) apresentam que o 

desempenho das empresas que não emitem duas classes de ações costuma ser superior. De 

acordo com Dittmann e Ulbricht (2008) existem controvérsias sobre se a estrutura de ações 

com duas classes criam ou destroem valor, para estes últimos autores a literatura teórica não 

define uma posição quanto à superioridade de uma das escolhas. Os textos que abordam o 

tema objetivam apontar os custos e benefícios de separar a propriedade do controle, mas não 

de se determinar o seu efeito líquido. 

2.2.2.3 Reunificação das Classes de Ações 

Empresas que antes possuíam ações sem direito ao voto estão transformando estas em 

ações votantes, por acreditarem que com a unificação de classes terão condições de 

levantamento de recursos melhores do que dispunham antes. Ehrhardt et al. (2005) explicam o 

motivo para a unificação na Alemanha do seguinte modo: 
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The separation of ownership and control according to Berle and Means 

(1932) is widely viewed as a means of keeping control over a firm. A dual-

class share structure is the most effective way of keeping control through 

separation of cash flow and voting rights – besides pyramidal structures and 

cross-ownership. Thus, the elimination of such a deviation from one share-

one vote can be interpreted as a signal to the capital market that the 

incumbent owner wishes to improve the corporate governance structure. If 

this hypothesis holds true, a significant number of related ownership 

transfers should be observed. Alternatively, unification candidates may face 

a situation in which further growth opportunities are obstructed by 

limitations of additional finance. Due to major changes and improvements in 

German capital markets and corporate governance a share class unification 

could be seen as a necessity to facilitate further growth, e.g. by a subsequent 

seasoned capital increase. [Ehrhardt, Kuklinski e Nowak, 2005, p.12] 

Seja por se acreditar que as empresas single-class devem valer mais ou por estímulos 

oferecidos para ingressar em mercados ―diferenciados‖, na prática se constata que na Europa 

há uma tendência para que as empresas constituídas por diferentes classes de ações unifiquem 

suas ações em uma só classe.  Conforme pode ser visto em Dittmann e Ulbricht (2008) que 

analisou a unificação espontaneamente em uma só classe de ações de 32 empresas na 

Alemanha. 

Ferrarini (2006) aponta que a possibilidade de se ter uma lei que levasse a unificação 

das classes de ações, passa pelos os interesses de harmonização entre os países da União 

Européia. Neste texto é apresentado o argumento de que, em um mercado globalizado, pode 

ser interessante que as empresas negociem suas ações somente na forma de ações ordinárias, 

caso sejam vencidas algumas barreiras ‖políticas‖. 

Pajuste (2005) afirma que os motivos responsáveis pelas companhias terem emitido 

duas classes de ações no passado – que seriam a necessidade de captar recursos e de evitar 

uma aquisição hostil – são os mesmos que motivam as empresas a unificarem suas classes de 

ações no século XXI. Para a autora, três variáveis aumentam as chances de uma empresa 

unificar suas classes de ações: dependência de novo aporte de capital próprio, necessidade 

sistemática de aquisição de outras companhias e existência de um acionista controlador com 

poucos benefícios privados de controle.  

Pajuste (2005) defende a unificação das classes, embora reconheça que existem 

trabalhos sérios que levem a conclusão que a empresa dual-class pode ser melhor. Para ela 

não há necessidade de uma lei que proíba a emissão de ações não votantes. Mesmo as 

empresas se valorizando com a unificação classes não há porque forçá-las a retirar do 
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mercado as ações sem direito de voto, para ela este é um processo que irá ocorrer 

naturalmente à medida que a empresa depender de capital próprio.  

As a consequence of the unification, the market value and sales growth of 

the firm goes up if compared to the firm itself before the unification. 

Meanwhile, comparing firms with similar growth opportunities, the firms 

that unify their shares experience higher market value, but no difference in 

sales growth compared to other dual-class firms. These results imply that the 

dual-class share structure per se does not preclude firms from growth unless 

the firms depend on equity capital. In this context, the paper gives some 

implications for the recent policy debate on whether dual-class share 

structures should be forbidden. The answer is no. The evidence shows that 

firms that depend on equity capital will sooner or later be forced by the 

market to unify their shares. [Pajuste, 2005, p.6] 

 Assim como Pajuste (2005) conclui: “[t]his paper argues that the unification of dual-

class shares is carried out with an aim to increase the firm‟s market value and reduce the cost 

of new equity financing‖, o trabalho de Ehrhardt , Kuklinski e Nowak (2005) concluiu que a 

transformação de estruturas com duas classes de ações para classe única reduziu 

significativamente o custo de capital das empresas, devido ao incremento dos preços das 

ações durante os eventos e ao aumento da liquidez dos papéis. Para Silveira (2007) o 

resultado encontrado em ambos os trabalhos constituem evidências de que a adoção do 

princípio uma ação, um voto, recomendado pelos principais códigos de governança, cria valor 

para todos os acionistas. 

A ideia de que o poder de voto deve ser o mesmo para todas as ações, é defendida por 

aqueles que reconhecem a emissão de somente ações ordinárias como uma boa prática de 

governança corporativa, inclusive no Brasil. Foi baseado nesta lógica, que os formuladores da 

listagem no Novo Mercado, consideraram que apenas as empresas que negociem somente 

ações ordinárias poderiam fazer parte deste segmento.  

Um dos trabalhos recentes sobre unificação de classes de ações no Brasil é o de 

Bortolon e Leal (2009) que afirmaram: 

No Brasil, as operações de unificação de ações se intensificaram, sobretudo, 

a partir de 2005. Mudanças no ambiente tais como: a abertura do mercado na 

década de 90 e a necessidade de acesso ao mercado de ações como fonte de 

financiamento, a Lei 10.303/2001 que resgatou direitos de minoritários e a 

criação dos segmentos diferenciados de governança corporativa da Bovespa 

em 2001, formam o pano de fundo deste movimento em direção ao princípio 

―uma ação – um voto‖. 



82 

 

Dittmann e Ulbricht (2007) que investigaram sobre as razões que as empresas alegam 

para justificar as unificações de classes de ações na Alemanha concluíram que existe uma 

disparidade entre as razões anunciadas pelos gestores e evidências empíricas constatadas. O 

que significa que as motivações pessoais dos gestores só se materializaram em função das 

condições mercadológicas encontradas. A única das motivações anunciadas que de fato se 

constatou nas evidências empíricas foi o aumento da liquidez. Embora, os autores não tenham 

tratado especificamente do nível de endividamento em função da unificação, o artigo serve 

para ilustrar que a unificação irá ter reflexos na nova empresa conforme as condições 

apresentadas pelo mercado, praticamente independente dos desejos dos gestores: 

―There are some notable discrepancies between our empirical results 

and the reasons for the stock unification given by the firms themselves. The 

reasons most frequently given are to improve liquidity, to become more 

attractive to international investors and to improve the chances of the firm 

being included in a major stock index. Except for the liquidity argument, 

these reasons are hardly significant in our empirical analysis.‖ Dittmann e 

Ulbricht (2007, p.165). 

Assim, embora o processo de unificação de classes aqui apresentado seja o que ocorre 

de forma voluntária, pode-se perceber que as condições de mercado são tratadas pelos 

trabalhos que estudam o tema como fundamentais no processo onde uma empresa retira do 

mercado as ações não votantes. 

2.2.3 O Caso brasileiro 

A pesquisa sobre ações preferenciais e ordinárias no Brasil requer a investigação de 

aspectos pontuais do ambiente de negociação local e a regulamentação existente no mercado. 

A literatura nacional que investiga a distinção de preços entre classes de modo científico é 

escassa, merecendo destaque os trabalhos de Martelanc et. al. (2005), Gomes e Leal e (2001) 

e Carvalhosa (2002) que contextualizam modelos e apresentaram explicações voltadas para a 

realidade brasileira. Estes textos podem ser complementados pelos trabalhos recentes de 

Carvalhal da Silva, Subramanyam (2007), e Saito e Silveira (2010) que relacionaram o direito 

ao tag-along e a identidade do controlador com as diferenças de preços entre as classes de 

ações nas empresas dual-class. Alves e Shastri (2011) e Bortolon e Leal (2009)   por sua vez 

apresentaram que está havendo uma transformação voluntária no Brasil em termos de 

governança corporativa pelas empresas que aderem ao segmento diferenciado da 

BMF&Bovespa, o Novo Mercado. 
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Segundo Carvalhal e Subrahmanyam (2007) o Brasil é o país que possuí o maior 

número de empresas com duas classes de ações e, onde as ações com direito a voto 

representavam 59% do total das ações. Quanto ao controle, ele era muito concentrado, com os 

principais acionistas tendo, em média, mais de 70% das ações com direito a voto, mas com 

posse de menos de 28% das ações sem direito a voto. A definição de ação preferencial e 

ordinária é dada na legislação que sofreu várias modificações até o ano de 2001, quando da 

aprovação da Lei nº 10303/01 que alterou o artigo 17 da Lei 6404/01.  

Dessa forma, o estudo da Governança Corporativa no Brasil parte da ótica de que há 

uma concentração acionária. Rabelo e Vasconcelos (2002) replicam o estudo de La Porta (La 

Porta et al.,1998 apud Rabelo e Vasconcelos, 2002) para o Brasil, e constatam que uma das 

características locais é a uma concentração da propriedade, o que justifica pensar a 

Governança Corporativa na perspectiva de se tentar proteger o minoritário. Conforme 

Charchat (2001), o conflito de agência relevante nesse país se dá entre acionistas 

controladores e minoritários.  

No início dos anos 1970, o mercado acionário brasileiro era bastante 

desregulamentado e o governo estruturou uma legislação específica (Lei nº 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976 e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) na tentativa de promovê-lo, 

pois acreditava que havia falta de demanda nesse mercado. Como a maior parte das empresas 

era de propriedade de grupos familiares, a emissão de ações teria como risco a perda de 

controle das empresas, limitando a oferta de ações. Teve-se, então, uma cláusula que permitia 

o limite das ações preferenciais para 66% do total das ações emitidas. Tal proporção 

possibilita a detenção do controle com apenas 17% do capital acionário total (Carvalho, 

2002). 

De modo semelhante tais ideias estão presentes em Rabelo e Vasconcelos (2002): 

The government of Gen. Ernesto Geisel (1974-1979), which had a strong 

developmental impetus, assigned a very clear mission to the local capital 

market: provide funding for private locally owned firms. According to this 

rationale, stateowned firms should continue to rely on the state for funding, 

while multinationals should seek capital from their headquarters. It was 

under this government that the Brazilian corporate law was reformulated in 

order to invigorate the growth of the stock market. This new law allowed a 

higher limit for the proportion of non-voting shares in the total capital of the 

firm: from the previous 50% the limit increased to 67% (twothirds). Family-

owned firms could then issue newshares without endangering their control 

position. 
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No entanto, o uso de ações preferenciais se constituiu como um dos maiores incentivos 

à expropriação dos minoritários, já que de acordo com a Lei nº 9.457, de 5 de maio de 1997, 

tentou compensar o direito de voto suprimido com o pagamento de dividendos 10% acima do 

pago às ações ordinárias. E, como o free-float dessas ações era reduzido, os minoritários 

concentraram seu portfólio nas ações preferenciais se tornando passivos, já que não possuíam 

direito a voto (CARVALHO, 2002).  

Saito (2001) destaca o fato de que no Brasil, ao contrário da maioria dos mercados de 

capitais, as ações votantes de papeis líquidos são negociadas com um desconto relativo às 

ações não votantes. Para ele os fatores responsáveis por esta relação de preços distinta do que 

ocorre em outros mercados seriam: (i) o acordo de acionistas que forma consórcios para 

deterem o poder de controle e (ii) o poder detido por ações não votantes que pertençam aos 

minoritários para participar de decisões nas assembléias. Destaca-se o fato de que as ações 

preferenciais são em maior número e adquirem poder de voto em determinadas condições. 

Considerando a legislação em vigor no final do século passado:  

Under this capital structure, Brazilian non-financial firms need to own 

16.7% of the total share capital to control the corporation. The Corporate 

Law establishes a minimum dividend payment of 25% of net income. If the 

company fails to distribute dividends for three years in a row (e.g. due to 

losses), preferred non-voting shareholders acquire full voting rights until the 

Company starts repaying dividends, although no minimum amount is 

specified. (Saito, 2001, p.6). 

Alguns autores denominam de contrapartida, pela perda do poder de voto, as 

vantagens legais que as ações preferenciais devem apresentar em seus estatutos. Para Fleig 

(2006), a prioridade na distribuição de dividendos, o direito a uma fração maior nos 

dividendos, a prioridade no reembolso do capital, quando da liquidação da sociedade, são 

exemplos das vantagens de ordem patrimonial que podem ser atribuídas às ações 

preferenciais. A questão é que no Brasil estas contrapartidas variaram ao longo do tempo em 

função das mudanças de leis e emendas, alterando os direitos dos acionistas preferencialistas 

até a homologação da lei que está em vigor até hoje.  

A Lei 10303/01 aprovada no segundo semestre de 2001 pelo Congresso Nacional 

Brasileiro, trouxe vários avanços no que se refere ao tratamento do acionista minoritário e à 

Governança Corporativa. O principal deles é a proteção legal contra possíveis abusos que o 

acionista controlador poderia cometer contra os acionistas minoritários, detentores de ações 

ordinárias, e acionistas preferenciais (LOBO, 2002). 
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No Brasil, a Lei nº 10.303 de outubro de 2001 alterou e acrescentou dispositivos na 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que tratava das Sociedades por Ações.  Com o 

advento da nova legislação dois aspectos merecem destaques para o presente estudo que 

investiga a emissão de ações preferenciais.  

O primeiro é que de acordo com a legislação de 2001 as novas empresas criadas 

poderão no máximo emitir uma ação preferencial para cada ação ordinária, o que alterou a 

relação de até 66% de ações preferenciais para o teto de 50%. Vale destacar que esta relação 

só é valida para as novas empresas instituídas (Barbosa, 2004). Se uma empresa emite na 

mesma proporção ações com direito a voto e ações sem direito a voto, um acionista com 

metade mais um das ações votantes tem cerca de 1/4 do capital próprio total, mas possui 

plenamente o poder de controle da entidade. No caso brasileiro empresas que surgiram antes 

de 2001, podem emitir até 2/3 de ações sem direito a voto, o que possibilita o controle com 

apenas 16,67% do capital total; já as empresas que foram criadas após 2001 o controle pode 

ser assegurado com 25,00% do capital total.  

O outro aspecto relevante e com impacto direto para o entendimento das razões de 

uma empresa emitir ações preferenciais, diz respeito ao fato de a respectiva lei, em seu artigo 

17, ter definido as regras para as compensações a serem oferecidas pelas ações não votantes. 

Neste artigo além de apresentar que as ações preferenciais têm prioridade na distribuição de 

dividendo e no reembolso do capital, foram definidas as vantagens compensatórias, pela 

ausência do direito de voto pleno, que as ações preferenciais precisam ter asseguradas nos 

estatutos das empresas. Segundo essa Lei, 

―as ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício deste 

direito somente serão admitidas à negociação no mercado de valores 

mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências 

ou vantagens: 

I - direito de participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a, pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, calculado 

na forma do art. 202, de acordo com o seguinte critério: 

a) prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste inciso 

correspondente a, no mínimo, 3% (três por cento) do valor do patrimônio 

líquido da ação; e 

b) direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com 

as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo 

prioritário estabelecido em conformidade com a alínea a; ou 

II - direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, pelo menos 

10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária; ou 
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III - direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas 

condições previstas no art. 254-A, assegurado o dividendo pelo menos igual ao 

das ações ordinárias.‖(parte do artigo 17 da Lei nº 10303/01).‖ 

Diferente da cláusula de um máximo de 50% de ações preferenciais que só foi 

aplicado para as empresas nascentes, o artigo 17 precisou ser incorporado pelas empresas já 

existentes, que tiveram um ano para convocar as assembléias e alterar os seus estatutos de 

forma a ficarem em conformidade com a nova legislação.  

Resumindo, desde 2002, no estatuto de cada empresa deve constar expressamente pelo 

menos uma proteção quanto: a um mínimo de dividendo, ou a um dividendo 10% superior ao 

pago as ações ordinárias, ou ao direito de poder vender suas ações junto com o controlador em 

uma situação de venda do controle. Outros direitos podem ser oferecidos desde que pelo 

menos um dos acima esteja presente no estatuto da empresa (KAPAZ, 2002). 

Uma vez que as empresas negociadas na Bolsa de Valores atualmente são 

nominativas, o normal é que se denomine as ações votantes como ordinárias ou ON. 

Adicionalmente, algumas empresas emitem diferentes tipos de ações preferenciais 

classificadas como tipo A, B, C. Entretanto, esta diferenciação foge do escopo deste trabalho, 

que pretende investigar as empresas que emitem ações sem direito a voto, chamadas de 

preferenciais ou PN. Assim, no Brasil, todas as empresas que emitem ações preferenciais 

devem ter definidas em seus estatutos as vantagens oferecidas a cada tipo de ação, que podem 

até ser cumulativas. A título de ilustração, pode-se mencionar o caso da CESP que na sua 

ação PN tipo A oferece um dividendo mínimo e para a ação PN tipo B dividendo 10% maior 

ao pago às ON além do direito de participar na alienação de controle. 

Conforme apresentado acima, a contextualização da emissão de ações ―dual-class‖ do 

caso brasileiro demanda uma análise do ambiente de negociação, quanto a liquidez, 

concentração histórica de poder, interferência do poder público, mas principalmente da 

legislação. Complementarmente para se compreender as diferenças entre empresas, quanto 

aos direitos aos quais seus acionistas fazem jus, é necessária a investigação dos segmentos 

diferenciados da BM&FBovespa.  

As empresas que querem estar listadas, nos segmentos diferenciados da 

BM&FBovespa, se comprometem com obrigações adicionais as existentes na legislação. O 

nível considerado de maior padrão de governança corporativa é o chamado de Novo Mercado. 
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Como algumas empresas demonstraram estas dispostas a assumir alguns destes 

compromissos, foram criados níveis intermediários conhecidos como Nível 1 e Nível 2. 

A adesão de uma empresa ao Novo Mercado é voluntária e concretiza-se com a 

assinatura de um contrato entre a companhia, seus controladores, administradores e a 

BM&FBovespa. De acordo com este contrato as partes acordam em cumprir o Regulamento 

de Listagem do Novo Mercado, que consolida todos os requisitos desse segmento, tidos como 

de alto padrão em termos de governança corporativa. Entre estes requisitos destaca-se a 

emissão exclusiva de ações ordinárias, além do compromisso das partes adotarem a 

arbitragem para a solução de eventuais conflitos societários que possam surgir. 

Vale destacar que as empresas listadas no Nível 2 da BM&FBovespa assumem vários 

destes mesmos compromissos, onde o principal fator de diferenciação deste segmento para o 

Novo Mercado é o compromisso de só emitir ações ordinárias. Isto demonstra que a emissão 

exclusiva de ações ordinárias é um sinalizador adicional para o mercado de uma boa prática 

de governança corporativa, além da simples assinatura dos demais compromissos exigidos 

pela BM&FBovespa para os níveis diferenciados. Vale destacar que algumas empresas no 

Brasil unificaram as suas ações de forma voluntária, nos últimos anos, com vistas a fazerem 

parte da listagem do Novo Mercado, o que por si só representa uma busca por apresentar 

melhores práticas de Governança Corporativa, conforme Bortolon e Leal (2009). 

Merece ser ressaltado que a aceitação de resolver conflitos com acionistas por meio de 

um tribunal arbitral, é um cláusula contratual que é assinada pelas empresas que aderem ao 

Novo Mercado ou ao Nível 2. As cláusulas do Nível 1são basicamente voltadas a 

transparência e estas são cumulativas nos outros níveis. Black, Carvalho e Sampaio (2013) 

identificam o Novo Mercado e o Nível 2 como níveis de elevada pontuação em termos de 

governança corporativa e que as empresas brasileiras estão oferecendo além dos requisitos 

básicos assumidas pelo contrato de adesão da BM&FBovespa em seus respectivos níveis.    

Como visto, no Brasil, para se saber quais os direitos uma empresa oferece aos seus 

acionistas não basta o conhecimento da lei, pois para certos casos a legislação estipula 

diretrizes das alternativas que devem constar nos estatutos das empresas. Assim para uma 

avaliação apropriada das empresas abertas nacionais negociadas em bolsa, torna-se relevante 

considerar o fator constante no estatuto como contrapartida oferecida aos preferencialistas, 

onde a empresa, em conformidade com a Lei 10303/01, opta por oferecer às ações 
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preferenciais pelo menos uma das seguintes vantagens: dividendo 10% maior do que o pago 

as ações ordinárias, ou dividendos mínimos, ou direito ao ―tag along‖ (Barbosa, 2004). 

Empresas que façam parte dos níveis diferenciados da bolsa assumirão compromissos 

adicionais. Desta forma, a opção que constar no estatuto será um dos fatores determinantes da 

diferença de preço entre ações ordinárias e preferenciais, que pode variar de empresa para 

empresa. 

De acordo com o site da Bolsa de Valores brasileira, as empresas listadas no Novo 

Mercado assumem os compromissos de governança corporativa adicionais aos existentes na 

legislação atual e a todos os outros níveis da BM&FBovespa. Tais compromissos referem-se à 

prestação de informações que facilitam o acompanhamento e a fiscalização dos atos da 

administração e dos controladores da companhia; e à adoção de regras societárias que melhor 

equilibram os direitos de todos os acionistas, independentemente da sua condição de 

controlador ou investidor. De acordo com a BM&FBovespa, ―a melhoria da qualidade das 

informações prestadas pela companhia e a ampliação dos direitos societários reduzem as 

incertezas no processo de avaliação e de investimento. Assim, em virtude do aumento da 

confiança, eleva-se a disposição dos investidores de adquirir ações da companhia‖. 

Para o presente trabalho, o ingresso da empresa no Novo Mercado ilustra o conceito 

de que empresas negociadas por uma classe de ações podem participar de uma listagem 

especial, que representa uma certificação de tratamento desejável para com o acionista por 

parte da empresa. Tal procedimento é um indicativo de que a existência de uma só classe 

represente uma boa prática de governança corporativa, o que está em conformidade com a 

literatura internacional que investiga a unificação das classes. 

2.3 Interações entre Estrutura de Capital e Emissão de Ações Dual-class. 

No início desta seção foram discutidas teorias que buscam explicar a estrutura de 

capital existente nas empresas abertas. Estas teorias podem ser diferenciadas a princípio por 

suas distintas óticas do problema, reconhecendo que cada uma tem um fator-chave distinto. 

Conforme apresentado no início desta seção, nem todas as teorias que abordam a estrutura de 

capital (nem suas possíveis visões) são aqui tratadas, sendo, portanto selecionadas aquelas que 

melhor interagem com os aspectos desenvolvidos nesta pesquisa. 

Torna-se pertinente reconhecer as diferenças e semelhanças entre as teorias de 

estrutura de capital e a relevância delas para um estudo que busca evidenciar a relação entre 
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endividamento e a emissão dual-class. Cada abordagem teórica é capaz de trazer 

contribuições para o entendimento da estrutura de capital e pode ser articulada para analisar o 

fato de uma empresa poder emitir ações sem direito ao voto. Neste sentido, Myers (2002 p. 3) 

destaca que: 

There is no universal theory of capital structure, and no reason to expect one. 

There are useful conditional theories, however. The theories differ in their 

relative emphasis on the factors that could affect the choice between debt 

and equity. These factors include agency costs, taxes, differences in 

information, and the effects of market imperfections or institutional or 

regulatory constraints. Each factor could be dominant for some firms or in 

some circumstances, yet unimportant elsewhere. 

A diferença fundamental entre a teoria de pecking order e a do trade-off estático reside 

na forma como cada uma aborda a determinação da estrutura de capital, onde a primeira 

acredita em uma ordem de preferência ente as fontes e a segunda em uma proporção ideal 

entre elas. Enquanto o trade-off tenta encontrar um nível ótimo de estrutura de capital, este 

não é o objetivo da pecking order. De acordo com este tipo de teoria, o capital próprio é 

dividido em dois tipos, lucros retidos e emissão de ações. Enquanto os lucros retidos são 

preferíveis ao uso da dívida, a emissão de ações é menos desejável. Assim, na pecking order, 

o capital próprio estará na hierarquia de recursos como sendo a primeira escolha quando 

ampliado pela retenção de lucros e é a última alternativa quando aumentado por novas 

emissões, tornando impossível se pensar a respeito de uma estrutura de capital de equilíbrio 

tal como na teoria de trade-off estático. Como observado por Myers (1984, p.581): ―In this 

story, there is no well-defined target debt-equity mix, because there are two kinds of equity, 

internal and external, one at the top of the pecking order and one at the bottom.‖ 

 Duas correntes teóricas competem entre si pela explicação da estrutura de 

capital das empresas: a Static Tradeoff Theory (STT), que afirma que as 

empresas perseguem uma estrutura de capital pré-estabelecida, e a Pecking 

Order Theory (POT), pela qual o que determina o endividamento das 

empresas é a diferença entre o fluxo de caixa gerado internamente e o déficit 

financeiro. (Medeiros e Daher, p.179, 2008). 

 

Medeiros e Daher (2008, p.196), que investigaram para o Brasil o funcionamento das 

duas teorias a pecking order e trade-off, afirmaram: ―A análise dos resultados leva à 

conclusão de que a POT foi a corrente dominante na determinação da estrutura de capital das 

empresas da amostra.‖ 

Mukherjee e Mahakud (2012) apresenta que a ―competição‖ teórica que havia entre as 

duas correntes evoluiu para que as duas principais correntes teóricas proporcionem um 
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arcabouço teórico para a compreensão da estrutura de capital como pode ser percebido pelos 

trechos citados a seguir: 

In most of the empirical studies on capital structure, these two theories are 

actually presented as mutually exclusive to each other and have been tested 

separately using different methodologies and for different samples in various 

countries. […] 

[…]After a long debate on trade-off vs. pecking order theory of capital 

structure,Fama and French (2005) conclude that it is probably time to stop 

running empirical horse races between them as stand-alone stories for capital 

structure. Perhaps it is best to regard the two models as stable mates with 

each having elements of truth that help explain some aspects of financing 

decisions, (pp. 580–581). Barclay and Smith (2005) also maintain that 

although the pecking order theory is incapable of explaining the full array of 

financial policy choices, this does not mean that information costs are 

unimportant in corporate decision-making. On the contrary, such costs will 

influence corporate financing choices and, along with other costs and  

benefits, must be part of a unified theory of corporate financial policy, (p. 

16). Therefore, there is a need for a unified framework which incorporates 

elements of both pecking order and trade-off behavior.  

[…]They made an attempt to simultaneously examine the trade-off and 

pecking order and found that they are not mutually exclusive of each other. 

The trade-off theory factors play a determining role in deciding the 

proportion of debt issuances and repurchases under pecking order theory 

assumptions while the pecking order theory factors play a determining role 

in determining the speed of adjustment in trade-off theory framework. 

(Mukherjee e Mahakud, p.42, 2012). 

A teoria de agência traz contribuições importantes para a compreensão do nível de 

alavancagem independente de ser considerada ou não uma teoria de estrutura de capital. Esta 

trata pontualmente do conflito de agência que está presente em alguns trabalhos que se 

dispõem a tratar da emissão de ações não votantes. 

Além destas três teorias que são mais investigadas na literatura sobre estrutura de 

capital – segundo Medeiros e Daher (2008), nesta seção foram abordadas complementarmente 

teorias, que merecem ser consideradas por aqueles que se propõem tentar explicar o nível de 

alavancagem de empresas abertas negociadas em bolsa. As teorias adicionais têm em comum 

o fato de se concentrarem nas condições onde as firmas operam e menos nos aspectos internos 

às empresas. Estas teorias analisam a estrutura de capital à luz da valorização de preços dos 

títulos negociados, das características econômicas de mercado das empresas ou da estrutura de 

controle existente na firma. Assim, aspectos mais concretos do cotidiano do mercado, como a 

precificação, caracterização econômica da concorrência ou do produto, bem como a 

organização societária influiriam, segundo as teorias abordadas na determinação da estrutura 



91 

 

de capital.  Estas teorias são intituladas de Teoria de ―Market timing‖, Teorias de Mercado – 

subdivididas em estratégias empresariais e relação insumo-produto – e Teoria de Disputa de 

Poder, respectivamente. 

As teorias adicionalmente apresentadas devem ser entendidas como teorias cujo foco 

não esteja necessariamente na estrutura de capital, mas na dinâmica de levantamento de 

recursos. Por isto elas integram-se as teorias anteriormente mencionadas, contribuindo as 

mesmas quanto à finalidade de criar um escopo teórico para a compreensão da estrutura de 

capital existente nas empresas abertas que podem emitir ações sem direito a voto.   

Titman e Wessels (1988) destacam a necessidade de se buscar identificar outros 

atributos que os da teoria de tradeoff ou pecking order para se compreender a dinâmica da 

estrutura de capital das empresas. Os autores reconhecem que partem de um trabalho empírico 

para determinar uma teoria de estrutura de capital, e justificam:  

A number of theories have been proposed to explain the variation in debt 

ratios across firms. The theories suggest that firms select capital structures 

depending on attributes that determine the various costs and benefits 

associated with debt and equity financing. Empirical work in this area has 

lagged behind the theoretical research, perhaps because the relevant firm 

attributes are expressed in terms of fairly abstract concepts that are not 

directly observable. (Titman e Wessels, 1988, p.1) 

Ainda que alguns autores , como Myers (2001) e Frank e Goyal (2003), façam críticas 

às teorias construídas a partir da observação direta do mercado, estas podem trazer 

contribuições ao entendimento dos níveis de alavancagem financeira existentes nas empresas.  

O que serve de motivação para a pesquisa proposta que pretende investigar se a emissão de 

ações sem direito a voto influencia no nível de alavancagem é a mecânica por traz destas 

teorias complementares que fundamentam seus argumentos no contexto de mercado. 

De forma simplificada pode se perceber que as dinâmicas por traz destas teorias são 

similares. A teoria Market Timing relaciona as variações de preço à fonte recursos que a 

empresa utiliza para financiar suas atividades. As duas abordagens econômicas são relativas 

ao ambiente onde a empresa está inserida, vinculando o uso de dívida a estrutura de mercado 

onde a empresa está atua ou as características de negociação de seus produtos e insumos. A 

última teoria abordada relacionou a estrutura de capital existente em certas empresas com 

possíveis disputas de controle que a empresa venha a sofrer.  
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O que estas teorias têm comum é que seus argumentos são fundamentados em 

observações empíricas e seus defensores alegam que estes podem ser identificados na 

realidade de mercado. Ainda que alguns críticos exponham que estas não seriam teorias 

propriamente ditas de estrutura de capital aceitáveis, os procedimentos por elas utilizados 

evidenciam que as outras teorias ainda carecem de instrumentos capazes de explicar de forma 

plena o nível de endividamento existente na maioria das empresas.   

Um fator que poderia trazer contribuições para as teorias de estrutura de capital seria 

incluir na análise da estrutura de capital existente, o fato da empresa emitir ações sem direito a 

voto. Em alguns modelos a inclusão de uma variável adicional referente à ocorrência ou não 

de ações preferenciais poderia aumentar o poder explicativo. Este não seria necessariamente 

um fator preponderante, mas somente mais um dos determinantes do nível de endividamento 

tal como os aspectos apontados pelas teorias que fundamentam seus argumentos em 

observações empíricas.  

Uma forma de se justificar a pertinência de considerações sobre a emissão dual-class 

na estrutura de capital pode ser pelo reconhecimento de que as ações preferenciais teriam uma 

assimetria de informação ou mesmo um custo de transação distinto das ações ordinárias. Esta 

argumentação encontraria respaldo em modelos de pecking-order.  

Fama e French (2005) mostraram que existem pelo menos oito formas de se captar 

recursos externos para o capital próprio e que algumas delas teriam baixo custo de transação e 

pouca assimetria de informação. Com o reconhecimento da existência de diferentes formas de 

emissão de ações, é possível que a assimetria de informações e os custos de transação em 

alguns casos sejam menores que os da forma como ocorre a emissão de dívida. Os autores 

citam como exemplo de emissão de capital próprio com pouca assimetria de informação e 

baixos custos de transação: as ações emitidas aos funcionários. Desta forma, se suaviza um 

pouco a argumentação da teoria de pecking order de que toda emissão de capital próprio é 

vista como última alternativa.  

Tal como a hierarquização das fontes de capital pode ocorrer pela emissão de ações de 

formas distintas, a ordem de preferência poderá ser justificada por meio da diferenciação entre 

ações votantes e não-votantes. Isto será aceitável desde que se admita que a emissão de ações 

ordinárias possa se distinguir da emissão de ações preferenciais, em termos de informação ou 

de custos, de modo semelhante às oito formas de captar recursos destacadas. 
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A emissão de classes de ações é o foco deste trabalho, que destaca que este é um 

aspecto que merece ser considerado por aqueles que investigam a estrutura de capital das 

empresas brasileiras. A própria identificação de se uma ação preferencial faz parte do capital 

próprio, como na maioria da literatura brasileira, ou se deve ser considerada como capital de 

terceiros como em alguns textos didáticos americanos, como por exemplo, em Damodaran 

(2004), ou ainda como um título híbrido, é merecedor de uma investigação mais aprofundada.  

Independente do debate de como devem ser enquadradas as ações sem direito a voto 

das empresas que emitem mais de uma classe, as diferenças em função da existência de 

diferenciação de classes variam: entre países, mudanças legais ao longo da história e das 

alternativas escolhidas por cada empresa em seu estatuto. Além destas considerações 

normativas, uma investigação da diferenciação entre classes de ações exigiria a compreensão 

do ambiente de liquidez e rentabilidade destes títulos.  

No Brasil as empresas negociadas na bolsa de valores podem emitir duas ou mais 

classes de ações, pela legislação em vigor as ações preferenciais têm direitos compensatórios 

pela ausência do poder de voto. Em empresas com controle concentrado é mais fácil a 

percepção de diferenciação do acesso a informação, mas que também pode ocorrer devido a 

diferenças na possibilidade de participar das decisões das empresas nas assembléias ou de 

fazer parte dos conselhos. Dado o contexto regulamentador exposto, é plausível se aceitar que 

haja distinção entre os custos de transação ou assimetria de informações.  

Simplificações a respeito de tratar ações ordinárias e preferenciais como emitidas para 

o mesmo investidor assumem premissas inadequadas com conseqüências que comprometem a 

própria validade dos modelos, tal como assumir somente uma forma de captar recursos 

próprios. O que merece ser destacado é que assim como Fama e French (2005) trouxeram 

contribuições a teoria de pecking order ao reconhecer que as empresas emitem capital próprio 

de formas distintas, o presente trabalho levanta o argumento que a emissão de ações com e 

sem direito ao voto podem ter um impacto relevante na hierarquização das fontes de capital. 

Em relação à teoria de agência, é preciso se perceber que a sua aceitação enquanto 

uma teoria de estrutura de capital não é um consenso na literatura. Para alguns autores, a 

teoria da agência é relevante por suas contribuições às outras teorias de estrutura de capital, 

enriquecendo especialmente alguns modelos de trade-off. Independentemente, de se tomar a 

teoria de agência como uma teoria de estrutura de capital, os conflitos de agência entre 
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gestores e acionistas e entre credores e acionistas precisam ser analisados, uma vez que os 

custos de agência em decorrência destes conflitos irão impactar na referida estrutura de 

capital. Esta teoria costuma tangenciar as questões que surgem com a emissão de ações não 

votantes, onde os trabalhos desenvolvidos no Brasil adicionam o conflito entre controladores 

e demais acionistas, especialmente os não votantes.  

Com a emissão de dívidas acima de um dado limite, os custos de agência entre 

acionistas e credores podem vir a ultrapassar a redução dos custos de agência decorrente da 

atenuação do conflito de interesse entre proprietários e gestores. Para Rasiah e Kim (2011, 

p.155): ―By publishing a large amount of debts over certain limit, the agency costs between 

shareholder and bondholder will exceed the owner-manager agency cost savings.‖  

O problema de agência entre acionistas e credores é em grande parte causado pelo 

comportamento dos acionistas (ou dos gestores buscando o interesse dos acionistas) ao 

usarem os recursos existentes da dívida para investir em projetos arriscados, causando o 

problema do superinvestimento. Ao agirem deste modo, os acionistas estarão buscando 

transferir valor dos credores para si mesmos. As razões para isto é que os acionistas possuem 

recursos limitados que irão proporcionar um valor maior em projetos arriscados e ganhos 

potenciais maiores destes projetos às custas de perdas potenciais maiores que serão absorvidas 

pelos detentores de dívida. Consequentemente, os credores irão requerer maiores 

recompensas, ampliando o custo da dívida à medida que o nível de alavancagem aumenta. 

(Rasiah e Kim, 2011, p.155). Assim, uma empresa deve ser cuidadosa no que diz respeito ao 

quanto deve emitir de dívida, considerando o impacto no conflito entre acionistas e os 

detentores de dívida, quando a empresa pede continuamente dinheiro emprestado. Credores 

irão, com isso, demandar uma maior abertura das informações, podendo chegar a exigir 

participação em várias decisões. 

Quanto ao fato de uma empresa emitir ações preferenciais uma consideração adicional 

deve ser realizada a respeito da teoria da agência. Os gestores (ou controladores) podem ter o 

poder decisório da empresa sem ter uma participação tão significativa, pela legislação 

brasileira com menos de 17% do capital próprio total é possível ter o controle. Neste caso os 

demais acionistas estarão tendo um papel semelhante ao dos credores, ou seja, uma 

alavancagem por ações preferenciais substituiria a alavancagem financeira junto aos credores 

da forma como descrita acima sobre o problema do superinvestimento. 



95 

 

Outra forma de relacionar a discussão sobre estrutura de capital com a emissão de 

ações não votantes é demonstrando que este tipo de emissão tem um impacto no trade-off 

normalmente não visualizado. Ao se reconhecer que o custo de capital é distinto conforme as 

classes de ações, é plausível que a leitura adequada dos modelos de trade-off seja realizada 

sob três fontes de capital: capital de terceiro, capital próprio de ações ordinárias e capital 

próprio de ações preferenciais. O reconhecimento do custo de capital de cada classe de ações 

exige em si mesmo uma complexidade que não pode ser negligenciada, que refere ao fato dos 

direitos (como contrapartida pela ausência do voto) oferecidos aos acionistas detentores de 

ações preferenciais variarem de empresa para empresa. Tal distinção de direito, aliada a 

outros aspectos como liquidez, pode fazer com que as ações preferenciais, relativamente às 

ordinárias, sejam mais custosas em alguns casos ou com custo de capital inferior em outros, 

dificultando a identificação do impacto causado pela dívida. 

Um prisma alternativo de se investigar a hipótese é pela constatação de que os custos 

que compõem o trade-off apontado por esta teoria podem ser diferenciados pela emissão de 

ações preferenciais. Portanto, caso seja reconhecido que a empresa ao ser dual-class tem seu 

nível de endividamento alterado, admite-se que o custo de falência e/ou seu custo de captação 

é diferenciado pelo fato de não terem somente ações votantes. Tal comprovação justificaria 

uma releitura da teoria do trade-off estático.  

Shyam-Sunder e Myers (1999, p.221) expressaram a importância de buscar variáveis 

que incluam conceitos adicionais para a validação dos argumentos relacionados com a teoria 

de trade-off, fato que corrobora com a ideia de se considerar o impacto da emissão de ações 

com classes diferenciadas na determinação da estrutura de capital das empresas. A busca por 

novos determinantes da estrutura de capital pode justificar que a emissão dual-class seja 

tratada como uma variável dummy nos modelos.  O trabalho de Rauh e Sufi (2010, p.1) 

proporciona uma nova visão a respeito das decisões sobre estrutura de capital ao 

reconhecerem que as empresas usam simultaneamente diferentes tipos de fontes de 

endividamento que se distinguem quanto à prioridade de cada forma. Adicionalmente eles 

afirmam que o inconveniente de tratar a dívida corporativa como uniforme é referente ao fato 

de que diferentes tipos de instrumentos de dívida têm propriedades muito diferentes, tanto 

quanto as reivindicações de fluxo, sua sensibilidade à informação, e suas propriedades de 

incentivo para os gestores. Algo semelhante ocorre em função das empresas poderem fazer 
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captações junto aos acionistas por instrumentos distintos, que no caso é a emissão de classes 

de ações diferenciadas. 

Alguns trabalhos não focam a atenção no enquadramento teórico, mas nos 

determinantes da estrutura de capital, elaborando modelos que interagem conceitos que estão 

presentes em mais de uma teoria. Sendo aqui destacados os trabalhos de Titman e Wessels 

(1988), Rajam e Zingales (1995), Ferreira et. al.(2010) e Nakamura et al. (2007).  Nos 

diversos modelos apresentados o setor é uma variável a ser considerada, seja como 

determinante ou como variável de controle, adequada à segmentação das amostras.    

Ferreira, Bertucci e Pereira (2010, p.12) argumentam que ―os determinantes da escolha 

da estrutura de capital referem-se aos modelos baseados nas interações entre as características 

da empresa e sua estrutura de capital‖. Citando Harris e Raviv (1991), eles argumentam que 

as interações se referem à natureza dos produtos, da empresa ou da competição no mercado. 

As teorias com tal perspectiva entendem que as empresas escolhem suas estruturas de capital 

influenciadas por atributos ou características que determinam os vários custos e benefícios 

relacionados ao uso do financiamento. Eles destacam como atributos que merecem ser 

considerados: a estrutura de ativos, o crescimento da empresa, o tamanho e a classificação do 

setor de atividade.        

Assim como Gomes e Leal (2001) desenvolveram estudo no Brasil, considerando os 

fatores: tamanho, tangibilidade, crescimento, risco e setor industrial como possíveis 

determinantes da estrutura de capital, Titman e Wessels(1988) investigaram os seguintes 

atributos apontados por diferentes teorias: estrutura de ativos, benefícios tributários, 

crescimento, unicidade, classificação do setor, tamanho, volatilidade dos ganhos e 

lucratividade. 

MacKay e Phillips (2005), analisam o setor não como um determinante da estrutura de 

capital, mas como uma variável que permite o agrupamento adequado para a busca dos 

determinantes da estrutura de capital. Harris e Raviv (1991, p.333) afirmam que: 

The most basic stylized facts concerning industry characteristics and capital 

structure are that firms within an industry are more similar than those in 

different industries and that industries tend to retain their relative leverage 

ratio rankings over time (Bowen, et al. (1982), Bradley et al. (1984)). 

Leverage ratios of specific industries have been documented by Bowen, et 

al. (1982), Bradley, et al. (1984), Long and Malitz (1985), and Kester 

(1986).    
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Nakamura et al. (2007) destacam a relevância das variáveis tamanho e grau de 

imobilização como explicativas do nível de endividamento geral das empresas, reconhecendo 

que a classificação setorial ajuda a discriminar a forma como as empresas estabelecem sua 

política de endividamento. Adicionalmente eles apresentam a importância de considerar o 

setor como fator capaz de homogeneizar as empresas estudadas:  

De acordo com Baltagi (1999), através da analise de empresas de diferentes 

setores pode-se obter uma estimação mais eficiente dos parâmetros com 

pressupostos menos restritivos. Além disso, pode-se detectar melhor as 

diferenças entre as empresas ou grupo de empresas (heterogeneidade). 

(Nakamura et al. 2007). 

Um conceito que aparece em diferentes livros de administração financeira é de que os 

custos das tensões variam conforme o tipo de ativo. A teoria de equilíbrio na estrutura de 

capital afirma que os objetivos para os índices de endividamento variam de empresa para 

empresa em função dos riscos incorridos por cada uma.  

[...] a teoria do equilíbrio explica satisfatoriamente muitas das diferenças 

existentes na estrutura de capital entre setores diferentes. As empresas de 

crescimento do setor da alta tecnologia (cujos ativos comportam risco e são, 

na sua maioria, intangíveis), por exemplo, usam normalmente pouca dívida. 

As companhias aéreas podem ter, e têm, de fato, um endividamento elevado, 

pois seus ativos são tangíveis e relativamente seguros. (Brealey, Myers e 

Allen, 2008, p.428).     

Ferreira et al. (2010) analisaram empresas dos setores de telecomunicação e de energia 

elétrica para identificar comportamentos adotados em matéria de financiamento das estruturas 

de ativo, buscando verificar se as características setoriais seriam um importante determinante 

da escolha da estrutura de capital, ou se esse papel caberia às características específicas das 

empresas. Eles constataram nos dois setores, comportamento próximo ao assentado na teoria 

de finanças: ―segundo a qual empresas com geração de fluxos de caixa instáveis buscam o 

conforto de uma estrutura de capital mais conservadora, constituída primordialmente por 

capitais próprios‖ (Ferreira, Bertucci e Pereira, p. 20. 2010). No entanto, deve ser destacado 

que, ao analisar de forma particularizada, os autores perceberam que devido às histórias 

individuais de certas empresas é possível identificar comportamentos diversos dentro do 

mesmo setor. O termo histórias foi usado para retratar especificidades das empresas. 

A aceitação do argumento que o nível de endividamento é influenciado pelo setor na 

qual a empresa atua, respalda o conceito de que a forma como a empresa capta é determinada 

pela atividade por ela exercida. Sendo, portanto, plausível se assumir que o setor de atuação 
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de uma empresa é um dos fatores determinantes do fato da empresa ter em seu capital próprio, 

ações preferenciais ou não. Alguns trabalhos se dedicaram a tratar da emissão dual-class 

como uma função do setor a qual a empresa faz parte, com destaque para o trabalho de Y-

Zhang (2007) que afirma em sua pesquisa: 

Using the hand-collected data of dual-class listed firms in the USA, I find 

that industry, age and stock-return volatility affect the likelihood that a firm 

will issue dual-class shares. […]  

[…]Consistent with my control potential hypothesis, I find that firms in the 

media industries (e.g. publishing, broadcasting, motion pictures, etc.) are 

significantly more likely to have dual class common stock. 

Assim, segundo Zhang (2007), dentre as forças que fazem com que uma empresa seja 

formada por mais de uma classe de ações, uma das que merecem ser investigadas 

pontualmente é a identificação do setor a qual a empresa pertence. Adicionalmente, os textos 

de Smart e Zutter (2008), Bjuggren, Eklund e Wiberg (2007) tangenciam a questão de ser 

―dual class‖em função do setor, levando-se em conta a participação de capital externo de 

forma significativa, a concentração do controle e a regulamentação específica de 

determinadas empresas. Ainda que os trabalhos citados tenham sido desenvolvidos para um 

mercado diferente do brasileiro, o conceito pode ser considerado para o mercado nacional que 

encontra evidências semelhantes no trabalho de Carvalhal e Subrahmanyam (2007). 

Tomando como base estes estudos sobre a probabilidade de uma empresa ser dual-

class e aceitando os argumentos que relacionam a estrutura de capital com o setor, a divisão 

de setores em função da indústria não só seria um dos determinantes do nível de 

endividamento, mas do próprio fato das empresas emitirem duas classes de ações ou não. Esta 

possibilidade é algo aceitável e seria o mesmo que afirmar que os setores de baixa 

alavancagem seriam os que tivessem predominância de uma dada forma de emissão de ações 

(dual-class) e que os de nível alto teriam predominância da outra forma (dual-class). Silveira, 

Perobelli e Barros (2008) investigaram as práticas de governança corporativa como potenciais 

determinantes da estrutura de  

Uma contribuição oferecida por este trabalho é a inclusão entre os referidos 

atributos de um índice abrangente que reflete as principais práticas de 

governança corporativa adotadas pelas empresas, verificando-se 

empiricamente sua relevância como determinante do seu nível de 

endividamento. 

A qualidade da Governança Corporativa, doravante denominada GC, pode 

influenciar as decisões de financiamento na medida em que as empresas com 

melhor governança desfrutem de condições mais vantajosas para captar 

recursos externos, independentemente do ambiente institucional em que 

estão insertas. Por outro lado, pode-se argumentar que a própria estrutura de 
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capital escolhida pela empresa funciona como mecanismo complementar de 

GC, na medida em que o endividamento atua como força disciplinadora, 

limitando a discricionariedade dos gestores (Williamson, 1996). 

A argumentação acima sugere que pode haver relação de causalidade de 

mão-dupla entre o índice de governança, considerado nesta pesquisa, e a 

estrutura de capital das empresas. Isto é, ao mesmo tempo que as práticas de 

GC podem ser determinantes para a contratação de recursos próprios ou de 

terceiros, elas são possivelmente influenciadas pela estrutura de capital, que 

funciona ela mesma como instrumento de governança. [Silveira, Perobelli e 

Barros, 2008, p. 764] 

O trabalho acima deve ser destacado, para esta tese, por considerar a possibilidade de 

relacionar a governança corporativa com a estrutura de capital, bem como indicar que pode 

haver uma causalidade de mão dupla entre os determinantes do nível de alavancagem. De 

modo similar pode-se considerar a ocorrência da emissão de ações não votantes, tanto como 

determinante quanto como efeito da estrutura de capital existente em uma dada empresa. 

Um problema similar foi detectado por Futema et al. (2009) que reconhecem que uma 

das limitações de seu trabalho se referir a questão da endogeneidade, ao estudarem 

separadamente os determinantes do nível de distribuição de lucros (dividendo e juros sobre o 

capital próprio) e do nível de endividamento.  

No primeiro caso, assume-se que o endividamento seja uma variável 

exógena e que influencie o nível de distribuição de lucros. Já no segundo 

caso, assume-se o contrario, ou seja, que a distribuição de lucros seja 

exógena e que explique o endividamento. Essas relações unidirecionais, 

entretanto, não são necessariamente as únicas possíveis. Tanto o 

endividamento como a distribuição de lucros também podem possuir uma 

característica endógena. Pela teoria do pecking order, por exemplo, as 

empresas que persistentemente façam grandes investimentos tenderiam a 

apresentar alto endividamento. Entretanto, o alto nível de endividamento 

poderia ser amenizado com a redução do pagamento de dividendos (FAMA; 

FRENCH, 2002). Por esse ponto de vista, os dividendos influenciariam o 

nível de endividamento. Num contexto diferente, em que a empresa tenha 

poucas oportunidades de investimento, a mesma poderia aumentar o 

pagamento de dividendos, aumentando proporcionalmente o nível de 

dividas, para mitigar potenciais problemas de agencia, como sugerido por 

Jensen (1986). Nesse contexto, o baixo nível de endividamento (isto é, o alto 

nível de capital próprio) é que influenciaria a decisão de se pagar mais 

dividendos. [Futema, Basso e Kayo, 2009, p.61]. 

Mesmo admitindo a importância da discussão da endogeneidade, os autores não 

realizaram esta análise, por acreditarem que estaria fora do escopo do estudo, sugerindo a 

aplicação de técnicas estatísticas adequadas para o tratamento da endogeneidade, indicando o 

modelo de equações simultâneas. 
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3. METODOLOGIA 

―When we formulate theses, we make experience comprehensible: we 

organize the chaos. As researchers, we begin to pick up facts and 

experiences that are relevant to our theses—just as magnets pick up iron 

filings—and we leave what is irrelevant behind. Thus, for both reader and 

writer, a thesis cuts through immense confusion to make one point perfectly 

clear. A good thesis, then, is essential to a well-written analytical essay, and 

at least four things are essential to a good thesis: it must be clearly defined, 

adequately focused, well supported, and relatively high in the orders of 

knowledge.‖ (Waddell, 2002) 

Esta seção de metodologia trata especificamente do que Waddell (2002) denomina de 

―supporting your thesis‖ – apoiando sua tese. Segundo esse autor, este é um dos requisitos de 

uma boa tese, que pretende ser bem sustentada. Para que o ensaio seja eficaz torna-se 

necessário buscar a comprovação da tese, ou pelo menos de sua credibilidade, devendo 

fornecer argumentos que são convincentes e numerosos o suficiente para sustentar sua idéia. 

Argumentos estes que precisam ser continuamente apoiados em fatos e exemplos. Nesta seção 

serão identificados os argumentos que dão suporte à tese, bem como à forma de investigá-los. 

A tese proposta é que empresas com ações preferenciais possuem um nível de 

endividamento menor, que as empresas que só emitem ações ordinárias. A lógica é 

desenvolvida a partir do entendimento que a alavancagem financeira é o uso de dívida e que o 

capital próprio pode ser formado por ações com e sem direito a voto. A partir da reflexão 

sobre como o uso de dívida é impactado pela emissão de ações não votantes, se aceita que a 

empresa dual-class demanda menos capital de terceiros que a single-class. 

Esta afirmação precisa ser comprovada a partir da investigação da realidade existente 

entre as empresas que possuem suas ações negociadas no mercado de ações brasileiro. A 

aceitação da tese assume alguns argumentos que serão averiguados. A pesquisa presume que 

no mercado seja possível a devida investigação dos argumentos que, traduzidos em hipóteses, 

podem ser rejeitadas ou não nos testes adequados.  

A respeito da afirmação de que uma empresa single-class é mais alavancada que a 

empresa dual-class, três tipos de argumentações podem ser levantadas, referentes: (i) ao 

mercado como um todo, (ii) às empresas com atividades similares e (iii) às empresas que 

passaram por mudanças na estrutura de classes de suas ações. A averiguação das hipóteses se 
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dá observando as empresas brasileiras negociadas em bolsa de valores sob três prismas, 

denominados respectivamente de: visão do mercado, visão setorial e visão empresa.  

A primeira argumentação considera todas as empresas do mercado dividindo o mesmo 

em dois grupos, realizando uma comparação entre as empresas que emitem somente ações 

ordinárias com as que emitem também ações preferenciais. A segunda argumentação trata de 

empresas com semelhanças operacionais, reconhecendo em cada setor aquelas que são single 

ou dual-class. A terceira argumentação é articulada a partir da identificação entre empresas 

que passaram por um processo de transformação, tendo sido negociadas por um período como 

dual-class e em outro como single-class. Estas três argumentações demandam investigações 

em separado de suas respectivas hipóteses. 

A constatação de cada argumento traz suporte à tese proposta. Os argumentos devem 

ser analisados em separado, e seus resultados independentes.  Ainda que o primeiro 

argumento seja verdadeiro, onde pela investigação seja confirmado que a maioria das 

empresas com somente ações votantes tenham um nível de alavancagem maior, a dúvida que 

pode ser suscitada é se os fatores causadores do nível de endividamento estiverem mais 

presentes em uma determinada forma de emissão de ações, torna-se pertinente a realização de 

amostras específicas para agrupamentos com dada característica em comum.  

Conforme exposto no referencial teórico, em Y-Zhang (2007) Smart e Zutter (2008), 

Bjuggren, Eklund e Wiberg (2007) e Carvalhal e Subrahmanyam (2007), uma das 

características que impactam no nível de alavancagem das empresas é dado pelo setor em que 

estas atuam. Alguns setores são formados por empresas com somente ações ordinárias, assim 

como outros apenas por empresas dual-class. O nível de alavancagem médio destes setores 

terá um reflexo maior na visão do mercado como um todo, em função das quantidades de 

empresas que estiverem em cada um destes setores.   

A causa de uma maior alavancagem para empresas single-class pode estar sendo a 

freqüência de empresas de determinados setores com endividamento alto cuja maioria das 

empresas tenha seu capital próprio formado exclusivamente por ações votantes. Um 

raciocínio análogo pode ser realizado à um setor numericamente expressivo formado por 

empresas dual-class com característica de pouco endividamento. Logo a investigação do 

mercado como um todo estará sendo comprometida pela possibilidade de ocorrência de 
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alguma concentração setorial. Se de fato o mercado for considerado pulverizado, as chances 

deste tipo de viés estariam sendo minimizadas. 

A forma de evitar os riscos de uma má avaliação da tendência da maioria das ações, 

devido à existência de setores com uma maior concentração de empresas onde haja uma dada 

forma predominante de emitir ações, é elaborar amostras comparáveis intra-setores. Assim, 

além de comparar a totalidade das empresas, foram confrontadas a estrutura de capital de 

empresas semelhantes, que sejam no mínimo da mesma atividade. A comparação entre duas 

empresas idênticas e diferenciadas somente pelo fato de emitir ou não ações preferenciais 

seria o desejável, mas como tal tipo de investigação não é possível, realiza-se uma 

averiguação entre empresas que sejam do mesmo setor ou subsetor.  É preconizado que 

amostras específicas por setor sejam utilizadas para os casos onde haja um quantitativo 

mínimo de empresas e que o setor represente a homogeneidade buscada em concordância com 

Baltagi (1999, apud Nakamura et al., 2007). 

Rajan e Zingales (1995) e MacKay e Phillips (2005) que buscaram identificar os 

determinantes da estrutura de capital realizaram um procedimento semelhante de análise da 

indústria como um todo seguido de uma investigação setorial e de seus respectivos subsetores 

em até dois níveis. Ao se reconhecer que o fenômeno observado no mercado continua a 

ocorrer quando da observação dentro da indústria, tal constatação representa que não se trata 

de um efeito setor. Para Razan e Zingales (1995, p. 1454): ―The correlation continues to hold 

in within industry regressions suggesting that this is not simply an industry effect”.  

Na busca pela comparação de empresas idênticas, somente diferenciadas pela emissão 

de ações votantes ou não, torna-se pertinente pesquisar empresas que alteraram sua forma de 

estruturar o capital próprio em termos de dual ou single-class, o que é realizado pela visão 

empresa, por meio de um procedimento longitudinal. As empresas que negociavam ações 

preferenciais e ordinárias e passaram por um processo de unificação, transformando todas as 

suas ações em ordinárias, oferecem a possibilidade de confrontar a estrutura de endividamento 

de uma mesma empresa em dois contextos. Uma atenção especial deve ser dada nestes casos 

pelo fato da investigação da estrutura de capital destas empresas estarem ocorrendo em 

períodos distintos, focando na análise do nível relativo de endividamento para considerar as 

possíveis flutuações de mercado quanto à oferta de recursos. A adoção do nível relativo é a 

relação encontrada ao dividir o nível absoluto de endividamento da empresa pelo nivel médio 

de endividamento de todas as empresas de um mesmo ano.    
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Em consonância com Vergara (2006), a classificação de uma pesquisa deve considerar 

critérios quanto aos fins e quanto aos meios. Considerando o exposto nesta seção e com base 

no livro da autora citada, esta tese deve ser enquadrada quanto aos fins como uma pesquisa 

descritiva e quanto aos meios como uma investigação ex-post facto. Mesmo sendo 

identificada como descritiva sua característica exploratória precisa ser identificada, uma vez 

que busca um maior conhecimento acerca de uma abordagem de estudo não explorada e 

discutida na literatura – a relação estrutura de capital com a emissão dual-class
15

. 

A tese foi desenvolvida com testes estatísticos e pesquisa bibliográfica e documental. 

Para Castro (2002), quanto a natureza dos dados, esta pesquisa deve ser classificada como 

quantitativa, por analisar o relacionamento entre variáveis a partir de dados numéricos e 

mensuráveis. Para cada um dos três argumentos os testes escolhidos são realizados em função 

dos objetivos e das condições da amostra. As hipóteses de cada argumento podem ser testadas 

de mais de um modo na busca de que os resultados e as análises sejam mais verossímeis, para 

tanto devem ser realizados testes de robustez.  

O problema da endogeneidade é: se a estrutura de capital é determinada ou determina 

a emissão de ações na forma de dual-class. Conforme já apresentado, dificuldades 

semelhantes foram encontradas nos trabalhos relativos à estrutura de capital de Futema et. 

al.(2009) e Silveira et al. (2008). Considerando o objeto investigado e qual o intuito da 

pesquisa, admite-se como dadas as condições de mercado e a escolha da empresa em ser dual 

ou single-class. Posto que, pela legislação brasileira, as empresas possam ser dual ou single-

class, a questão é se tal escolha tem impacto na proporção a ser utilizada de capital de 

terceiros. 

Os três argumentos que fundamentam a tese precisam ser consistentes com a 

investigação e sobre eles serem formuladas proposições. A verificação das proposições é 

necessária e suficiente para permitir a aceitação da tese proposta. As investigações em 

mercado devem ser adequadas às finalidades de cada hipótese, bem como as condições das 

amostras encontradas. Para tanto, nesta seção após a apresentação dos argumentos são 

descritos os procedimentos realizados para a averiguação das hipóteses formuladas, bem 

como justificada a escolha das metodologias adotadas. Esta seção segue apresentando as 

variáveis utilizadas, bem como as amostras de cada procedimento.  

                                                 
15

 Esta classificação assemelha-se a elaborada por Ferreira, Bertucci e Pereira (2010) que investigaram a relação 

entre a estrutura de capital e a estrutura de ativo para os setores de energia e telecomunicações. 



104 

 

3.1 Os três argumentos 

A tese de que empresas que não utilizam ações preferenciais como forma de levantar 

capital devem ter, em sua maioria, um maior nível de endividamento pode ser atestada pela 

averiguação de alguns argumentos, que serão aqui identificados como relativos: ao mercado, 

aos setores e a unificação. Cada argumento permite a elaboração de uma hipótese a ser 

investigada por uma metodologia específica, adequada às condições encontradas em cada 

amostra estudada.    

3.1.1 Argumento do mercado 

Ao não emitir ações preferenciais, uma empresa está abrindo mão de uma forma 

adicional de levantamento de recursos capaz de auxiliar no financiamento de suas atividades. 

Logo, ao se comparar empresas de capital aberto é de se esperar que haja uma diferença 

quanto ao nível de endividamento (relação entre recursos de terceiros/recursos próprios) entre 

as empresas que emitem ou não classes diferenciadas de ações. A argumentação que pode ser 

generalizada para o mercado é que as empresas que emitem ações sem direito a voto 

deveriam, de um modo geral, ter uma proporção de dívida menor que aquelas que não 

emitem, por estarem utilizando uma fonte a mais para levantar capital. Em empresas dual-

class os acionistas controladores ou do bloco de controle conseguem levantar recursos para as 

empresa com um comprometimento menor de seus recursos e com a possibilidade de 

continuarem mantendo o poder graças à cunha, anteriormente descrita, entre direito ao fluxo 

de caixa e direito ao voto. 

 Este argumento pode sugerir o reconhecimento do endividamento médio dos dois tipos 

de empresas: as dual-class – que emitem ações ordinárias e preferenciais – e as single-class – 

que emitem exclusivamente ações ordinárias. Além da identificação do endividamento destes 

dois grupos é pertinente o reconhecimento do nível de endividamento de cada empresa para 

um devido ordenamento.  

As comparações, seja da média ou do ranking, são feitas entre as proporções de capital 

de terceiros e próprio e não com o montante de dívida, isto porque o que está sendo analisado 

não é o endividamento total, mas o nível de dívida de cada empresa que opta por emitir ou 

não ações sem direito a voto.  
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A aceitação do argumento não precisa assumir que a média de alavancagem das 

empresas single-class é maior, mas que a maioria das empresas com um nível de 

endividamento mais elevado são as que emitem somente ações ordinárias. Uma empresa que 

se comporte como um outlier poderá influenciar de forma mais marcante na média de 

endividamento do que no posicionamento das demais empresas com o mesmo tipo de emissão 

de capital próprio. 

Quanto ao entendimento do argumento do mercado como um todo, algumas 

considerações precisam ser destacadas. Este argumento não é fundamentado no 

endividamento total das empresas dual ou single-class, mas nos níveis de endividamento de 

cada empresa, de forma que empresas com grandes ativos e pequenos ativos tenham a mesma 

influência na análise da estrutura de capital. Deve ser destacado ainda que o mercado 

pesquisado é estritamente formado por empresas abertas que são negociadas na 

BM&FBovespa e que as informações levantadas foram obtidas na base de dados utilizada – 

Economática, que possui limitações na disponibilidade de informações. Algumas empresas 

não dispuseram informações sobre a estrutura de capital de forma que pudessem ser 

aproveitadas pela presente pesquisa, em especial as do setor financeiro.  

Adicionalmente o estudo do mercado como um todo está delimitado ao período 

anterior ao ano de realização da investigação, considerando as demonstrações contábeis do 

ano de 2012, onde somente informações disponibilizadas no ano de 2013 na base de dados 

foram utilizadas. 

Dado que o mercado é heterogêneo quanto às razões que levam as empresas a 

levantarem recursos com capital de terceiros, o argumento pode não ser aplicável a todas as 

situações. Entre os motivos que podem explicar a não generalização do argumento, podem ser 

mencionadas: as características de certos setores (ou ramos da indústria), o acesso facilitado 

de algumas empresas ao financiamento público e a identificação da empresa como 

controladora. Conforme apresentado no referencial, Ferreira et al. (2009) destacou que as 

especificidades (histórias) de certas empresas exercem um papel relevante na escolha da 

estrutura de capital, sem desconsiderar que o setor é um dos determinantes. O fato de que 

existem empresas que tem acesso a fontes de recursos de forma diferenciada não compromete 

um argumento que assume a sua aplicabilidade de um modo geral.  
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H: o nível de endividamento das empresas com estrutura de capital single-class é maior que o 

das empresas dual-class no mercado como um todo. 

3.1.2 Argumento dos setores 

As condições de mercado impactam nos riscos para levantamento de recursos de uma 

empresa em função de sua atividade. Uma empresa pode ser mais propensa a utilizar capital 

de terceiros do que outras devido a características específicas como a volatilidade de suas 

receitas e despesas. Esta volatilidade é em grande parte determinada por fatores externos à 

empresa, e ditada pela dinâmica das relações com consumidores, fornecedores, concorrentes e 

governos. Torna-se necessária a elaboração de grupos passíveis de investigação que possuam 

semelhanças e identificáveis de forma padronizada, em uma categorização aceita pela 

literatura, ou seja, controlar a análise pelo setor.  

O setor é a variável mais apropriada para agrupar as empresas em função desta 

dinâmica. Em conformidade ao exposto por Harris e Raviv (1991) e Nakamura et al. (2009) e 

na seção anterior, o setor está intrinsecamente relacionado à estrutura de capital. De forma 

semelhante ao que foi realizado para o mercado como um todo, a análise comparativa, , entre 

empresas dual e single-class agrupadas por setores é capaz de evidenciar a diferenciação no 

nível de utilização de capital de terceiros de modo mais adequado. A segmentação da amostra 

por setor ou subsetor é uma abordagem que busca isolar os efeitos oriundos das diferentes 

condições de mercado em que as empresas são submetidas (ou se confrontam). Esta 

segmentação é uma forma alternativa de tratar o impacto do setor do que considerá-lo através 

de variáveis dummies, tal como Y-Zhang (2007) onde o setor foi uma variável de controle. 

Isto não quer dizer que todos os setores podem ser averiguados, mas somente aqueles 

que atendem a requisitos básicos. O procedimento de investigar pontualmente determinados 

ramos de atividades se justifica, porque nem todos os setores apresentam as condições 

necessárias para a realização da investigação, seja pelo quantitativo ou pela homogeneização 

das atividades. Alguns agrupamentos setoriais realizados pelos sistemas de classificação por 

setor enquadram em um mesmo grupo empresas com atividades díspares, nos primeiros níveis 

do sistema de classificação, como por exemplo, o caso de indústria manufatureira que inclui 

todas as indústrias. À medida que se busque a semelhança de atividade entre empresas, 

investiga-se subsetores e com isto o quantitativo de empresas para análise reduz.  
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O argumento é que para empresas que atendem ao mesmo tipo de cliente, oferecendo 

o mesmo produto, sujeitas as mesmas condições institucionais e concorrenciais é de se esperar 

que o fato da empresa ser dual ou single-class seja determinante para o nível de 

endividamento. Este argumento está calcado na ideia de que as preferências pessoais pelo 

nível de endividamento podem ser na média desconsideradas, afirmação que encontra 

aderência com os conceitos apontados pela STOT (teoria do trade-off estático) que aponta a 

existência de um nível ótimo de endividamento existente para cada empresa, em função do 

seu setor. 

H: empresas que atuam nas mesmas atividades serão mais alavancadas quando a emissão de 

ações for single-class. 

3.1.3 Argumento da Unificação 

Esta terceira argumentação é fundamentada nas empresas que mudaram o modo de 

estruturar seu capital próprio, deixando de negociar ações sem direito a voto. Refere-se às 

empresas que não apenas deixaram de emitir novas ações preferenciais, mas converteram as 

ações preferenciais anteriormente existentes em ações ordinárias. Este processo é denominado 

de unificação de classes e transforma uma estrutura de ações dual-class de uma mesma 

empresa em uma estrutura single-class. 

 Um caso de unificação de classe permite que a mudança no nível de endividamento da 

própria empresa seja investigada em função da emissão ou não de ações sem direito ao voto. 

Trata-se de uma situação onde se admite que a atividade da empresa single-class é a mesma 

da empresa dual-class a qual se faz a comparação.  Esta abordagem é na presente tese 

denominada de visão longitudinal.  Utiliza-se o termo longitudinal por se tratar de uma 

pesquisa que visa analisar as variações nas caraterísticas dos mesmos elementos amostrais (no 

caso as empresas que unificaram suas classes de ações) ao longo de um determinado intervalo 

de tempo.  

Ao se comparar a mesma empresa quando esta negociava suas ações na forma dual-

class com a situação onde esta passa ser negociada na forma de single-class, busca-se a 

homogeneização do ativo. Uma dificuldade que pode surgir deve-se a questão temporal, uma 

vez que as informações são retiradas de períodos distintos. Ao se realizar uma comparação 

entre momentos diferentes, deve se levar em consideração que a empresa está sujeita a 

condições de mercado distintas, bem como a estratégias de gestão diferenciadas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
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Quanto à estratégia de gestão da forma de financiamento pode-se assumir que os 

administradores fazem suas escolhas buscando a eficiência e independente de preferências 

pessoais. A estrutura de capital a qual a empresa irá se ajustar, no longo prazo, é na média 

definida pelas condições apresentadas pelo mercado. Logo, o fato de haver mudanças no 

pessoal que gerencia, bem como nos controladores, pode não ser determinante na estrutura de 

capital, conforme Dittmann e Ulbricht (2007). Estes autores constataram que as motivações 

dos gestores só se materializaram em função das condições mercadológicas encontradas. 

Já com relação às mudanças das condições de mercado, é de se esperar que estas 

impactem no nível de endividamento. Logo, deve haver um balizador quando se realiza uma 

comparação da estrutura de capital em períodos distintos. Este tratamento com um 

benchmarking torna-se necessário, porque o nível de alavancagem é uma função da oferta de 

recursos que é ditada por fatores externos à empresa. Os fatores que explicam a oferta de 

recursos que estão à disposição em cada período para todas as empresas são diversos, entre 

eles podem ser listados a: legislação, inflação, perspectiva de crescimento da economia, 

flutuação cambial e mudança de governante. 

Visto pelo lado do tomador de recursos na forma de capital de terceiros, pode-se 

aceitar que os riscos, bem como os custos, de cada fonte de capital podem variar de um ano 

para o outro, o que impactará na propensão a alavancagem. Como esta mudança na propensão 

a alavancagem não é individual – mas do mercado como um todo – torna-se pertinente 

analisar o endividamento de todas as empresas abertas, considerando principalmente o 

comportamento das empresas que não passaram pelo processo de unificação. 

Seja pelo lado da oferta, quanto pelo da demanda reconhece-se que as empresas estão 

sujeitas a fatores externos ao longo dos anos. Dado o impacto do efeito temporal, o relevante 

pode não ser simplesmente a análise da estrutura de capital de cada empresa, mas a análise 

desta estrutura de capital ponderada por um benchmark, sendo este possivelmente a média de 

todas as empresas que foram negociadas a cada ano na BM&FBovespa. Desta forma se uma 

empresa manteve-se com a mesma proporção de capital de terceiros antes e depois da 

unificação em um período onde o mercado reduziu em média a utilização de dívida de longo 

prazo, o nível de alavancagem relativa da empresa terá aumentado; ou seja, neste exemplo 

haveria evidências que a unificação pode ter influenciado na perspectiva de utilização de 

dívida, ainda que de forma absoluta ela tenha se reduzido
.
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O resultado encontrado pela comparação relativa é independente do resultado da 

comparação do nível de endividamento absoluto. O nível médio do endividamento de 

mercado é uma espécie de indexador, para a determinação do nível de endividamento relativo, 

que representa o instrumento de medição do impacto da unificação na alavancagem. 

Investigando empresas que unificaram suas classes é possível se argumentar que uma 

mesma empresa quando negocia suas ações na forma de dual-class poderá estar utilizando 

uma proporção de capital de terceiros menor do que estaria usando caso tivesse suas emissões 

de ações na forma de single-class. Como se trata de uma comparação entre períodos distintos 

é relevante ser considerado como a propensão à utilização de dívida variou no mercado como 

um todo para que o resultado do estudo de evento a ser realizado seja adequado. 

O argumento que a unificação de classes pode levar ao aumento da utilização da 

dívida não conflita com os artigos que investigaram as conseqüências da unificação para o 

custo de capital da empresa. Silveira (2006, p.63) destaca estudos na Europa que afirmam que 

a unificação tem sido um instrumento para redução do custo de capital: 

O estudo concluiu que a transformação de estruturas com duas classes de 

ações para classe única reduziu significativamente o custo de capital das 

empresas, devido ao incremento dos preços das ações durante os eventos e 

ao aumento da liquidez dos papéis. O resultado representa mais uma forte 

evidência de que a adoção do princípio uma ação, um voto, recomendado 

pelos principais códigos de governança, cria valor duradouro para todos os 

acionistas.  

Embora, o custo de capital como um todo se refere ao WACC (Custo Médio 

Ponderado de Capital - CMPC) e não da proporção de empréstimo, pois a afirmativa é que a 

unificação reduz o custo de capital total da empresa. De acordo com a teoria financeira, em 

ambiente com imposto de renda, o custo médio ponderado de capital (CMPC ou WACC) 

pode ser reduzido, tanto pela redução isolada de algum dos custos quanto pela mudança na 

ponderação entre dívida e ações. Assim, mesmo sem estar alterando diretamente os custos de 

capital próprio e de capital de terceiros, como o último costuma ser no longo prazo inferior, o 

custo de capital da empresa como um todo pode ser reduzido por uma reestruturação das 

fontes. 

   As empresas que unificam suas classes podem estar reduzindo o custo de capital 

total pelo aumento na proporção de uso de capital de terceiros. Desta forma a redução do 
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custo de capital destacado pelos artigos que tratam da unificação está em linha com o 

argumento apresentado. 

H: empresas que unificam suas classes de ações aumentam relativamente o seu 

endividamento. 

3.2 Operacionalização 

Nesta parte são apresentados: a base de dados, as variáveis e os métodos estatísticos 

considerados para as investigações das três visões: de mercado, setorial e das empresas que 

unificaram suas classes de ações. Acompanhando a identificação do procedimento 

metodológico de cada investigação é apresentada a sua amostragem relativa. Para cada 

argumento posto anteriormente será indicado qual foi o método estatístico escolhido para 

validar ou rejeitar as hipóteses correlatas.  

(a) Base de dados 

As bases de dados para análise provêm do banco de dados Economática, que permite o 

levantamento de dados contábeis e de mercado. Adicionalmente ele proporciona uma 

classificação setorial própria e acesso à classificação setorial norte americana (NAICS – sigla 

em inglês para Sistema Norte Americano de Classificação da Indústria). Foram levantados 

dados de companhias abertas de todos os setores de atividade, considerando dados dos anos 

de 1995 até 2013.  

Só foram examinadas empresas brasileiras, que sejam negociadas na BM&FBovespa. 

Não foram incluídas empresas negociadas na forma de BDR – Brazilian Depositary Receipts, 

é um certificado representativo de ações de emissão de companhias abertas, com sede no 

exterior, e emitido por instituição depositária no Brasil – ainda que suas atividades e sua 

história estejam associadas ao mercado Brasileiro, independente de quem (capitais nacionais 

ou estrangeiros) detenham o controle
16

.  Foram desconsideradas empresas que não estavam 

classificadas como ativas pela base de dados e que não tenham tido ações negociadas no 

último ano.   

 

                                                 
16

 Empresas que sejam binacionais, mas com sede atualmente no exterior, possuem ações regulamentadas de 

forma distinta da apresentada neste estudo, destaque para a TAM que não pôde compor a amostra. 
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(b) Variáveis, coleta e tratamento dos dados 

Os dados foram coletados para cada uma das empresas investigadas, considerando a 

estrutura de capital e a sua evolução. Além de uma variável binária para a identificação das 

duas formas como é possível levantar recursos próprios tratadas neste trabalho – dual e 

single-class, as empresas foram classificadas por uma variável categórica em função dos 

setores e subsetores. Foram identificadas em conformidade com a literatura quatro proxies 

para medir a alavancagem financeira. Nakamura et al. (2007) destaca o trabalho de Gaud et 

al. (2005) como referência na discussão das possíveis proxies.      

A variável usada para categorizar se a empresa emite ou não ações sem direito a voto é 

uma variável binária. A identificação de se uma empresa é dual ou single-class foi realizada 

por meio de uma variável que atribuiu o valor de 1 para as empresas que emitem 

exclusivamente ações votantes (ordinárias) e o valor 0 para as empresas que emitem 

adicionalmente ações não votantes (preferenciais). Note que o termo dual-class é aplicado a 

empresas que emitiram ações não votantes que são negociadas na bolsa de valores brasileira 

ainda que em tipos de ações distintas. A legislação brasileira permite a emissão de diferentes 

tipos de ações preferenciais por uma mesma empresa, normalmente chamadas de 

preferenciais do tipo A, B, C etc. Os diferentes tipos de ações preferenciais de uma mesma 

empresa oferecem distintos direitos compensatórios em conformidade com o artigo 17 da Lei 

10.303/01, já apresentado no referencial teórico.  Assim a terminologia empresas dual-class 

engloba os casos de companhias negociadas na BM&FBovespa por duas ou mais formas de 

ações. O procedimento adotado não considera a proporção de ações não votantes, mas apenas 

se estas existem ou não em cada empresa.  

Para efeito de padronização as ações preferenciais foram consideradas como ações 

sem direito de voto ao longo deste trabalho, ainda que existam especificidades suportadas pela 

legislação que permitem a emissão de ações preferenciais com direito a voto. Os casos com 

empresas que emitem ações preferenciais com algum poder de voto representam a minoria das 

situações e este poder normalmente é limitado a determinadas condições e conferido a um 

determinado tipo. Assim, existem empresas que criaram uma ação preferencial do tipo B para 

conferir a um grupo de acionistas (fundadores, poder público, acionistas históricos) poder de 

participação em determinadas deliberações da assembléia. 
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Para a seleção das empresas em função do setor foi utilizado o sistema de classificação 

norte americano – NAICS, por permitir uma segmentação em setores em função da atividade 

e uma partição destes setores em subsetores. O NAICS (North American Industry 

Classification System)
17 

é o padrão utilizado pelas agências federais de estatística na 

classificação de estabelecimentos comerciais com o propósito de coletar, analisar, e publicar 

informações estatísticas relacionadas com a economia dos EUA. 

MacKay e Phillips (2005), que utilizaram o mesmo sistema de classificação, destacam 

a relevância da análise da estrutura de capital utilizando subdivisões setoriais e os cuidados 

necessários para o reconhecimento de agrupamentos que podem trazer resultados distorcidos.  

Ainda que a classificação original do sistema NAICS possa ser subdividida em até seis 

níveis, a segmentação adotada ficou restrita a até o quarto nível, dado a limitação desta 

informação disponível na base de dados. Enquanto em certas situações os grupamentos em 

dois dígitos permitem o reconhecimento de uma similaridade entre as empresas que 

possibilite a investigação pretendida, outras situações demandaram o uso de segmentação 

setorial do nível com três ou quatro dígitos. A utilização do sistema NAICS oferece a 

vantagem da possibilidade desta segmentação em relação aos sistemas de classificação 

alternativos, como o do Economatica ou o da BM&FBovespa. 

O nível de alavancagem financeira foi mensurado como uma variável contínua, 

atendendo aos indicadores teóricos para quantificar o nível de alavancagem. Este trabalho 

utilizou como base de levantamento das informações o sistema Economatica que aponta como 

instrumentos de mensuração ligados a estrutura de capital alguns tipos de relação:  

(a) Dívida Bruta / Ativo 

(b) Dívida Bruta / Patrimônio  

(c) Dívida Líquida/ Patrimônio Líquido 

(d) EBIT/ Dívida Bruta 

(e) Exigível/ Patrimônio Líquido 

(f) Investimento / Patrimônio Líquido 

Entre as relações indicadas anteriormente foram excluídas a relação EBIT/Dívida 

Bruta que foge ao objetivo de análise deste trabalho, pois se refere ao resultado operacional, e 

                                                 
17 

A tabela apresentada no Anexo 1, apresenta informação detalhada da estrutura do NAICS, onde estão listadas 

todas as classificações do primeiro nível. 
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a relação Investimento/Patrimônio Líquido que, além de abordar de forma indireta o objeto de 

investigação da pesquisa, é uma variável que apresentava muitas ausências entre as empresas 

investigadas. 

Deste modo o nível de alavancagem pode ser a princípio representado pelas outras 

quatro relações, que deveriam estar mensurando o mesmo objeto sob óticas distintas. A 

variável Dívida Bruta/Ativo é uma proxy utilizada em alguns trabalhos, como Nakamura et. al 

(2007) e Brav (2009). Brav (2009) descreve a variável utilizada, mas destaca pesquisas que 

utilizaram diferentes variáveis para mensurar o nível de alavancagem, semelhantes às 

utilizadas neste trabalho. MacKay e Phillips (2005) além desta variável buscaram variáveis 

que relacionavam dívida com patrimônio, apontando que Fama e French (2002) encontraram 

resultados diferentes para os dois procedimentos de mensuração do nível de endividamento.  

As quatro relações apresentadas são representações distintas que foram utilizadas para 

mensurar o nível de endividamento, tal utilização de diferentes proxies para medir a 

alavancagem segue o exemplo de Gaud et al. (2005) e Nakamura (2007).  

Para as empresas que serviram de base para a terceira argumentação, isto é as 

empresas que passaram por um processo de unificação de suas ações, foi necessária a 

apresentação de uma variável que considerasse a variação do nível de alavancagem de forma 

relativa e não absoluta conforme apresentado pela base de dados. Onde foi considerado a 

variação das demais empresas para até cinco anos anteriores e até os cinco anos posteriores de 

cada unificação. Para esta visão, foi selecionada a proxy que aparece mais comumente em 

outros trabalhos entre as que atendem as necessidades da pesquisa, com o menor número de 

missing values, que foi a da relação Dívida Bruta/Patrimônio. Sendo esta uma variável 

presente em outras pesquisas como de Nakamura et al. (2007) e MacKay e Phillips (2005). 

(c) Métodos Estatísticos 

Para a investigação da visão de mercado e da visão setorial foram feitos testes de 

comparação de média, enquanto para a visão longitudinal requer um teste que permita analisar 

se houve aumento ou redução em um estudo de evento. Assim os métodos estatísticos 

considerados são: o teste paramétrico t-student, o teste de Mann-Whitney, o teste dos sinais 

para amostras dependentes (pareadas) e o teste dos sinais por postos.  
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Dado o foco na ordenação ou na identificação dos sinais que apontem ou não para o 

aumento do nível de alavancagem, os testes não paramétricos pautaram a pesquisa. Os testes 

não paramétricos foram os que melhor se enquadraram aos interesses desta pesquisa, onde a 

relevância está em identificar, pela ordenação, que tipo de empresa (single ou dual-class) é 

mais alavancada. Adicionalmente a utilização de uma mesma metodologia para o mercado 

como um todo e para cada setor permite reconhecer a proxy mais apropriada para a análise. 

3.2.1 Operacionalização do argumento de mercado 

A averiguação do argumento de mercado requer uma metodologia de comparação de 

média, que permita o reconhecimento se há uma maior alavancagem por parte das empresas 

que só emitem ações ordinárias.  

A utilização de uma metodologia paramétrica ou uma não-paramétrica é determinada 

pelas condições encontradas pela amostra, que aponta a adequação de uma ou de outra 

escolha. As exigências quanto às premissas dos testes paramétricos são maiores e assim estes 

são aplicáveis a um menor número de situações.  

A) Teste Paramétrico Para o Mercado Como um Todo 

Foi investigado se um teste paramétrico t-Student para amostras independentes se 

aplicava a situação uma vez que se contava com mais de trezentas empresas, buscando 

reconhecer se as condições de normalidade seriam razoáveis para a aplicação deste tipo de 

teste. O teste t independente é usado em situações nas quais existem duas condições 

experimentais e participantes diferentes compõem cada condição experimental, desde que 

certas premissas sejam atendidas. 

De acordo com Field (2009, p. 280), o teste t independente é um teste paramétrico 

baseado na distribuição normal, aonde é assumido que: 

 os dados são de populações normalmente distribuídas, 

 os dados são medidos pelo menos em um período intervalar, 

 as variâncias populacionais são iguais, 

 os escores são independentes,  porque vêm de diferentes empresas. 

Na investigação foi constatada a violação das premissas, o que indica que o teste de 

comparação de médias não paramétrico deve ser utilizado, conforme Apêndices B e C. Assim, 
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trata-se de uma situação questionável quanto à aplicação de um teste paramétrico, como pode 

ser observado com a violação da premissa de uma população com distribuição normal.  

A normalidade das variáveis de endividamento foi verificada para as empresas single e 

dual-class por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov (KS). Verificou-se que, ao nível de 

significância de 1%, a premissa de normalidade é rejeitada para todas as variáveis, exceto 

para a dívida bruta sobre o ativo de empresas single-class, onde a normalidade não foi 

rejeitada (p = 0,415). Desta forma, viola-se a premissa de que as variáveis sendo comparadas 

seguem uma distribuição normal em empresas single e dual class, o que compromete os 

resultados do teste de comparação de médias descrito anteriormente, conforme resultados da 

distribuição nas tabelas apresentadas: 

  Além do teste de normalidade KS para identificar se um teste paramétrico de fato deve 

ser desconsiderado, a observação gráfica pode servir de instrumento de apoio para a rejeição 

de que uma amostra seja normalmente distribuída. Graficamente, utilizando-se histogramas é 

possível constatar que a população não é normalmente distribuída. De fato, tanto na 

população como um todo quanto nas amostras relativas às empresas dual-class ou single-

class, as distribuições não apresentaram características de normalidade. Adicionalmente, foi 

rejeitada a hipótese de que as variâncias populacionais sejam iguais, conforme Apêndice B.  

Field (2009, p.85) afirma: ―Se você utiliza um teste paramétrico quando seus dados 

não são paramétricos, os resultados talvez não sejam apropriados. Dessa forma, é importante 

que você verifique as hipóteses antes de decidir qual teste estatístico é apropriado‖. O fato de 

um teste paramétrico ter uma hipótese violada significa que pode ser interessante a elaboração 

do teste não paramétrico.  

B) Teste não-paramétrico para o mercado  

Questionamentos a respeito da utilização do teste paramétrico para a investigação da 

estrutura de capital, podem ser encontradas na literatura, destacando as colocações de Pereira 

et al. (2010) que argumentaram: ―julgou-se correto não recorrer à ‗salvaguarda‘ da premissa 

da normalidade, até porque, ainda, a literatura de finanças não dá quaisquer pistas acerca da 

distribuição de médias de estruturas de capital de empresas nacionais e estrangeiras‖. 

Como o teste paramétrico pode não ser considerado o mais adequado para a situação 

investigada, tornou-se relevante apresentar como a alternativa a este tipo de teste. O teste não 
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paramétrico de Mann-Whitney é um teste apropriado para a pesquisa desenvolvida. Stevenson 

(1981, p.317) afirma que: 

O teste de Mann-Whitney é usado para testar se duas amostras 

independentes provêm de populações com médias iguais. Pode ser aplicado 

como alternativa do teste de duas amostras para médias, estudado 

anteriormente, e que exigia que as populações tivessem a mesma variância. 

O teste de Mann-Whitney não faz tal exigência. De fato, a única hipótese é 

que o nível de mensuração seja numa escala contínua, e mesmo essa hipótese 

não é absolutamente rígida. Apesar do enfraquecimento das hipóteses, o 

teste de Mann-Whitney é quase tão forte quanto o de duas amostras para 

médias.    

Field (2009) argumenta que os testes não paramétricos são também denominado como 

testes de distribuição livre porque fazem poucas suposições quanto ao tipo de dado que pode 

ser utilizado. Vários destes testes trabalham com a categorização dos dados, atribuindo o valor 

1 para o menor valor, 2 para o valor subseqüente, 3 para o próximo e assim por diante.  

Esse processo resulta em escores altos sendo representados por altos postos e 

escores baixos sendo representados por postos baixos. A análise é então 

executada sobre os postos (ranks) em vez de sobre os dados observados. O 

processo é uma forma engenhosa de utilizar os dados que não se encaixam 

nas hipóteses paramétricas. (Field, 2009, p.474) 

O autor citado afirma ainda que não é correto assumir que os testes não paramétricos 

possuem menor poder explicativo que seus contrapartes paramétricos. Com o objetivo de 

testar diferenças entre duas condições em uma situação na qual diferentes participantes foram 

selecionados para cada condição, existem dois tipos de testes que podem ser aplicados: o teste 

de Mann-Whitney e o teste de soma dos postos de Wilcoxon.  Sendo estes dois testes versões 

não-paramétricas equivalentes ao teste paramétrico t-Student. 

O conceito por trás destes dois tipos de testes não paramétrico é que se for dividido 

entre os dois grupos e realizado a categorização da forma mencionada anteriormente 

(atribuindo 1 para o menor valor e aumentando uma unidade a cada posto), se não houvesse 

diferença entre os dois grupos o que se esperava encontrar para um número semelhante de 

postos em cada grupo, seria que a soma total dos postos em cada grupo fosse 

aproximadamente a mesma. Caso houvesse uma diferença entre os dois grupos, onde os 

postos maiores estariam em um grupo e os menores no outro, a soma dos postos de um grupo 

seria bem superior ao do outro.  
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Desta forma no exemplo investigado, o primeiro passo é identificar todas as empresas 

em dois grupos: dual-class ou single-class. Uma vez ordenadas todas as empresas elaborando 

uma hierarquia da empresa com o maior nível de alavancagem para a com o menor nível, 

seriam aplicados escores para cada posto. Uma vez ranqueadas todas as empresas deve ser 

realizado uma comparação entre a soma dos postos das empresas dual-class e a soma dos 

postos das empresas single-class. Caso as somas ou as médias do ranque de cada grupo sejam 

iguais estar-se-ia constatando que não há uma diferença significativa quanto à proporção de 

dívida utilizada pelo fato da empresa emitir ou não ações votantes.  

O teste de Mann-Whitney funciona procurando por diferenças nas posições ordenadas 

dos escores nos diferentes grupos. Este teste serve para comparar duas condições quando 

diferentes ―indivíduos‖ participam em cada condição e os dados resultantes não são 

normalmente distribuídos ou violam a hipótese do teste t independente (Stevenson, 1981; 

Field, 2009). Sendo o teste que se aplica a situação que está sendo investigada, uma vez que a 

pesquisa busca evidenciar que as empresas com emissão de ações na forma de dual-class 

possuem um nível de endividamento diferente do nível das empresas single-class.  

Assim o procedimento foi listar todas as empresas identificando quanto a serem dual-

class ou single-class e apresentar o nível de alavancagem de cada uma. O SPSS 

automaticamente ordena a amostra, transformando em postos o nível de alavancagem 

indicado por cada proxy. Ao rodar o teste, o resultado encontrado, para cada uma das quatro 

variáveis apontadas para medir o nível de alavancagem, permite avaliar a hipótese de que 

empresas single-class devem ser mais alavancadas.    

C) Procedimento Adotado: A escolha entre os dois testes e a amostra 

Como dito anteriormente, não se trata de comparar o endividamento total das 

empresas single-class com o das dual-class; mas uma comparação entre os níveis de 

endividamento de cada tipo de empresa. Desta forma, o que é considerado é a proporção do 

endividamento e não o seu volume, evitando assim que uma empresa que tenha seu tamanho 

bem superior (ou inferior) a média do mercado influencie de forma diferenciada no nível de 

alavancagem do mercado. Adicionalmente, pela utilização de um ordenamento pelo teste não 

paramétrico, o valor em si do nível de endividamento só é relevante para a hierarquização. 

Desta forma o montante que diferencia o nível de endividamento entre a empresa do posto t 

com o nível de endividamento da empresa do posto t+1 não é considerado pelo método. 
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Quanto à ocorrência de outliers, o seu efeito é mitigado por se tratar de uma ordenação do 

nível de endividamento. 

Pela razão do teste não-paramétrico considerar a posição e não a média dos dois 

grupos (empresas single e dual-class), aliado ao fato da não normalidade da amostra, torna-se 

preferível a aplicação do teste não paramétrico de Mann-Whitney. Para a investigação do 

mercado como um todo que buscou uma visão geral do mercado, a amostra é formada pelas 

empresas investigadas que atendem os requisitos básicos de informações confiáveis 

encontradas na base de dados. Tal como grande parte dos trabalhos de finanças, a amostra foi 

levantada inteiramente nos dados coletados na base Economática, considerando as 

informações disponíveis em agosto de 2013. Entre os trabalhos de estrutura de capital que 

utilizaram esta base de dados, tem-se: Nakamura et al. (2007); Machado, Medeiros e Júnior et 

al. (2010), Ferreira et al. (2010) Gomes e Leal (2001); Futema, Basso e Kayo (2009). 

A amostra do mercado como um todo parte de todas as empresas brasileiras que 

estavam ativas com ações na BM&FBovespa em maio de 2013. Foram levantados os dados 

de 362 empresas, sendo 192 dual-class e 170 single-class quanto à forma de emissão de 

ações. Esta amostra serviu para a análise inicial da relação entre o nível de endividamento e o 

fato da empresa emitir ou não ações preferenciais. As amostras foram realizadas considerando 

filtragens que retiraram empresas que eram do setor financeiro, empresas com carência de 

informação e empresas sem atualização nos últimos anos
. 
Estes critérios de seleção estão de 

acordo com os trabalhos que relativos a estrutura de capital, entre eles pode-se citar: Futema, 

Basso e Kayo (2009) e Nakamura, Martin, Forte, Carvalho, Costa e Amaral (2007). 

As empresas do setor financeiro foram retiradas porque o conceito de alavancagem 

financeira deste setor é diferente. Este setor por suas próprias características possui limitações 

para o seu aproveitamento em uma pesquisa que pretende investigar a estrutura de capital. 

Além das empresas específicas do setor financeiro, outras empresas foram retiradas por 

carência ou falta de credibilidade das informações a respeito da estrutura de capital. Empresas 

que não tiveram atualização no último ano ou que não possuíam dados confiáveis foram 

excluídas, seja por constarem como inativas ou não passarem em um filtro em relação à 

última data de atualização. 

Alguns casos de empresas super-alavancadas foram excluídas de algumas amostras 

investigadas, pois se buscava um padrão que valesse para a maior parte do mercado e não 
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fosse contaminado por exceções, que na investigação detalhada se mostravam mais como erro 

de informação do que outliers. O ponto de corte utilizado foi o nível de alavancagem estar 

acima de três desvios em pelo menos 2 das variáveis de medição do nível de alavancagem. 

Alguns destes casos aparentavam erros de informação chegando a atingir até 17 desvios, 

estando a valores incompatíveis com os demais ativos. No total 4 empresas foram retiradas da 

amostra pela discrepância do nível de endividamento apresentado, enquanto 6 empresas foram 

excluídas por terem apresentado a última informação atualizada antes de janeiro de 2012. 

Uma avaliação adicional desconsiderou empresas com Patrimônio Líquido negativo.  Na 

seção de análise e resultados os critérios serão apresentados pontualmente e justificados. 

3.2.2 Operacionalização do argumento dos setores  

Dando seqüência à investigação do mercado como um todo, foi averiguado se há 

diferença entre o nível de alavancagem de empresas dual e single-class setor por setor.  Os 

setores foram subdivididos sempre que possível buscando a homogeneidade dos ativos 

comparáveis e atendendo a um quantitativo mínimo para que a amostra possa dar resultados 

interpretáveis. Em cada setor analisado, a observação da ordenação dos níveis de 

endividamento das empresas dual e single-class foi acompanhada de um teste não-

paramétrico. Deste modo após uma análise conceitual de cada segmentação, foi realizada uma 

análise quantitativa pautada no procedimento de Mann-Whitney. 

Só setores onde existem ações tanto dual-class quanto single-class é que podem ser 

investigados. Embora tenham sido observados todos os setores, que permitiu uma avaliação 

crítica quanto a ordenação dos níveis de alavancagem. Os setores ou subsetores com poucas 

empresas não proporcionam amostras que permitam a utilização confiável de testes (não-

paramétricos). Alguns setores apresentam amostras mais apropriadas para a investigação 

comparativa do nível de alavancagem em função da emissão ou não de ações votantes, por 

apresentarem um quantitativo superior a 10 empresas para a devida interpretação dos 

resultados. Considerando a investigação destes setores serão descritos os resultados 

encontrados em cada um, bem como em quantos setores a hipótese não é rejeitada 

identificando os níveis de significância. 

Cada setor ou subsetor foi constituído considerando o sistema NAICS (The North 

American Industry Classification System) como ponto de partida para a realização dos 

agrupamentos. Os setores analisados foram selecionados porque possuíam um quantitativo 
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mínimo de empresas a qual podia ser observado um nível de significância almejado, além de 

atender a conceitos básicos de homogeneização da atividade para a adequada investigação. 

Todos os setores foram avaliados conceitualmente, mas apenas 11 grupamentos foram 

investigados detalhadamente e comentados. Como critério para selecionar os setores e 

subsetores a serem explanados pontualmente, foi exigido um quantitativo básico para realizar 

a investigação é de 10 empresas. Em cada um destes setores foi analisado a possibilidade de 

rejeição da hipótese em função dos níveis de significância, além de comentar a composição 

dos subsetores que formam cada grupo,  

Na busca por resultados com significância estatística os setores pouco numerosos 

foram excluídos da análise pormenorizada de cada setor, mas trouxeram contribuições na 

compreensão de exceções a regra e permitiram a elaboração de um panorama de todos os 

setores ―comparáveis‖ conforme apresentado no Apêndice G. Assim, por exemplo, dois 

setores com apenas 5 empresas não compuseram uma amostra a ser analisada detalhadamente, 

porque na melhor das hipóteses estes não teriam o nível de significância de 5%. Mas, foi 

identificado que estas duas amostra são casos que apontam na direção oposta ao esperado para 

a estrutura de capital.   

A metodologia para o agrupamento exigiu a observação direta dos setores e subsetores 

que iriam ser analisados. Os agrupamentos partiram da classificação do NAICS, mas 

demandaram um filtro dos ativos que podiam compor cada amostra. Sendo retiradas empresas 

com missing value, outliers e holdings. .  

Setores como ―outras empresas‖ eram de ativos tão díspares que o seu agrupamento 

inicial, realizado pelo NAICS distorcia qualquer análise que se pretendia desenvolver entre 

empresas com atividades semelhantes. A desconsideração de setores devido à 

heterogeneidade será explicada na análise dos resultados e segue a lógica utilizada no artigo 

de MacKay e Phillips (2005). Alguns setores no primeiro nível de agrupamento formaram as 

amostras a serem investigadas, em alguns casos os subsetores proporcionaram as 

homogeneidades necessárias. Assim por exemplo o setor indústria manufatureira 

proporcionou algumas amostras, mas ele próprio não pode ser considerado como um 

agrupamento a ser investigado por apresentar empresas de atividades diversas.  

As holdings representam empresas que naturalmente não deveriam fazer parte da 

amostragem, pois sua lógica de financiamento não é definida pelo setor tal como as demais. 
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As empresas controladas normalmente levantam os recursos junto aos credores em função do 

risco da atividade, enquanto as holdings de um modo geral se mostraram pouco 

correlacionadas com o nível de endividamento médio do setor em que estavam enquadradas, 

pois grande parte deste tipo de empresa não possui dívida.  

Dado o tamanho das amostras, a investigação setorial teve que ser realizada com testes 

não-paramétricos ordenando o nível de alavancagem, onde cada grupamento foi subdividido 

em duas amostras, em função de uma variável categórica (binária - emissão ou não de ações 

na forma dual-class). Tal como na visão de mercado o método estatístico não-paramétrico 

adotado foi o teste de Mann-Whitney. Destaca-se que para a visão setorial o teste paramétrico 

não foi realizado, por não trazer robustez, uma vez que as amostras são pequenas. 

Além da investigação caso a caso, foi pertinente a análise quanto à quantidade de 

setores e subsetores em que a ordem interna indicava conceitualmente a hipótese investigada. 

A proporção de situações em que a hipótese não foi rejeitada em função do nível de 

significância considerado representa uma forma de buscar a validação do argumento 

investigado. A ideia é que se na maioria dos agrupamentos for constatado que as empresas 

single-class são as mais alavancadas há indícios da não rejeição da hipótese, uma vez que se 

busca comparar o nível de endividamento de empresas que estejam atuando nas mesmas 

atividades, ou pelo menos o mais semelhante possível, e isto nem sempre é possível de 

apresentar resultados com significância estatística. 

Além da diferenciação em função da emissão ou não de ações votantes as empresas 

comparadas deveriam ser o mais semelhante possível, assumindo que por estarem no mesmo 

setor teriam o mesmo risco operacional, o que não pode ser assegurado pelos critérios de 

agrupamento utilizados pelo NAICS. A comparação entre empresas de cada agrupamento é 

um approach para a investigação almejada, onde as empresas seriam homogêneas quanto aos 

riscos a que são submetidas. 

O desejável para esta pesquisa seria que cada um dos grupos pudessem ser divididos 

até que fossem encontradas empresas com características muito semelhantes, somente 

diferenciadas pelo fato da empresa emitir ou não ações sem direito a voto. O problema é que 

na medida em que se segmenta de forma mais aprofundada os setores, tentando igualar as 

características quanto a atividade da empresa, mais reduzida fica a amostra. A dificuldade 
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encontrada no aprofundamento dos setores é que os resultados que podem ser encontrados não 

terão um nível de significância que possa permitir uma interpretação adequada dos mesmos.  

3.2.3 Operacionalização do argumento da unificação 

Considerando o terceiro argumento, o objeto central desta tese, a análise da relação da 

emissão de ações não votantes com a estrutura de capital pode ser investigada por uma visão 

longitudinal de algumas empresas. Por meio de um tipo de estudo de evento, procurou-se 

identificar se houve alguma mudança no nível de endividamento das empresas que passaram 

por um processo de unificação de classes em sua história recente. Os procedimentos 

estatísticos utilizados foram os testes de sinais.    

Uma investigação das empresas que unificaram suas ações desde a virada do século 

pôde ser realizada, identificando se houve aumento no nível de endividamento destas 

empresas. A intenção foi reconhecer se com a unificação de classes houve uma tendência em 

elevar a proporção de dívida a ser utilizada.  Neste trabalho, a unificação é entendida como o 

processo de conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias, na qual em 

uma dada empresa deixam de existir ações sem direito ao voto. Em outras palavras, é a 

transformação de uma empresa dual-class em uma single-class de forma definitiva. 

Como já apontado anteriormente, o desejável seria que pudesse ser realizado um 

emparelhamento entre empresas idênticas que se diferenciasse somente pela emissão de ações 

na forma single ou dual-class. Mas na impossibilidade de encontrar este tipo de situação, a 

comparação entre o antes e o depois da unificação de classes é um approach viável. Trata-se 

de um procedimento conhecido como estudo de evento e que é uma solução plausível dada a 

dificuldade de se encontrar a informação que de fato é desejada. Em relação a esta dificuldade 

de se obter os dados ideais, na epígrafe de seu trabalho que é voltado para analisar as 

pesquisas baseadas em estudo de evento, Franco (2008) menciona o seguinte comentário que 

é atribuído a um autor anônimo: 

 

A informação de que você dispõe não é a informação que você deseja.  

A informação que você deseja não é a informação que você necessita. 

A informação que você necessita não é a informação que você consegue obter. 

A informação que você consegue obter custa mais do que você deseja pagar. 

De acordo com Paxson e Wood (2001), os estudos de eventos são normalmente 

voltados para a análise do comportamento do retorno em função de anúncios ocorridos em um 

determinado momento. Podendo ser entendido como uma metodologia empírica que 
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possibilita investigar se houve algum efeito em função de um fato específico. A amostra deve 

ser parametrizada em função do comportamento normal da amostra, tomando como base o 

período anterior e fatores externos ao evento, como por exemplo, os relativos ao mercado 

como um todo no período após o evento. Em seguida deve ser identificado se o resultado 

anormal pode ser superior ou inferior ao esperado e ser reconhecido como conseqüência do 

evento analisado.  

O que se pretende realizar nesta parte da pesquisa, que investiga o comportamento da 

dívida de empresas que passaram por um processo de unificação de classes pode ser 

entendido como uma forma de estudo de evento. Este tipo de procedimento é o que mais se 

aproxima do que é buscado pela análise do terceiro argumento, embora não se trate de um 

―estudo de evento clássico‖ de comparação de retornos. Trata-se da investigação do impacto 

na estrutura de capital para uma amostra de empresas que tiveram um evento específico que 

foi a unificação de suas ações. 

Mackinlay (1997) e Campbell, Lo e Mackinlay (1997) (apud. in Garcia, Sato e 

Caselani, 2004) e Franco (2008) argumentaram que um estudo de evento é formado pela 

seguinte sequência de fases:  

1) Definição do evento 

2) Seleção da amostra 

3) Escolha do método 

4) Fase de estimação 

5) Aplicação do teste 

6) Resultados empíricos 

7) Interpretação e conclusões. 

No caso, a definição do evento se refere às empresas que passaram por um processo de 

unificação das classes de ações, na primeira década do século XXI. A escolha deste período 

atende ao fato da pesquisa tratar da realidade brasileira que sofreu alterações na 

regulamentação das ações emitidas em função da promulgação da nova Lei das SA aprovada 

em 2001, bem como tendo sido impactada pela criação dos níveis diferenciados da Bovespa. 

O evento em si para cada empresa investigada é determinado pelo ano da unificação. 

 A definição da data zero e do número de observações que comporão a 

janela de evento é feita de maneira bastante subjetiva. No entanto, a 

identificação precisa da data de ocorrência do evento, bem como do período 

ideal da janela de evento pode estar contribuindo para um resultado da 
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análise mais próxima da realidade. Particularmente em relação à janela de 

evento, seu número de observações não pode ser curto demais, de modo que 

não capture eventuais ―vazamentos‖ de informações (insider information), 

ou longo demais, capturando oscilações anormais não relacionadas ao evento 

em questão. (Silveira, 2003) 

De acordo com Garcia, Sato e Caselani (2004), os testes efetuados neste tipo de estudo 

dependem da definição de janelas temporais, tanto para estimar modelos como para mensurar 

os resultados. As janelas precisam ser descritas, considerando que as mesmas são sempre 

referenciadas com relação ao período ―0‖. 

Considerando que a periodicidade adequada a esta investigação é desconhecida por se 

tratar de uma investigação distinta de outros trabalhos, optou-se por analisar as janelas 

temporais possíveis de serem investigadas. Assim como a escolha de intervalos muito 

próximos a unificação pode comprometer a análise, a escolha de períodos muito afastados da 

unificação pode ser prejudicial. As pesquisas que consideram ciclos em sua análise como o 

trabalho de Nakamura et al. (2007) trabalham com a periodicidade de cinco anos. A 

investigação foi realizada para diferentes janelas de evento, de um até cinco anos. Caso fosse 

utilizado uma janela de seis anos, várias empresas seriam excluídas da amostra, pois não se 

dispõem desses dados para 40% da amostra. Em uma situação semelhante Garcia et al.  

(2004) optaram por retirar as empresas do estudo, mas estas não representavam uma 

proporção tão elevada da amostra, comprometendo assim o objeto estudado. 

Além da perda de informação ou de empresas participantes da amostra, janelas com 

seis anos ou mais correm o risco de considerar empresas que tiveram transformações 

operacionais, representando a perda de homogeneidade do ativo que foi buscada na 

investigação de uma mesma empresa. Um espaço de tempo longo compromete a 

comparabilidade desejada pelo estudo de evento, uma vez que as empresas podem estar em 

um processo de transformação gradativa de suas atividades. 

Assim, períodos mais longos que cinco anos poderiam retratar mudanças estruturais, 

uma vez que não é desejável incluir alterações de atividades, de produto ou de mercado na 

análise, pois com isto se perderia a possibilidade de comparar situações mais homogênea.   

Mas a razão que impede a utilização de períodos mais longos é que o processo de unificação 

analisado ocorreu na década passada, logo seriam descartadas várias empresas na amostragem 

desta pesquisa, onde nove empresas das vinte e quatro tem o seu quinto ano justamente no 

último período investigado.  
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Tomando como base o trabalho a respeito da unificação de ações no Brasil de 

Bortolon e Leal (2009), onde consta uma lista de 33 empresas que unificaram suas ações, 

foram levantados, junto ao Economatica, os dados sobre endividamento nos anos posteriores e 

anteriores a unificação de cada empresa. A seleção da amostra considerou as empresas que 

passaram pelo processo de unificação de classes, no período de 2000 a 2009, que possuíam as 

informações disponíveis na base de dados (Economatica). 

Considerando a estrutura de capital a partir da relação dívida bruta sobre capital 

líquido foram identificadas no Economatica, as empresas que possuíam informações 

adequadas para a investigação. Das 33 empresas citadas no artigo, 6 empresas não possuíam 

informações disponíveis, 2 deixaram de ter suas ações negociadas logo após a unificação e 

para uma empresa não há histórico de dívida dentro do período analisado. 

 Tabela 1 – Quantidade de empresas da amostra da unificação. 

Total de Empresas 33 

Empresas sem informações no Economática -6 

Empresas com interrupção na negociação -2 

Empresa sem dívida -1 

Total de empresas analisadas 24 

Conforme exposto a respeito da dificuldade de determinação da periodicidade a ser 

escolhida, pôde-se perceber, portanto, que períodos muito próximos a unificação são 

problemáticos porque estão sob a ação direta do processo de unificação e períodos muito 

afastados do momento da unificação pode levar a comparação de ativos distintos, 

comprometendo assim a vantagem de se estudar empresas que unificaram suas ações.  

Uma metodologia de estimação que não utilize exclusivamente duas datas específicas 

para comparação, mas a média do período anterior com a do posterior aumenta o poder 

explicativo da investigação. Assim além do procedimento padrão de comparação entre o 

resultado de dois intervalos, torna-se pertinente a comparação entre as médias dos anos 

anteriores com o dos posteriores ao evento. Caso os resultados sejam semelhantes para os dois 

procedimentos, a análise fica mais fortalecida.  

O estudo de evento se baseia na identificação da diferença entre o nível de dívida 

observado e o esperado. Os modelos podem ser baseados em procedimentos estatísticos e 

procedimentos econômico-financeiros, conforme Brown e Warner (1985), MacKinlay (1997) 

e Campbell, Lo e MacKinlay (1997) apud Franco (2008). Como justamente este trabalho 

ressalta a falta de pesquisa sobre o impacto do efeito da unificação de classe no nível de 
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endividamento não foi encontrado nenhum modelo que possa servir de parâmetro econômico-

financeiro com capacidade preditiva da estrutura de capital esperada, portanto, restou a 

utilização de um modelo com procedimento estatístico.  

Conforme apresentado por Franco (2008), os modelos estatísticos não dependem de 

pressupostos econômico-financeiros, podendo ser classificados como: modelo de retorno 

ajustado à média, modelo de retorno ajustado ao mercado e modelo de retorno ajustado ao 

risco e ao mercado. Enquanto um modelo de retorno ajustado à média utiliza apenas a média 

dos retornos passados para determinar os retornos no entorno do evento, para um modelo de 

retorno ajustado ao mercado utiliza o benchmarking para a determinação do retorno anormal 

que é dado pelo retorno de mercado. Já o modelo de retorno ajustado ao risco e ao mercado 

parte do pressuposto que existe relação entre o retorno da ação e o retorno do mercado.   

A princípio foi realizado um modelo semelhante ao modelo de retorno ajustado à 

média, onde foi considerado o nível de endividamento dos cinco anos anteriores ao evento de 

forma a analisar o comportamento do nível de endividamento após a unificação. O modelo 

ficou mais robusto quando incluiu considerações a respeito do nível de alavancagem médio do 

mercado ano a ano. Desta forma relativizando o nível de endividamento esperado em função 

do comportamento de todas as empresas listadas na BM&FBovespa, a metodologia ficou 

mais semelhante a um modelo ajustado pelo mercado.  

Uma empresa que diminua seu nível de endividamento absoluto em 20% em um 

período que as demais empresas reduziram em 30% ou mais, significa que houve um aumento 

relativo na sua propensão a utilização de capital de terceiros, pois as condições de mercado 

são outras.  A razão para justificar a utilização de uma ponderação em relação ao nível médio 

anual de todas as empresas deve-se ao fato de que as empresas unificaram suas ações em anos 

diferentes, onde cada uma encontrava condições para captação distintas. Ao utilizar o nível de 

alavancagem relativo minimiza-se o efeito das mudanças  das condições anuais.   

A fase de estimação recai sob o período de aplicação que considera a comparação 

entre o nível de endividamento relativo
 
dos cinco anos anteriores com os cinco anos 

posteriores. Esta variável é dada pela razão nível de endividamento da empresa sobre o nível 

de endividamento médio do mercado para cada ano. A aplicação dos testes foi realizada 

considerando dois tipos de investigação: (i) a confrontação entre a média dos cinco anos 
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anteriores com a média dos cinco anos posteriores e (ii) a comparação entre o nível de 

alavancagem de cinco anos antes com o nível encontrado  cinco anos depois.  

A validação de trabalhos tanto com estatísticas não paramétricas quanto paramétricas, 

quando satisfeitos seus pressupostos, podem ser realizados sem perda de sua integridade 

(Soares, Rostagno e Soares, 2002, apud Franco, 2008; Rocha e Delamaro, 2011). Portanto, foi 

utilizado um teste não paramétrico para amostras dependentes (pareadas) para sinais e um 

teste de sinais por postos. Estes testes são aplicados em situações cujo objetivo seja 

determinar se houve mudanças no nível de endividamento, considerando condições diferentes 

para as mesmas empresas que passaram por determinado evento, no caso a unificação de 

classes de ações.  

A lógica por trás do teste dos sinais é que as condições podem ser consideradas iguais 

quando as quantidades de resultados positivos e negativos forem aproximadamente iguais. 

Uma vez formulada a hipótese teste, o procedimento parte da comparação entre o valor da 

primeira medida com o valor da segunda medida, feita no mesmo par de ―indivíduos‖, 

devendo ser rotulado como positivo todo par de observações em que a primeira medida for 

maior do que a segunda e como negativo caso contrário. Com esta classificação são contados 

os casos positivos e negativos e aplicado um teste z. 

Para Triola (1999) se a expectativa do valor positivo mais numeroso se confirmar 

torna-se necessário avaliar se o resultado é estatisticamente representativo, dentro de 

determinado grau de significância, para amostras de até 25 elementos, verifica-se o valor 

crítico tabelado para aceitação/corroboração, em uma tabela de valores críticos para o teste de 

sinais, conforme tabela no Anexo 2. Pode-se ainda utilizar a estatística ―z‖ conforme a 

fórmula apresentada a seguir (Stevenson, 1981; Siegel, 1981; Rocha e Delamaro, 2011):  

2

n

2

n
-0,5)(x

z











  

Onde, x representa o número de vezes que o sinal menos frequente ocorre e n o 

tamanho da amostra descontando os casos de empates, ou seja os pareamentos que a diferença 

foi igual a zero. 
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Na situação investigada a hipótese é que empresas que unificam suas classes de ações 

aumentam relativamente o seu endividamento. Onde a unificação serve para distinguir a 

mesma empresa para o caso desta ser financiada com ações na forma dual-class para o caso 

da mesma só ter ações votantes. Após a identificação dos níveis de alavancagem relativos dos 

períodos anteriores e posteriores à unificação em cada empresa que compõe a amostra, deve 

ser averiguado quantos casos tiveram aumento do nível relativo e quantos tiveram queda. Os 

casos com aumento do nível de alavancagem são considerados positivos e os casos com 

redução da alavancagem são identificados como negativos. Uma vez contados o número de 

casos positivos e negativos, o x representa o número com menor freqüência, que no caso para 

a continuação da investigação da hipótese deve ser o número de empresas classificadas como 

negativas. Caso o número de empresas identificadas como negativas seja superior, significa 

que a o nível de alavancagem caiu na maioria das empresas, rejeitando automaticamente a 

hipótese esperada. 

Com a constatação de que o x é menos frequente torna-se possível avaliar se o 

resultado é estatisticamente representativo, dentro de determinado grau de significância, para 

se afirmar que após a unificação, na maioria dos casos, houve uma redução do nível de 

endividamento. 

Por se tratar de uma variável contínua, torna-se pertinente considerar a magnitude da 

variação, o que o teste por sinais não realiza. O problema está que pode ocorrer uma situação 

em que os números que apresentam os resultados positivos e negativos sejam 

aproximadamente iguais, mas as magnitudes de um tipo de variação sejam pequenas e para as 

variações do outro tipo sejam grandes. Stevenson (1981, p. 312) afirma que o teste dos sinais 

poderia facilmente sugerir a aceitação de H0, quando a rejeição parece ser o mais adequado.     

Para os casos em que é possível determinar tanto a magnitude quanto a direção da 

variação dos dados emparelhados, seria apropriada a utilização de um teste de sinais por 

postos. Esta alternativa de teste perde menos informação e que a única hipótese fundamental 

para a sua aplicabilidade é que a variável seja contínua, permitindo a focalização de 

diferenças por postos, conforme apresentado por Stevenson (1981). Para a determinação da 

estatística z é necessário os seguintes passos: 

(i) Determinar a soma dos postos com menor número de sinais iguais. 

(ii) Calcular a soma esperada dos postos  
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(iii) Identificar o desvio padrão 

(iv) Calcular z  

(v) Contrapor o z calculado com o z crítico em função do nível de significância. 

Este procedimento permite determinar se a soma dos postos escolhida difere demais da 

soma esperada para ser apenas atribuída ao acaso. As equações a seguir apresentam o 

procedimento indicado por Stevenson (1981) para a determinação da estatística teste z.  Para a 

análise torna-se necessário se observar que o procedimento é um teste unilateral. 
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O teste de sinais por postos é o procedimento adequado para um estudo de eventos 

conforme apresentado por Pires (2005) que utilizou esta metodologia para verificar a 

influência do anúncio do lançamento de ADRs e a adoção de práticas de governança 

corporativa da bolsa de valores. 

Garcia, Sato e Caselani (2004 ,p.7) que utilizaram diferentes testes para analisar a 

hipótese levantada no trabalho deles, afirmaram: ―Os testes efetuados neste estudo dependem 

fundamentalmente da definição de janelas temporais, tanto para estimar modelos como para 

mensurar desempenhos.‖ A metodologia destes autores foi desenvolvida através de estudo de 

eventos que assumiram diferentes janelas para o mesmo evento e diferentes modelos para 

definição dos resultados anormais. Constata-se com este exemplo que este tipo de estudo pode 

ser enriquecido realizando diferentes investigações relacionadas aos mesmos eventos. 

De forma análoga o terceiro argumento pode ser investigado seja considerando o nível 

absoluto de endividamento, quanto o nível de endividamento relativo ou considerando datas 

específicas ou médias relacionadas com os anos anteriores e posteriores à unificação. Assim  

o comportamento relativo foi investigado de um a cinco anos tanto pela média do intervalo 

anterior contraposto com o intervalo posterior, quanto pela comparação entre a data t-1 e t+1, 

, t-2 e t+2 , t-3 e t+3, t-4 e t+4 e t-5 e t+5.  Pode-se basear a análise tanto pela comparação 

entre médias ou pela comparação de períodos equidistantes. A conclusão será mais robusta se 

os dois procedimentos apresentarem resultados similares.  
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A análise para a janela de um ano pode ser realizadas, ainda que sejam menos 

indicadas por serem de períodos diretamente impactados pelo processo de unificação. O 

estudo não deve incluir janelas superiores a cinco anos pois 9 empresas seriam excluídas o  

que acarretaria em perda de informação de 38% das empresas da amostra.  

Além disso, deve ser observado o fato de que períodos muito afastados do evento 

podem representar perda da similaridade da atividade. Como ao longo dos anos algumas 

empresas podem mudar gradativamente a sua área de atuação, quanto mais espaçado o 

intervalo, maiores as chances de se estar perdendo a homogeneidade buscada através do 

estudo de evento. A utilização do comparativo das médias, no intervalo de cinco anos antes e 

cinco depois, toma em consideração tanto os anos mais próximo quanto os mais afastados.    

O trabalho de Pajuste (2005) indica que os dois anos seguintes à unificação estão ainda 

sobre o efeito direto do processo, ou seja o nível de endividamento encontra-se de forma a 

assegurar a reestruturação das fontes. Como durante o próprio processo de unificação pode 

haver impactos temporários na estrutura de capital, a comparação do ano anterior com o 

posterior podem criar uma dificuldade de compreensão do fenômeno que se pretende 

investigar. A investigação não é sobre o processo de unificação, mas sobre a comparação da 

estrutura de capital de uma mesma empresa em relação ao período quando esta é negociada na 

forma de dual para quando passa a ser single-class. 

A comparação mais representativa considera os 5 anos anteriores e os 5 anos 

posteriores da unificação em cada empresa que passou pelo processo de conversão de suas 

ações preferenciais em ordinárias, de forma que passasse a haver somente ações votantes. A 

investigação do ano imediatamente anterior e posterior não retrata adequadamente o objeto de 

pesquisa deste estudo; pois se trata de anos atípicos. Os períodos de três, quatro ou cinco anos 

retratam cenários anteriores que são independente dos ―esforços‖ incorridos pela mudança de 

estrutura de ações, bem como analisam os efeitos da nova forma de emissão de ações em um 

cenário já ―estável‖ após a unificação das classes.  

O argumento da unificação investigado pelo estudo de evento por meio de testes não 

paramétrico pode trazer uma contribuição na evidenciação da tese proposta – de que empresas 

single-class são mais alavancadas do que empresas dual-class – por estar contrapondo o 

mesmo tipo de empresa diferenciada primordialmente pela emissão ou não de ações sem 
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direito a voto. Analisando-se as unificações, consegue-se a homogeneização que foi buscada 

pela visão setorial, embora se perca o quantitativo amostral da visão de mercado. 
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4. RESULTADOS ENCONTRADOS 

A presente tese investiga se a emissão da ação preferencial impacta no nível de 

endividamento das empresas de capital aberto no Brasil. Torna-se necessário investigar na 

realidade do mercado a validade deste conceito para as empresas negociadas na 

BM&FBovespa. A reflexão sobre o impacto é pautada na idéia de que empresas que só 

emitem ações votantes tenham um nível de alavancagem maior. 

A pesquisa em mercado foi desenvolvida de forma a averiguar se os argumentos 

apresentados na seção anterior são aceitáveis. As investigação indagou a afirmativa: 

―Empresas que emitem ações preferenciais tem uma tendência a possuírem um nível de 

endividamento menor em relação as que não emitem‖. A abordagem teórica que melhor se 

adéqua à análise de um nível de endividamento esperado, buscando a identificação de 

determinantes que expliquem o padrão reconhecido é a Teoria do Trade-off Estático (STOT).  

Os argumentos foram investigados nos prismas da integralidade do mercado, entre 

empresas do mesmo setor de atividade e nas empresas que mudaram ao longo do tempo a 

forma de emitir ações. Enquanto a investigação de mercado prima por permitir um 

quantitativo mais amplo para a análise, a investigação setorial busca a realização de 

comparações entre empresas de atividades similares, sujeitas a fatores de risco semelhantes. 

Na busca por homogeneidade da atividade, a terceira análise permite considerações sobre 

empresas que experimentaram em sua história tanto a estrutura dual-class quanto single-class. 

Nos resultados apresentados serão referenciadas as três visões: de mercado, setorial e 

longitudinal, onde a aceitação dos argumentos é necessária e suficiente para a validação da 

tese proposta. Os argumentos são voltados para a realidade brasileira e validados pelos 

resultados encontrados, de acordo com os níveis de significância admitidos e restrito as 

condições encontradas para investigação no mercado. 

4.1 Visão do Mercado 

A visão do mercado como um todo permite a comparação entre os dois tipos de 

empresas (dual e single-class) quanto ao nível de alavancagem de cada um. As empresas que 

emitem somente ações ordinárias, denominadas single-class são comparadas com as empresas 
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que emitem tanto ordinárias quanto preferenciais, as dual-class, considerando a totalidade das 

empresas brasileiras negociadas na BM&F Bovespa, excetuando as do setor financeiro.   

Conforme apresentado na seção de metodologia, foram realizados testes nõa 

paramétricos para investigar os argumentos. Os testes foram rodados no programa SPSS, onde 

partindo de suas tabelas de resultados foram selecionadas as informações fundamentais para a 

elaboração da Tabela 2. Foram investigadas diferentes amostras, considerando critérios de 

filtragem que embora restrinjam o quantitativo total buscam o entendimento da diferenciação 

entre os dois grupos de empresa. Os resultados das diferentes amostras são apresentados, por 

colunas da Tabela 2, onde o processo de seleção das amostras é especificado pelo Quadro 1. 

Além de ser relatado as respectivas estatísticas teste U para cada variável estudada, são 

apresentados os resultados após terem sido ranqueados, que retratam a média dos postos para 

as empresas single-class e para as empresas dual-class. Como o teste de Mann-Whitney se 

baseia nos escores transformados em postos, o grupo com a menor média é o grupo com o 

maior número de postos baixos, ou seja representam as empresas menos alavancadas. 

Para que se possa atestar o resultado encontrado na comparação entre a ordenação é 

necessário observar o nível de significância. Conforme Field (2009, p.481) o valor da 

significância do teste fornece a probabilidade bilateral de que a magnitude da estatística teste 

seja um resultado casual. Esse valor de significância é importante nesta investigação, cujo 

objetivo é averiguar se as empresas dual-class usam menos dívida que as single-class. A 

informação apresentada na Tabela 2 para a significância segue o padrão do SPSS que é 

bilateral, mas como a hipótese alternativa inclui tanto os casos de indiferença da ordenação 

quanto os casos de que a empresa dual-class seja mais alavancada, a significância relevante 

para análise dos resultados é a unilateral. A probabilidade unilateral é a metade da 

probabilidade bilateral apresentada. Desta forma para se considerar o nível de significância de 

5% suficiente para não rejeitar a hipótese das empresas dual-class serem mais alavancada, 

basta observar se a significância apontada na tabela é inferior a 0,10. 

Na amostra 1 estão todas as empresas constantes como ativas excluindo somente as do 

setor financeiro. Algumas informações apresentadas podem não ser confiáveis, especialmente 

pela não atualização dos dados. Desta forma 6 empresas que constam com a data da última 

atualização sendo anterior a janeiro de 2012 foram retiradas da amostra 2. Esta pesquisa foi 

realizada em 2013, de modo a definir o critério, as informações aceitas foram às apresentadas 
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no ano ou pelo menos no ano anterior a pesquisa. A retirada destas empresas se justifica pela 

falta de confiabilidade na informação prestada e por serem empresas que estão em vias de sair 

do status ativo na classificação do economática. A amostra 3 retira os outiers que foram 

identificados por estarem a pelo menos três desvios-padrão afastados da amostra, em um 

observação criteriosa, as quatro empresas possuem um gap em relação as demais quanto ao 

nível de endividamento em praticamente todas as variáveis. 

A amostra 4 é uma continuação do processo de filtragem, mas ao invés de ser calcada 

na busca por dados confiáveis, foi realizada com base no questionamento sobre a adequação 

de empresas com patrimônio líquido negativo comporem a amostra. A indagação que surge é 

se a mensuração da estrutura de capital pode ser realizada para empresas em que o valor das 

obrigações com terceiros supera o valor do ativo, uma vez que a estrutura de capital pode não 

estar refletindo a proporção de reais alavancados para cada real investido pelo acionista.  

Quadro 1 – Seleção das amostras 

Amostra 1 Todas as empresas, exceto as do setor financeiro. 

Amostra 2 Amostra 1 menos as empresas com ausência de informação desde 2011 

Amostra 3 Amostra 2 menos as empresas afastadas da média de forma superior a 3 desvios em alguma variável 

Amostra 4 Amostra 3 menos as empresas com patrimônio Líquido negativo 

 
Tabela 2 – Teste Mann Whitney – Todo Mercado 

Variável 

Teste 

MANN- WHITNEY Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

            

Dívida 

Bruta / 

Ativo 

Estatística teste  U 11705,500 11078,500 10651,500 7957,500 

Ranking Médio Dual 153,94 149,68 146,78 126,69 

Ranking Médio Single 176,13 173,95 172,65 155,66 

Significância 0,034 0,019 0,012 0,003 

Dívida 

Bruta / 

Patrimônio 

Estatística teste  U 9965,000 9928,000 9450,000 8291,500 

Ranking Médio Dual 143,39 142,44 139,08 129,28 

Ranking Médio Single 186,74 180,96 180,02 153,51 

Significância 0,000 0,000 0,000 0,013 

DL / PL 

Estatística teste  U 10924,500 10806,000 10328,000 8711,000 

Ranking Médio Dual 149,21 147,96 144,71 132,53 

Ranking Médio Single 180,89 175,61 174,64 150,80 

Significância 0,003 0,008 0,004 0,062 

Exigível / 

PL 

Estatística teste  U 11246,500 11070,000 10606,000 9465,500 

Ranking Médio Dual 151,16 149,62 146,49 138,38 

Ranking Médio Single 178,92 174 172,93 145,93 

Significância 0,008 0,019 0,010 0,440 

Quantidade 

Dual-Class 165 159 156 129 

Single-Class 164 164 163 155 

Total 329 323 319 284 
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Os resultados encontrados pela análise do mercado, como um todo, permitem a 

aceitação da hipótese do primeiro argumento. Como as empresas single-class formam o grupo 

com os escores mais altos, a hipótese de que as empresas que emitem somente ações 

ordinárias tendem a ter um nível de alavancagem maior não está sendo rejeitada, em 

conformidade com a proposta investigada pela pesquisa. Para que esta seja a constatação 

adequada a respeito dos níveis de alavancagem, entre o grupo de empresas que emitem 

somente ações com direito a voto para o grupo de empresas que emitem também ações sem 

direito a voto, o nível de significância foi observado.  

Somente na amostra 4 é que temos situações sem significância estatística ao nível de 

5%. À medida que as amostras são devidamente filtradas, os resultados ficam mais depurados, 

mas podem perder significância estatística em parte pela redução da quantidade de empresas 

na amostra.  

As variáveis Dívida Bruta/Ativo, Dívida Bruta/Patrimônio e DL/PL indicam de forma 

consistente que a hipótese de maior alavancagem para as empresas single-class não deve ser 

rejeitada. De acordo com a variável Exigível/ PL, ainda que nas três primeiras amostras o 

resultado seja similar ao apresentado pelas outras três variáveis para a hipótese investigada, 

tal hipótese não pode ser constatada ao se excluir empresas com PL negativo, pois o resultado 

para esta amostra não apresenta significância estatística.  

A respeito dos resultados da amostra 4, outro aspecto que pode ser destacado é se 

empresas que estejam nesta situação, de dívida superior ao ativo, poderiam ter uma estrutura 

de governança distinta daquelas cujo patrimônio líquido seja positivo. Ou seja se estas 

empresas deveriam estar presente neste tipo de estudo. Alguns estudos a respeito da estrutura 

de capital utilizam uma variável logarítmica para mensurar a estrutura de capital, e desta 

forma excluem da amostra as empresas com patrimônio negativo. Conforme apêndice E,:a 

utilização da função logarítmica para todas as variáveis não impactou de maneira substancial 

na significância dos resultados que conceitualmente não foram impactados.  

A exceção fica para variável Exigível/PL que perde a significância de seus resultados 

(p>0,4) para a amostra 4 em sua relação absoluta. O que provavelmente é causado por esta 

variável não estar representando da mesma forma o conceito de estrutura de capital. 

Considerando os resultados encontrados nas outras três variáveis, pode se perceber que a 

lógica que explica a tendência a utilizar ou não a estrutura dual-class não se altera por se 
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retirar da amostra as empresas com PL negativo, a alteração do nível de significância pode ser 

explicado em parte pela redução do quantitativo. 

Como a comparação entre as medianas dos grupos é mais adequada ao objetivo do que 

a comparação entre as médias, a utilização do teste de Mann-Whitney permite uma 

visualização da hipótese testada, não sendo necessária a utilização do teste paramétrico. Desta 

forma baseando-se na utilização dos testes não paramétricos com níveis de significância 

baixos, a conclusão do primeiro argumento é que há uma ordenação em função do nível de 

alavancagem preferencial para as empresas single-class, mas não se pode afirmar que há um 

nível médio maior de dívida para as empresas que só emitem ações votantes. 

A hipótese de que as empresas que emitem somente ações ordinárias tendem a ter um 

nível de alavancagem maior não pode ser rejeitada, mesmo em casos onde o patrimônio 

líquido é negativo, pois na maioria das variáveis os resultados não foram afetados pela 

utilização da função logarítmica que exclui da amostra tanto os valores iguais a zero quanto os 

negativos. A dúvida recai sob a adequação da proxy para avaliação da estrutura de capital 

considerando o exigível. 

Resumindo, o teste não paramétrico apresentou os resultados mais consistentes, com 

respeito aos níveis de significância. Além de ser ressaltado o valor médio dos postos de qual 

tipo de empresa, a dual-class ou a single-class, identificando qual forma de emissão de ações 

tem um resultado maior, é preciso ser considerado se o p-value é inferior ao nível de 

significância desejado - usualmente se usa 5%. Para se aumentar a credibilidade dos 

resultados, as amostras foram progressivamente filtradas. A apresentação em separado de 

cada amostra permite uma transparência dos resultados. Como as quatro variáveis buscam 

exprimir o mesmo comportamento da estrutura de capital de um modo geral elas apresentaram 

resultados similares. A exceção ficou para a relação Exigível/PL na amostra 4, que apresenta 

o resultado com menor significância estatística.  

A análise prosseguiu investigando de forma semelhante nos setores que possuíam as 

condições necessárias. Embora as mesmas variáveis pudessem ser testadas, a variável que 

guiou a análise foi Dívida Bruta/Patrimônio, onde os resultados são os mais confiáveis dados 

os níveis de significância apresentados na visão de mercado e com menor quantidade de 

missing values, conforme mencionado na metodologia. A seguir será investigado se há 
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alguma mudança na interpretação setorial em relação ao mercado como um todo, com 

respeito à hipótese estudada. 

4.2 Visão Setorial 

A segunda investigação foi desenvolvida a partir da categorização dos setores e 

subsetores, onde em cada grupo as empresas são ordenadas em função do nível de 

alavancagem, desde que no grupo haja empresas tanto single quanto dual-class. Realizar uma 

análise em cada da diferenciação do nível de alavancagem entre empresas com ações na 

forma dual-class com empresas single-class, se assemelha a investigação que foi apresentada 

anteriormente para o mercado como um todo. A classificação do NAICS serviu de base para a 

identificação de grupamentos que permitem a investigação de empresas com características 

similares entre seus ativos.  

Alguns setores estão comprometidos pela sua própria diversidade, por exemplo, a 

categoria das empresas manufatureiras representa uma gama tão variada de empresas que a 

comparação da estrutura de capital traz pouca contribuição a uma análise que deveria ser 

realizada entre empresas homogêneas. De modo similar quando da utilização da terminologia 

―outras empresas‖ há um indicativo que as empresas devem atuar em atividades distintas e 

que o próprio sistema de classificação norte-americano não encontrou uma denominação 

comum as empresas alocadas. Conforme destacado por MacKay e Phillips (2005) que 

excluíram estas empresas da pesquisa, o NAICS utiliza a numeração 9 como último dígito nos 

agrupamentos cuja a classificação das empresas é de outros do setor. Note que este problema 

da diversidade dos ativos pode ser detectado tanto no primeiro nível de classificação quanto 

no último nível e exige uma análise conceitual do grupo investigado.  

O processo de filtragem deve seguir a lógica da semelhança entre os ativos das 

empresas. As exclusões foram explicitados em cada caso em que ocorreram. Junto com cada 

análise setorial a ser apresentada será descrita a amostra que a compõem e demonstrado o 

critério de agrupamento. 

As empresas Holdings não fazem parte da amostragem, pois sua lógica de 

financiamento não é definida pelo setor, as empresas controladas é que levantam na maior 

parte dos casos os recursos de terceiros de forma vinculada aos seus ativos. A maior parte das 

empresas holdings retiradas da amostra apresentavam endividamento zero, independente do 

nível de alavancagem encontrado no setor em que estavam enquadrados.  



138 

 

O reconhecimento de que a hipótese testada não seja rejeitada, na maioria dos setores, 

é um forte indício de comprovação do argumento de que empresas com ativos semelhantes ao 

utilizarem a emissão de ações na forma dual-class tendem a ter um nível de alavancagem 

inferior ao das empresas que emitem somente ações votantes. Quando houver dissonância 

entre o argumento investigado e os resultados encontrados, deve-se proceder com a busca de 

razões que expliquem tal fato ou reconhecer a possibilidade de que para determinados setores 

não seja válida a hipótese testada.  

A comparação não pode ser realizada em todos os setores ou subsetores pela 

impossibilidade de executar comparação entre empresas dual e single class nos setores onde 

há somente um tipo de emissão.  

Numa observação comparativa entre todos os setores e subsetores – em torno de 50 

grupamentos – que possuem as duas classes de ações, foi constatado que cerca de 80% destes 

têm indicativos de que o nível de alavancagem da emissão de ações preferenciais reflete 

negativamente no nível de alavancagem. Todavia, dado o baixo quantitativo de empresas em 

vários destes grupos não é possível a realização de uma análise estatística mais confiável para 

todos os grupos. Tal fato justifica a observação mais aprofundada dos casos com um 

quantitativo de empresas que possibilite atingir níveis de significância mais representativos e 

com isto a análise adequada dos resultados encontrados.     

Uma simples observação da ordenação do nível de endividamento entre empresas dual 

e single class é capaz de sugerir que existe uma diferenciação quanto ao uso de capital de 

terceiros em função da emissão ou não de ações sem direito ao voto. Embora a observação 

traga algum indicativo, é pertinente a realização de um procedimento que apresente alguma 

evidência de que a hipótese testada não seja rejeitada. Para  devida validação foi aplicado uma 

metodologia quantitativa que avalie a aceitação da hipótese. Para as características desta 

pesquisa que é não paramétrica, ordenando a alavancagem em função de uma variável 

categórica (binária- emissão ou não de ações na forma DC) e amostras pequenas, a 

metodologia mais indicada é o teste de Mann-Whitney.  

Desta forma o teste de Mann-Whitney foi aplicado em separado para cada setor ou 

subsetor investigado, buscando averiguar a hipótese do nível de alavancagem das empresas 

dual-class serem inferiores ao das empresas que emitem suas ações na forma de single-class. 
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Os setores que possuem um número de empresas maior apresentam respostas mais 

consistentes do que os agrupamentos de empresas com baixo quantitativo. 

O argumento setorial prossegue sendo investigado por uma análise dos setores mais 

representativos, onde para cada um destes setores são apresentados os resultados seguidos de 

uma interpretação específica. A visão setorial é complementada por conclusões realizadas 

para o conjunto de setores investigados, ainda que alguns setores não apresentem um nível de 

significância desejável para se confiar nos resultados encontrados, uma análise do todo 

apresenta indicativos a respeito da hipótese setorial. 

4.2.1 A análise por setor 

Serão investigados detalhadamente os grupamentos que possuem pelo menos 10 

empresas, pois estes podem proporcionar uma resposta quanto à significância de seus 

resultados de pelo menos 5% através do teste de Mann-Whitney, para o nível de alavancagem 

para as quatro variáveis que o mensuram.  

Os setores ou subsetores em que a evidência é de rejeição da hipótese, pode ser devido 

a não validade do argumento ou pelo fato dos agrupamentos não estarem sendo realizados 

entre empresas com atividades comparáveis. Alguns critérios de classificação por setor (ou 

subsetor) podem não conduzir para situações de semelhança quanto aos riscos envolvidos 

entre as empresas que estão sendo confrontadas. Torna-se relevante a identificação dos setores 

em que a hipótese foi rejeitada, buscando o reconhecimento de situação em que a 

argumentação não seja aplicável.  

Note que os grupamentos referentes as Indústrias, são subdivisões do setor Indústria 

Manufatureira, que não faria sentido compor uma amostra, dado a heterogeneidade deste 

setor. No NAICS o código com dois dígitos para Indústria Manufatureira é 31, os setores 

apresentados na tabela referentes as indústrias são de três dígitos e iniciados com o algarismos 

3. O setor Indústria Manufatureira tem no Brasil 21 subsetores de 3 dígitos com 135 empresas 

listadas. 

A tabela TS a seguir apresenta os resultados encontrados para cada amostra realizada 

considerando o nível de significância para a estrutura de capital mensurada pela variável: 

Dívida Bruta/Patrimônio. Nela consta o número de empresas tanto single quanto dual-class 

em cada um dos grupamentos investigados, três deles com subdivisões com pelo menos 10 

empresas. 
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Tabela 3 – Tabela Setorial 

GRUPO Setor 

Dual-

class 

Single-

class Total Significância 

1 Empresa de eletricidade, gás e água 27 13 40 0,073 

 Geração, transmissão e distribuição elétrica 23 10 33 0,034 

2 Construção 7 17 24 0,002 

 Construção e empreendimentos imobiliários 1 17 18 0,101 

3 Comércio 8 10 18 0,062 

 Comércio Varejista 8 8 16 0,092 

4 Transporte e armazenamento 3 8 11 0,014 

5 Indústria de Fios e Tecidos 10 2 12 0,032 

6 Indústria Química 5 5 10 0,047 

7 Indústria de Equipamentos de Transporte 11 8 19 0,160 

 Indústria de Autopeças 6 4 10 0,201 

8 Indústria de Alimentos 8 10 18 0,197 

9 Administ. de empresas e empreendimentos 16 6 22 0,237 

10 Informação 7 6 13 0,567 

11 Indústria de Produtos de Metal 11 4 15 1,000 

Note que o nível de significância apresentado na Tabela 3 segue a forma como é 

calculado no SPSS, sendo portanto bi-caudal. O nível de rejeição do resultado da tabela deve 

ser dividido por 2, uma vez que se trata da investigação da hipótese do nível de alavancagem 

das empresas single-class ser superior ao das empresas dual-class.  Como consta na tabela em 

três casos o nono o décimo, e o décimo primeiro) mesmo suavizando o nível de significância 

admitido até 10% não se pode rejeitar a hipótese de igualdade do nível de alavancagem entre 

os dois tipos de empresa. Mas para estes três setores, há indícios de heterogeneidade entre os 

ativos, como será explicado adiante. 

A Tabela 1Tabela 4 apresenta para cada uma das quatro variáveis utilizadas para 

medir o nível de endividamento o ranqueamento médio das empresas single e dual-class em 

cada um dos setores analisados seguido do nível de significância relativo à hipótese de 

igualdade da ordenação entre os dois grupos comparados. Os números destacados em 

vermelho representam casos onde foi encontrado que as empresas dual-class possuem um 

ranqueamento médio superior ao das empresas single-class. Como pode ser visto representam 

situações pontuais onde a hipótese investigada de um nível de endividamento maior das 

empresas single-class é automaticamente rejeitada. Como pode ser percebido existem casos 

onde a aceitação da hipótese ocorre para algumas variáveis enquanto para outras o nível de 

significância não permite tal aceitação. A Tabela 4 serve de embasamento para os 

comentários relativos a cada um dos setores apresentados a seguir. 
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Tabela 4 - Comparação do ranqueamento e significância das variáveis por setor 

Setores 

Dívida Bruta / Ativo 

Dívida Bruta/ 

Patrimônio DL / PL Exigível / PL 

Ranking 

Médio 

Sig 

Ranking 

Médio 

Sig 

Ranking 

Médio 

Sig 

Ranking 

Médio 

Sig Dual Single Dual Single Dual Single Dual Single 

Empresa de elet.de, 

gás e água 18,22 25,23 0,075 18,19 25,31 0,071 17,74 26,23 0,031 19,00 23,62 0,242 

Geração, transm. e 

distribuição elét. 15,07 21,45 0,081 14,65 22,40 0,034 14,70 22,30 0,038 14,91 21,80 0,060 

 

Construção 5,43 15,41 0,002 5,64 15,32 0,002 6,64 14,91 0,009 14,71 11,59 0,325 

Construção e 

empreend. imob. 8 9,59 0,772 1,00 10,00 0,101 1,00 10,00 0,101 1,00 10,00 0,101 

 

Comércio 7,88 10,80 0,247 6,88 11,60 0,062 6,62 11,80 0,041 8,50 10,30 0,477 

 

Comércio Varejista 7,25 9,75 0,292 6,50 10,50 0,092 6,38 10,62 0,074 7,88 9,12 0,600 

Transporte e 

armazenamento 2,67 7,25 0,041 2,00 7,50 0,014 2,00 7,50 0,014 4,33 6,62 0,307 

Indústria de Fios e 

Tecidos 6,10 8,50 0,390 5,50 11,50 0,032 5,70 10,50 0,086 5,60 11,00 0,053 

 

Indústria Química 3,90 7,10 0,094 3,60 7,40 0,047 3,60 7,40 0,047 3,60 7,40 0,047 

Ind. de Equip. de 

Transporte 11,41 8,06 0,200 8,45 12,12 0,160 8,55 12,00 0,196 8,27 12,38 0,117 

Indústria de 

Autopeças 5,50 5,50 1,000 4,50 7,00 0,201 4,50 7,00 0,201 4,67 6,75 0,286 

Indústria de 

Alimentos 8,81 10,05 0,625 7,69 10,95 0,197 8,38 10,40 0,424 8,75 10,10 0,594 

Adm. de empresas 

e empreend. 12,33 11,19 0,694 14,00 10,56 0,237 13,67 10,69 0,338 15,50 10,00 0,077 

 

Informação 7,29 7,71 0,847 7,29 7,71 0,847 7,86 7,14 0,749 9,00 6,00 0,179 

Indústria de 

Produtos de Metal 8,09 7,75 0,896 8,00 8,00 1,000 8,18 7,50 0,794 7,82 8,50 0,794 

 

4.2.1.1 Empresa de eletricidade, gás e água 

Este setor é o mais numeroso dos grupos investigados e oferece um dos resultados que 

melhor evidenciam a hipótese analisada. Em três das quatro variáveis utilizadas para medir o 

nível de alavancagem é possível se admitir que as empresas single-class utilizam mais capital 

de terceiros. A relação Exigível/PL apresenta um nível de significância de 0,25 que pode 

representar a rejeição desta hipótese. Vale ser destacado que quando o subsetor ―Geração, 

Transmissão e Distribuição elétrica‖ é analisado, todas as quatro variáveis rejeitam a hipótese 
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de que a alavancagem seja a mesma entre os dois grupos de empresas, trata-se de um caso de 

maior homogeneidade entre as empresas.  

Este grupamento é formado por 40 empresas, embora originalmente no NAICS, as 

empresas deste grupo totalizavam 47. Neste caso vale observar que os dados do setor como 

um todo evidenciam a hipótese investigada desde que sejam excluídas as empresas holdings, 

empresas com dados históricos defasados anteriores a novembro de 2012 ou pela falta de 

informação. Adicionalmente uma foi retirada da amostra por ser de energia eólica e esta se 

apresentava como um outlier, o que é justificado por sua atividade ser de um risco distinto das 

que atuam nas formas de geração de energia tradicionais. As empresas retiradas da amostra 

foram: Renova (energia eólica), Rede Energia (Holding), Eletropar(Holding), Redentor 

(holding),  Afluente (falta dados), Afluente T(falta dados) e Celgpar (última informação em 

2010).  

Entre os subsetores investigados, ―Geração, Transmissão e Distribuição Elétrica‖ é o 

que possui o quantitativo de empresas que permite a melhor comparação entre empresas que 

atuam na mesma atividade dentro do mercado brasileiro. Este subsetor com 33 empresas 

permite a evidenciação da hipótese em uma amostra representativa. Como se pode ver no 

detalhamento do setor apresentado na próxima tabela, para todas as variáveis ficou perceptível 

que as empresas Dual-Class possuem um nível de dívida inferior.  A hipótese se mostrou 

significante ao nível de 2,5% para dois instrumentos de análise e a 5% para todas as quatro 

formas de medição da estrutura de capital.  

4.2.1.2 Construção 

Os resultados encontrados para o setor de construção embora evidenciem para três 

variáveis que a hipótese de que as empresas single-class sejam mais alavancadas. Todavia, 

convêm destacar que para a quarta variável Exigível/ Patrimônio Líquido o resultado médio 

encontrado é justamente o contrário do esperado, colocando em xeque ou a hipótese ou a 

validade da variável em questão para este setor.  

Observa-se ainda, que este setor é composto por dois subsetores com características 

distintas, o setor de Construção de Edifícios Residenciais e o de Construção Pesada. No caso 

do setor de construção visualmente (observando a lista de empresas) é possível se perceber 

que as empresas do primeiro grupo são em sua maioria dual-class e as do segundo grupo 

single-class. Por isto deve se suspeitar de estar ocorrendo um viés pelos subsetores, se 
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tratando de uma comparação de empresas de Construção Pesada versus Construção de 

Empreendimentos Imobiliários e não apenas entre empresas single e dual-class.  

A dúvida que pode ser suscitada é de que uma empresa de construção e 

empreendimentos imobiliários tende a ser mais alavancada que uma empresa de construção 

pesada. Caso tal possibilidade esteja fundamentada pela lógica do mercado, estaria 

comprometida a argumentação aqui buscada pela comparação entre empresas o mais 

homogêneas possível, pois se trataria de uma comparação entre empresas com riscos distintos. 

A hipótese de que estes subsetores da construção tenham perspectivas de utilização de capital 

de terceiros precisa estar fundamentada na dinâmica desta atividade. Uma análise mais 

aprofundada deste setor escaparia do escopo deste trabalho, mas é uma hipótese que merece 

ser investigada por pesquisadores da indústria de construção.  

Mas tal fato é uma constatação de que o risco é relevante para que uma empresa seja 

dual ou single-class, levantando a ideia de que empresas de setores mais arriscados sejam 

dual-class e portanto menos captadores de capital de terceiros. Seja o risco proveniente da 

volatilidade das receitas e custos ou da disponibilidade de ativos garantidores, Sendo assim 

ainda que não seja para a validação da hipótese, a análise do setor Construção destaca a 

relevância do estudo de empresas que pertençam ao mesmo setor, para fins de investigar a 

estrutura de capital relacionada ao tipo de emissão de capital próprio adotada pelas empresas.  

Pelas evidências pode se perceber que, entre as empresas do setor negociadas na bolsa 

de valores no período investigado, as empresas de construção pesada são dual-class e menos 

alavancadas que as empresas de construção residencial que em sua imensa maioria são single-

class (somente uma exceção a regra em 17 empresas). Ao se observar somente a amostras do 

subsetor de construções residenciais, há indícios de aceitação da hipótese investigada, mesmo 

sendo somente uma empresa dual-class a ser comparada com todas as demais. Destaca-se 

ainda que nenhuma empresa tenha sido retirada das amostras. 

4.2.1.3 Comércio 

O grupamento comércio é formado pela junção do comércio varejista com o comércio 

atacadista, trata-se de um tipo de negócio cuja a característica é o financiamento junto a 

fornecedores. Só o subsetor comércio varejista já possui um quantitativo de 16 empresas 

igualmente divididas entre dual e single-class que possibilite a análise.Embora só tenham 

duas empresas listadas como comércio atacadista que são single-class; portanto, não sendo 
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possível fazer uma comparação entre estruturas de capital neste subsetor, as informações 

destas duas empresas só podem ser aproveitadas se agrega-las com o comércio varejista. 

Ao formar um único grupo com estes dois setores aumenta o número de empresas a 

serem amostradas e potencializa os indicadores. Como apresentado na Tabela 2 mesmo 

considerando exclusivamente o subsetor comércio varejista o nível de significância uni-caudal 

é inferior a 5%. Demonstrando que os resultados com o setor varejista como um todo já 

apresentam suporte a hipótese de que o nível de endividamento é maior para empresas single-

class. 

No caso do setor comércio, os resultados apresentam suporte à hipótese investigada 

tanto agregando os dois subgrupos, quanto investigando o mais numeroso. Em duas das  

proxies utilizadas para mensurar a estrutura de capital não há significância estatística ao nível 

de 5% , conforme apresentado no Apêndice H. Para o comércio varejista os  níveis de 

significância são maiores do que para o agrupamento dos dois setores (comércio como um 

todo) em todas as quatro variáveis que mensuram o nível de endividamento.  O 

comportamento em relação a significância é semelhante para a análise do setor ou do subsetor 

investigado .  

Para a variável exigível/patrimônio líquido não se pode afirmar que há diferenças 

significantes entre o nível de alavancagem de empresas dual e single-class, tal como no setor 

anteriormente estudado. De acordo com esta variável pode-se assumir que ou a hipótese de 

superioridade do nível de endividamento não é confirmada neste setor ou esta proxy não 

aponta conceitualmente para o que se está medindo quanto a estrutura de capital.
18

   

4.2.1.4 Transporte e armazenamento 

A análise para este setor merece um desmembramento semelhante ao que foi feito para 

o setor do comércio. Sendo que segundo o NAICS para o setor Transporte e Armazenamento 

estão listadas 12 empresas, das quais 9 pertencentes ao subsetor Atividades Auxiliares ao 

Transporte, uma ao Transporte Rodoviário, outra Transporte Ferroviário e uma outra ao 

Transporte Aéreo. Esta última devendo ser questionada sobre se deve fazer parte deste 

agrupamento.  

                                                 
18

 No referencial teórico foi apontado trabalhos em que as proxies utilizadas podiam levar a resultados distintos.  
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Caso todas as empresas sejam consideradas na análise, os níveis de significância  

ficam elevado para todas as variáveis, dando pouca confiabilidade sobre os níveis de 

alavancagem. Todavia, o caso da empresa aérea se trata de um outlier clássico, como pode ser 

visto pelo comportamento da variável (resultado e desvio-padrão), mas principalmente se 

considerarmos que o transporte aéreo é uma atividade distinta das demais empresas que atuam 

em transporte terrestre. No caso da Gol as relações de endividamento chegam a ser 4 vezes 

superior a máxima das demais empresas deste setor (Dívida Bruta//Patrimônio = 796, Dl/PL= 

588,1 e Exigível/PL = 1237,1).Enquanto existem listadas na BM&FBovespa 11 empresas 

relacionadas com transporte terrestre, para o transporte aéreo só há a GOL como empresa 

brasileira. Note que a TAM hoje é sediada no Chile e negociada no Brasil como BDR, 

fugindo do escopo da investigação do estudo. Assim por ser a Gol a única empresa aérea, o 

que a torna bem distinta das demais empresas, a mesma não deve estar em um grupo 

simplesmente pela denominação transporte.  

Seria uma incoerência incluir uma única companhia aérea brasileira com ações 

negociadas em bolsa no grupo de transporte, onde as outras são empresas de transporte 

terrestre, pois seu ativo e operacionalidade são completamente distintos. Em relação à 

pesquisa em curso a questão maior está no fato de que a estrutura de endividamento de uma 

empresa aérea é regida por motivos diferentes das demais empresas do setor de transporte, 

onde o leasing é a estratégia de financiamento costumeira nas empresas de aviação.  

Dada a diferente forma de financiar seus ativos justifica-se, portanto, que a 

investigação da estrutura de capital das empresas de transporte não inclua a companhia aérea. 

Portanto, ela pode ser excluída da análise, o que leva os resultados que apontam para a 

aceitação da hipótese a serem mais significantes quanto a evidenciarem que o nível de 

alavancagem deve ser superior para as empresas que emitem somente uma classe de ações. 

4.2.1.5 Indústria de Fios e Tecidos 

Neste grupo estão listadas 12 empresas, na qual duas são single-class e as demais 

dual-class. Para as variáveis Divida Bruta/PL , DL/PL e Exigível/PL nesta amostra inicial  há 

evidências de que empresas que emitem somente ações votantes são mais alavancadas.  

Considerando o resultado da relação Dívida Bruta sobre o Ativo poderia desacreditar a 

hipótese, pois seu valor de significância é de 0,39. Considerando uma amostra que retira as 
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empresas com dados não atualizados a mais de um ano o nível de significância desta mesma 

variável chega 0,117 e as demais pouco se alteram. 

Além de se considerar críticas ao instrumento de mensuração do nível de 

alavancagem, deve ser destacado uma particularidade que ocorreu neste subsetor, que se 

refere ao fato de algumas empresas não terem atualizados seus dados no Economática no 

último ano. Duas empresas foram excluídas da amostra, porque seus dados se referem a 

períodos anteriores a maio de 2013.  

A exclusão das empresas Fábrica C. Renaux e Tecelagem S José que tinham dados 

não atualizados, desde o início de 2012, alteraram a significância de forma mais acentuada da 

variável que depende da informação do valor do ativo. O que pode representar de fato uma 

incoerência devido à defasagem da informação da variável Dívida Bruta/Ativo. Ainda que 

para esta proxy a rejeição da hipótese de igualdade não ocorra a 10%,de um modo geral 

considerando as quatro proxies, o resultado é de que há indícios de que o nível de 

alavancagem é relacionado neste setor a escolha da estrutura de emissão de ações utilizada 

pela empresa.  

4.2.1.6 Indústria Química 

A indústria química, embora tenha um quantitativo no limite mínimo de 10 empresas 

para a análise, é um dos casos mais ilustrativos. Pois não somente o nível de significância das 

4 variáveis é baixo e semelhante, mas os dois grupos de empresas investigados possuem o 

mesmo quantitativo; ou seja 5 empresas dual e 5 single-class. Convêm ser observado a 

distribuição interna de seus subsetores na Tabela 5. 

Tabela 5 – Subsetores da Indústria Química 

Setor / Subsetor Total Dual-class Single-Class 

Indústria Química 10 5 5 

Indústria química básica 2 1 1 

Indústria de fertilizantes e pesticidas 2 0 2 

Indústria de artigos de limpeza 1 1 0 

Indústria química de um modo geral 5 3 2 

O resultado encontrado a respeito da rejeição da hipótese sobre o nível de 

alavancagem entre empresas que emitem ou não ações sem direito a voto, foi significante ao 

nível de 5% para as quatro variáveis. Trata-se de um setor com 4 subsetores e um quantitativo 
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sendo relativamente baixo, onde é possível se perceber que há um subsetor que representa 

50% da amostra com empresas das duas características comparadas nesta pesquisa. 

4.2.1.7 Indústria de Equipamentos de Transporte 

Nesta indústria o número de empresas é de 19, sendo 11 dual-class e as 8 demais 

single-class. Os resultados apresentaram um índice de significância bom, mas superior aos 

analisados até o momento; ou seja a hipótese não é rejeitada a 10%. Todavia o resultado da 

relação Dívida Bruta/ Ativo contradiz o resultado dos demais indicadores, o que é em parte 

explicado pelos outliers. Dois ouliers se destacam por ter esta relação completamente fora dos 

padrões do setor: Cobrasma e Prometal, respectivamente dos subsetores Indústria de 

Equipamentos Ferroviários e Indústrias de Equipamentos de Transporte. A relação Dívida 

Bruta/Ativo desta duas empresas encontra-se bem acima das empresas do mercado como um 

todo. A Cobrasma 1559 e a Pro-Metalurg com 7503, enquanto a Wiest é a empresa com a 

maior relação entre demais, seja do setor ou não, possui 186. A própria Wiest quanto a DHB 

com 121, poderia ser compreendidas sob certos critérios (desvio-padrão) como outliers. Todas 

as demais do setor possuem para esta relação no máximo o valor de 51.  

O reconhecimento de outliers que devem ser excluídas pode ser realizado 

considerando que as empresas cujo risco tenha características diferenciadas ao da maioria ou 

por serem de atividades distintas. Neste caso, conforme Tabela 6 as empresas das indústrias 

de equipamento ferroviário e de equipamentos aeroespaciais, de estaleiros e da indústria 

outros equipamentos de transporte, deveriam ser retiradas da amostra. Ao invés de ajustar 

amostras, correndo o risco de ser discricionário, torna-se pertinente observar diretamente o 

resultado específico do subsetor autopeças. 

Tabela 6 – Tabela dos subsetores da Indústria de equipamentos de transporte 

  Total Dual-class Single-Class 

Indústria de equipamentos de transporte 19 11 8 

Indústria de equipamento ferroviário 1 1 0 

Estaleiros 1 0 1 

Indústria de carrocerias e trailers 3 3 0 

Indústria de autopeças 10 6 4 

Indústria de equipamentos aeroespaciais 1 0 1 

Indústria de outros equipamentos de transporte 3 1 2 

Portanto são necessários alguns cuidados para se tirar conclusões sobre a indústria de 

equipamento de transporte como um todo. Quando da decomposição em subgrupos, perde-se 
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a capacidade de interpretação destes subgrupos; pois estes apresentam empresas de uma 

mesma classe. Um destaque pode ser dado ao subsetor denominado Indústria de Autopeças.  

Note que o nível significância aumentou em todas as variáveis relacionadas, para a 

relação Dívida Bruta/Ativo ela está apontando para a indiferença entre as classes de ações. 

Neste agrupamento podem ser reconhecidos como outliers as empresas DHB e Wiest, 

especialmente na variável que aponta a igualdade, mas ao retirá-las tem-se uma amostra com 

apenas 8 empresas. 

Pôde ser constatado que o resultado deste subgrupo se mantêm conceitualmente 

inalterado, ainda que de forma fraca indicando que o nível de endividamento pode ser 

relacionado negativamente com o fato da empresa ser dual-class. 

4.2.1.8 Indústria de Alimentos 

Para a indústria de alimentos com base nos resultados a conclusão que pode ser 

auferida não é confiável, no melhor indicador o nível de significância é de 0,197 e nos demais 

acima de 0,4. A provável razão que explica estes resultados é a heterogeneidade deste setor. 

Conforme pode ser observado na Tabela 7 existem 7 subsetores, sendo que em seis deles não 

há a possibilidade de comparação em função da emissão ser na forma dual ou single-class. 

Justamente o único subsetor, onde há uma empresa dual e single é o de outras indústrias.  

Desta forma uma análise do setor indústria de alimentos é de fato a comparação entre 

diferentes atividades. Ainda que quantitativamente este setor com 18 empresas justifique a 

análise, conceitualmente ele não é representativo para a realização de uma amostra que teria 

que estar sendo realizada entre empresas de atividades comparáveis.    

Tabela 7 – Subsetores Indústria de Alimentos 

Código 

NAICS Setor Total Dual-class Single-Class 

311 Indústria de alimentos 18 8 10 

3112 Moinho de grãos 5 5 0 

3113 Indústria de açúcar e produtos de confeitaria 3 0 3 

3114 Indústria de frutas e vegetais em conserva e comidas especiais 1 1 0 

3115 Indústria de laticínios 1 0 1 

3116 Abatedouros 5 0 5 

3119 Outras indústrias de alimentos 2 1 1 
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4.2.1.9 Administração de empresas e empreendimentos 

Existem 22 empresas considerada de Administração de Ativos que podem ser 

consideradas como heterogêneas. Segundo o Economática estas estão enquadradas como 

outros logo são pouco confiáveis para análise, neste trabalho elas estão no mesmo grupo pelo 

NAICS não subdividir em subsetores esta atividade. Uma vez que a atividade de atuação é 

distinta, ainda que a forma de atuar (administração) seja a mesma, os riscos e as estratégias de 

financiamento devem ser diferentes, o que leva a perspectiva de rejeitar a hipótese. 

Neste setor, com base nos resultados rejeita-se a hipótese em todas as proxies 

utilizadas, onde as empresas single-class são apontadas como menos alavancadas que as dual-

class. Para o setor Administração de empresas e empreendimentos os resultados não permitem 

afirmar que a hipótese de que o nível de endividamento seja maior para as empresas que não 

emitem ações preferenciais. Trata-se de um setor que pode estar incluindo empresas muito 

distintas, o que levanta a questão quanto a sua não inclusão no estudo. A subdivisão em  

subsetores não pode ser realizado dado limitações do sistema de classificação adotado na 

pesquisa. A repartição do setor em subsetores fora do padrão do NAICS, caso fosse realizada, 

poderia incorrer em discricionariedade e subjetividade. A padronização e transparência 

buscadas nesta investigação justificam a apresentação deste setor, ainda que com ressalvas.   

4.2.1.10 Informação 

O setor Informação, é outro setor onde devido à heterogeneidade conforme Tabela 8, 

não é possível se concluir que o nível de alavancagem das empresas single-class seja superior, 

com dois indicadores apontando de forma fraca para o oposto da hipótese analisada.  

Quando se analisa em separado apenas o setor de Telecomunicações excluindo a 

empresa de TV a cabo e outra que é claramente um outlier
19

, em três das variáveis de 

estrutura de capital, o nível de significância atinge 0,24 que significa rejeição da hipótese de 

empresas single-class serem mais alavancadas ao nível de 10%. Assim para o subsetor há 

indicativos de aceitação da hipótese, mas neste caso tem-se menos do que as 10 empresas 

consideradas como ponto de corte. 

Tabela 8 – Setor de Informação e os subsetores  

                                                 
19

 Trata-se da Inepar Telecomunicações cujos resultados estão fora da distribuição da amostra e que não 

atualizou os dados a mais de um ano. 

Código NAICS Setor Total Dual-class Single-Class 

51 Informação 14 7 7 
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4.2.1.11 Indústria de Produtos de Metal 

Este é entre os grupos investigados aquele que menos apresenta evidências a respeito 

da comparação a alavancagem entre empresas single e dual-class. Isto ocorre provavelmente 

devido a heterogeneidade que é própria desta indústria onde está havendo comparação entres 

empresas dual-class de um determinado subsetor com empresas single-class de outro subsetor 

conforme pode ser constatado na 

Tabela 9. Adicionalmente um terço das empresas deste grupo faz parte de um 

subgrupo denominado Outras Indústrias, o que compromete qualquer análise que busque 

comparativo entre empresas em função de sua atividade. 

 

Tabela 9 – Subsetores Indústria de Produtos de Metal 

Código 

NAICS Setor Total 

Dual-

class 

Single-

Class 

332 Indústria de produtos de metal 15 11 4 

3321 Forjarias e estamparias 2 1 1 

3322 Indústria de ferramentas de metal não motorizadas e cutelaria 2 2 0 

3323 Indústria de estruturas metálicas 1 0 1 

3325 Ferragens 2 1 1 

3326 Indústria de molas e produtos de arame 2 2 0 

3327 Indústria de parafusos, arruelas, porcas e produtos torneados 1 1 0 

3329 Outras indústrias de produtos de metal 5 4 1 

É possível ainda ser considerado que se trate de um setor cujo comportamento é 

distinto do que se passa com as demais atividades. Assim para esta atividade o fato de ser 

dual-class ou não seria um fator sem nenhuma influência no nível de alavancagem, dado que 

outros determinantes são mais impactantes no caso. 

4.2.2 Interpretação dos Resultados Setoriais   

De forma resumida os resultados encontrados na visão setorial indicam que a hipótese 

das empresas single-class serem mais alavancadas não pode ser rejeitada. Conceitualmente a 

rejeição da hipótese investigada, ou seja a hipótese alternativa, representa os casos de 

igualdade do nível de alavancagem e os casos de superioridade deste nível para as empresas 

que emitem ações votantes em relação às single-class. Em nenhum setor com um quantitativo 

representativo foi constatado a hipótese oposta, que evidenciasse a idéia de que a dívida das 

511 Editoras de software, jornais, livros e base de dados 4 1 3 

513 Telecomunicações e emissoras de TV e rádio 9 6 3 

514 Serviços de informação e processamento de dados 1 0 1 
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empresas dual-class devem ser superiores. Os casos com indícios de aceitação da hipótese 

oposta têm no máximo 5 empresas em cada amostra, merecendo destaque os setores da 

Indústria de Calçado e da Indústria de Papel.  

Dentre as amostras com um quantitativo mínimo de 10 empresas, seis grupamentos 

setoriais evidenciaram que ao nível de significância de 5% as empresas single-class são mais 

alavancadas. Mas, em três grupamentos, conforme já apresentado, não é possível cogitar a 

hipótese, tratam-se de casos onde os setores são heterogêneos. A dúvida recai na credibilidade 

de cada setor representar um agrupamento de empresas de atividades comparáveis. 

Em alguns dos subsetores e setores identificados não é possível a realização de 

qualquer tipo de análise, pois só são identificadas empresas exclusivamente dual-class ou 

somente single-class. Em poucos setores foi constatado um nível de dívida das empresas 

dual-class superior ao das empresas single-class, o que poderia parecer a princípio a rejeição 

da hipótese investigada, mas tal situação só ocorre em setores com um quantitativo de 

empresas inferior a 5 unidades, a exceção do setor de Administração de empresas e 

empreendimentos. Em todos os casos em que há um número de empresas maior que permita 

uma avaliação mais confiável foi percebido que o nível de alavancagem das empresas single-

class é superior ao das empresas dual-class, tornando-se relevante a identificação do nível de 

significância da hipótese investigada. 

Em uma comparação conceitual pode ser constatado que há 23 setores conforme 

Apêndice G passíveis de ser analisados por possuírem tanto empresas dual quanto single-

class. Considerando que boa parte destes grupos não tem um quantitativo mínimo amostral 

para a execução de um teste confiável, procede-se com uma avaliação crítica com base na 

percepção de como se dá o ordenamento. Por meio de uma simples observação é possível 

identificar os casos onde a ordem dos níveis de alavancagem indica semelhança com a 

hipótese de que as empresas que só emitem ações votantes são mais alavancadas. Um teste de 

Mann-Whitney pode ser realizado para cada amostra, mas esperam-se resultados pouco 

representativos.  

Os resultados encontrados por esta análise podem contribuir para a evidenciação do 

argumento investigado. Assim foi observado que dos 24 setores analisados, apenas em 4 

casos foi constatado a hipótese contrária (as empresas single-class são menos alavancadas) , 3 

casos indicam total indiferença entre os níveis de alavancagem e para os outros 17 setores  foi 

apresentado que as empresas single-class são as mais alavancadas. Como pode ser visto, em 

apenas 7 dos 24 setores aparece uma ordenação das variáveis de forma contundente 
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discordando da hipótese de que empresas com somente ações votantes devem ter um nível de 

endividamento maior. Mas entre os 7 que destoam, há 4 com indicativos de heterogeneidade. 

Esta análise conceitual adicional pode ser questionada por não estar fundamentada em 

níveis de significância, mas dada as restrições quantitativas das amostras sua colaboração é 

limitada a uma percepção a respeito da estrutura de capital dos dois grupos investigados. 

Contribuindo como um indicativo adicional de aceitação da hipótese de que empresas single-

class são mais alavancadas que as dual-class. Em síntese, seja observando todos os subsetores 

com ações dual e single-class ou apenas observando os setores com um quantitativo de 

empresas que permita a investigação com considerações sobre a significância dos resultados 

mais representativas, admite-se que na maior parte dos casos em empresas do mesmo setor as 

que emitem ações sem direito a voto tendem a utilizar menos dívida.  

4.3 Visão Longitudinal 

A visão longitudinal é baseada na comparação entre empresas que passaram pelo 

processo de unificação. Partindo de uma lista com 33 empresas, que está presente no artigo de 

Bortolon e Leal (2009) foi selecionada uma amostra conforme a disponibilidade de 

informação na base de dados. Esta amostra é formada por empresas que unificaram suas 

classes de ações no início do século XXI, com base nela é possível se fazer um estudo sobre a 

mudança da estrutura de capital de empresas entre uma situação na qual as mesmas eram 

dual-class para um contexto onde passaram a ser single-class.   

O artigo de Bortolon e Leal (2009), que indicou as empresas que passaram pelo 

processo de unificação, não tratou da questão do nível de endividamento, mas apontou as 

razões para a unificação e os seus impactos. Os autores afirmaram que houve um aumento de 

liquidez e que estas empresas tenderam a aumentar o seu tamanho, eles analisaram ainda as 

mudanças na estrutura de propriedade caso a caso, mas sem uma conclusão generalizada. 

Mesmo não tendo se referido ao nível de alavancagem, os autores apontaram que entre as 

principais motivações para conversão das ações apresentadas pelas empresas em documentos 

oficiais e veiculadas na imprensa está a intenção de ―aumentar a possibilidade de captação no 

mercado financeiro‖. 

A visão longitudinal demandou uma comparação da estrutura de capital que foi 

realizada de forma absoluta e relativa para 24 empresas, conforme a disponibilidade de dados 

apresentada na Metodologia na Tabela 1. De forma absoluta foi considerado a variação do 

nível de endividamento anterior e posterior à unificação. De forma relativa foi utilizada um 
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benchmarking, no caso a própria relação de endividamento do mercado como um todo, que 

permite a comparação de resultados entre empresas que passaram pelo processo de unificação 

em períodos distintos e por isto sujeitas a condições mercadológicas distintas.  

Considerando as 24 empresas investigadas, de forma absoluta 13 ou 14 empresas 

tiveram aumento do nível de endividamento quando passaram a ser negociadas somente com 

ações ordinárias no intervalo máximo. O que não pode ser considerado uma evidência de 

aumento do nível de endividamento. Assim, uma análise baseada no resultado absoluto 

concluiria que não se pode dizer que há alguma relação entre o nível de alavancagem e o fato 

da empresa emitir ações preferenciais. Outros fatores de mercado que atingem todas as 

empresas, podem estar ocultando a influência que a emissão de ações votantes pode ter no 

nível de alavancagem. 

Quando considerado de forma relativa o nível de alavancagem tem-se resultados que 

evidenciam o aumento no nível de endividamento após a unificação. Ao se utilizar a 

comparação da mudança do nível de alavancagem de forma relativa, considerando todas as 

empresas que operam no mercado o que se busca é anular o efeito do momento histórico, 

tornando possível considerar o impacto realizado pelo evento que pretende ser estudado, que 

no caso é a unificação.  

Outro aspecto que precisa ser destacado é a janela do evento estudado. Esta janela não 

pode ser muito próxima ao evento para não ser impactada pelo esforço de transformação do 

tipo de estrutura de capital, nem muito longa para evitar estar mensurando empresas cuja 

atividade foi modificada ao longo do tempo. A maior janela de evento possível para a 

investigação do argumento foi de cinco anos. O intuito deste tipo de estudo de evento é 

comparar uma mesma empresa em um contexto onde esta possui tanto ações preferenciais 

quanto ordinárias, para um contexto onde haja somente ações ordinárias. 

Em uma comparação do ano da unificação e os anos posteriores foi possível se 

perceber que o nível de endividamento caiu para a maior parte das empresas investigadas no 

primeiro ano, Tabela 10. Nos demais anos, de um modo geral, o número de empresas que 

apresentaram um aumento do nível foi superior ao que apontaram uma redução, embora no 

quarto ano haja praticamente um ―empate‖. Tirar conclusões baseadas no ano da unificação 

possui uma limitação que é o momento da unificação, podendo ser influenciado por ter 

ocorrido em qualquer momento do ano (início, meio e fim). Adicionalmente este é o ano de 

reestruturação, quando está ocorrendo um ajuste entre as fontes que irão financiar a empresa 

no longo prazo, tanto por parte da empresa na definição de suas preferências, quanto na oferta 
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de capital de credores e acionistas. Podendo não estar claro o que é recurso de curto com o 

que é de longo prazo, ou seja mudança temporária ou definitiva.  

 

Tabela 10 – Aumento ou diminuição do endividamento em relação a data zero
 

 

 

Para o estudo de evento foi considerado tanto o afastamento a respeito do momento 

específico investigado, quanto a média do intervalo analisado contrapondo a média dos anos 

anteriores com os posteriores. Os resultados mostraram-se conceitualmente semelhantes em 

função da escolha entre os dois critérios.  A Tabela 11 apresenta os resultados encontrados 

para os intervalos de um a cinco anos, tanto para o procedimento das médias quanto para a 

comparação entre duas datas.  

Na tabela o positivo representa o número de situações onde houve aumento do nível de 

endividamento relativo e o negativo o número de casos onde houve redução em termos 

relativos. O quantitativo total é diferente entre a análise de 4 e 5 anos (com 23 empresas e não 

24), devido a empresa Iochp-Maxion ter unificado em 2008. No ano 3 há um caso de  empate. 

Os resultados apresentados nas tabelas indicam que a mesma empresa na maioria das 

vezes terá um nível de dívida relativa maior quando esta emitir somente ações ordinárias do 

que nos momentos que emitiu também ações sem direito a voto, especialmente a partir do 

terceiro ano.  

Enquanto a Tabela 11 apresenta os resultados para os estudos de eventos entre os 

períodos cujo intervalo é apresentado na primeira linha, a Tabela 12 apresenta os resultados 

considerando as médias entre a data da unificação e os períodos apresentados. Assim para a 

média de 3 anos, o sinal representa o tipo de variação entre o resultado relativo dos três anos 

anteriores com os três anos posteriores à unificação. Em ambas as tabelas são apresentadas as 

quantidades de casos com sinal positivo e negativo para cada situação. Os totais de empresas 

não é o mesmo (24 empresas) para todas as comparações devido a ausência de informação de 

algumas empresas para períodos mais afastados da unificação. Na penúltima linha o z se 

refere ao teste dos sinais, cujos resultados se baseiam somente na comparação entre o número 

de empresas que reduziram o endividamento (sinal negativo) e o número de empresas de 

empresas que aumentaram o nível de endividamento (sinal positivo).  

Para a última linha o z indica o teste de sinais por postos, que além de ser pautado na 

quantidade de casos positivos e negativos, consideram a posição.  O teste se sinais por postos 

     T t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

Positivo    11 15 13 12 15 

Negativo      13 9 10 11 8 
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pode ser considerado mais completo por evidenciar os casos em que a variação negativa entre 

os dois momentos comparados, antes e depois, foi substancial. Conforme exposto na 

metodologia este instrumento só pode ser utilizado quando a variável é contínua, sendo um 

teste mais robusto, logo mais adequado a se pautar a interpretação dos resultados, que 

conceitualmente pouco variaram entre os dois procedimentos. 

 

 
Tabela 11 – Tabela dos Resultados Ajustado pela Alavancagem entre Intervalos 

      Variação Variação Variação Variação Variação 

      1 ano 2 anos  3 anos  4 anos  5 anos  

Positivo   17 16 16 16 15 

Negativo   7 8 6 6 5 

Total   24 24 22 22 20 

          

Teste de sinais z teste -1,8371 -1,4289 -1,9188 -1,9188 -2,0125 

Teste de sinais por postos  z teste -1,5143 -1,4000 -2,1265 -2,0681 -2,1653 

 

 

 
Tabela 12 – Tabela dos Resultados Ajustado pela Alavancagem Média 

      Média Média Média Média Média 

      1 ano 2 anos  3 anos  4 anos  5 anos  

Positivo   17 17 19 20 19 

Negativo   7 7 3 2 2 

Total   24 24 22 22 21 

          

Teste de sinais z teste -1,8371 -1,8371 -3,1980 -3,6244 -3,4915 

Teste de sinais por postos  z teste -1,5143 -2,1714 -2,7758 -3,1654 -3,1803 

Nos dois tipos de testes utilizados, as hipóteses podem entendidas como: 

H0: o nível de endividamento não aumentou. 

H1: o nível de endividamento aumentou.  

Para que a hipótese seja validada é necessário verificar se o z está abaixo do nível de 

significância estipulado.
20

 De acordo com os testes realizados para cada forma de comparação 

do estudo de evento, o H0 se refere à hipótese de que o nível de endividamento não aumentou 

para as empresas que unificaram suas classes de ações, enquanto a hipótese alternativa indica 

o aumento na proporção de uso de capitais de terceiros.  

                                                 
20

 Nível de significância de 1%  -2,33, para 2,5%  1,96, para 5%  - 1,65 e para 10%  1,29. 
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Ao nível de significância de 1% rejeitaríamos H0 comparando médias com três anos 

ou mais.  Enquanto pela comparação entre períodos específicos a hipótese nula só é rejeitada 

ao nível de 5%, para a comparação entre o nível do ano t+ 5 e do ano t-5. Assim há evidências 

para a validação da hipótese de que houve aumento de endividamento para empresas que 

passaram a negociar somente ações com direito a voto. Pode ser observado que a significância 

aumenta, ainda que de modo irregular, a medida que os intervalos são ampliados. 

Com base nos resultados pode se afirmar que o teste não-paramétrico de sinais para 

amostras pareadas demonstra a não rejeição da hipótese de que entre empresas que unificaram 

suas classes de ações houve um aumento do nível de alavancagem. Esta afirmação deve ser 

considerada proporcionalmente ao restante das empresas, por se tratar de uma relativização do 

nível de endividamento. Os testes de sinais por postos, mais robusto, atendem ao critério de 

significância para todas as situações acima de três anos.    

O argumento central desta tese pôde ser evidenciado na investigação apresentada que 

comparou a situação da estrutura de capital das empresas que unificaram suas classes de ações 

na primeira década do século. Levando-se em conta que as empresas em média tendem a 

variar a própria proporção de crédito que utilizam em função das condições de mercado, o 

nível de endividamento relativo apresenta uma resposta de acordo com o conceito que está 

sendo investigado. O que se pretendeu averiguar é se a escolha pela não utilização de ações 

preferenciais influência no aumento do uso proporcional de capital de terceiros.  

Um trabalho que relacionou unificação de classes de ações com endividamento foi o 

de Pajuste (2005). Nele é apresentado um estudo em que as empresas que unificaram suas 

classes de ações na Europa tiveram uma redução do endividamento. Adicionalmente o 

trabalho argumenta que empresas com estrutura dual-class são mais dependentes de capital de 

terceiros.  O trabalho afirma sobre a necessidade das empresas demandarem recursos 

adicionais para financiar o crescimento e que empresas que unificam suas classes conseguem 

estes recursos com os acionistas, enquanto empresas que emitem ações preferenciais passam a 

depender de capital de terceiros ou tem o seu crescimento limitado. O que seria aparentemente 

contrário ao que foi explanado ao longo deste trabalho, especialmente neste argumento da 

unificação.   

As razões para a diferença de constatação podem estar relacionadas a características 

do próprio mercado brasileiro, bem como ao próprio critério de comparação. Enquanto na 



157 

 

presente tese foi analisado o endividamento relativo considerando o mercado como um todo, 

no trabalho da Europa foi feito um contraponto de empresas que unificaram com um 

determinado grupo de controle. A própria autora relata que as características buscadas para o 

grupo de controle distinguia as empresas selecionadas das demais empresas do mercado. 

Outro fato que deve ser destacado é que a própria afirmativa de Pajuste (2005) não é 

de todo conflitante com o que foi encontrado na presente pesquisa. No primeiro ano de fato a 

maioria das empresas que passaram por um processo de unificação de classes tiveram uma 

queda no nível de endividamento se comparado com o ano em que as ações preferenciais 

foram retiradas do mercado.  

O processo de comparação do artigo citado não é um estudo de evento e a questão do 

nível de endividamento não é o foco daquele trabalho, mas se o financiamento de empresas 

em crescimento pode ser realizado através de uma estrutura dual-class. A argumentação do 

estudo europeu foi direcionada a questão sobre a necessidade de haver uma lei que force as 

empresas a deixarem de negociar ações sem direito ao voto. A recomendação do estudo é que 

não há necessidade, pois o processo de unificação seria natural à medida que as empresas 

precisassem crescer. O que demonstra que o objeto de estudo difere do presente trabalho. 

A comparação do nível de endividamento do ano da unificação e o ano posterior 

apresentou que 13 das 24 empresas diminuíram o nível de endividamento. Este resultado que 

não pode ser generalizado aos outros anos é pouco significativo, conforme pode ser observado 

no Apêndice D. Mas sugere que o resultado pode ter sido influenciado (―contaminado‖) por 

ser uma comparação imediata logo após o processo de unificação, onde o esforço de 

viabilização da transformação pode exigir um aporte de recursos do capital próprio. Aporte 

este que se apresenta como uma sinalização aos credores de que a empresa está 

reorganizando, para poder demandar maiores recursos. Em outras palavras estaria deixando de 

ser dual-class para atrair novos recursos externos, seja de acionistas ou não.  

In recent years, the fashion has arguably changed. In the aftermath of Enron 

and other corporate governance scandals, anything that can potentially 

increase the managerial entrenchment becomes suspicious. The popularity of 

dual-class shares, one of the most obvious and visible tools for increasing 

managerial (or large shareholder) entrenchment, has been adversely affected. 

As a result, the companies that need to approach the investors for new 

capital are the ones that cannot afford to be out of fashion. (Pajuste, 2005, 

p.12). 
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Assim, como pode ser percebido, o próprio artigo Pajuste (2005) apresenta esta idéia 

de atração de novos recursos para empresas que deixam de ser dual-class, mas direciona para 

aumento da captação com acionistas, enquanto o presente trabalho defende o argumento de 

que a dívida no caso brasileiro aumenta para empresas negociadas em bolsa que emitem 

somente ações com direito a voto. 

O que este trabalho constatou é que em uma análise com um período de três a cinco 

anos após a unificação há evidências de que as empresas que unificaram suas classes de ações 

aumentaram o nível de endividamento relativamente mais que as outras empresas que não 

passaram pelo processo de transformação. 

A questão recai sobre a janela ideal para a comparação. Um ano é próximo ao evento e 

por isto dentro do período dos esforços de viabilização da própria unificação. Para períodos 

mais afastados corre-se o risco de ruídos que impactem na estrutura de capital independente 

da questão da unificação. Foi identificado um ruído na forma de contabilizar que deve ser 

considerado como uma ressalva neste estudo, possivelmente comprometendo parte das 

informações do ano t+4 e t+5 para algumas empresas. Trata-se da mudança de padrão contábil 

IFRS que ocorreu a partir de 2010, que pode refletir na comparabilidade do nível de 

alavancagem de algumas empresas em função dos critérios alterados. 

Esta mudança do padrão contábil representa uma possível limitação da investigação 

longitudinal especialmente para o quarto e o quinto ano após a unificação, mas não atingem 

2/3 do total das empresas investigadas. Somente as empresas que unificaram em 2007 ou 

2008 podem ter impactadas, mesmo para estas só houve implicação caso tenham refletido as 

alterações de forma bem distinta da média, uma vez que foi analisado o nível relativo. Pois, o 

impacto da mudança dos critérios não é igual em todas as atividades dado diferenças na forma 

de financiamento, algumas com leasing, outras com crédito bancário etc. Adicionalmente, não 

há como se prever que o impacto na média não seja anulado, pois as empresas da amostragem 

podem se comportar como a média do mercado. O fato é que somente os últimos anos para 

algumas empresas é que podem estar sendo impactados por esta mudança de critério. O que 

sugere que ao invés da janela adequada ser de 5 anos, poderia ser de 3 anos.    

A conclusão do argumento longitudinal é que devido a mudanças de critérios e a 

dúvida quanto à janela de tempo ideal, é que esta análise deve servir de indicativo seja para a 

comparação entre 3, 4 ou 5 anos anteriores com seus respectivos posteriores. Foi constatado 

que para estes intervalos houve aumento do endividamento de forma relativa, independente de 

se poder afirmar que a unificação das classes tenha sido a principal causa. Assim, mesmo com 
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ressalvas, o argumento da unificação, constatado a partir da comparação entre o nível de 

alavancagem relativo de uma mesma empresa quando esta emitia ações preferenciais para um 

período em que esta passou a ter somente ações ordinárias, apresenta mais uma evidência de 

aceitação da hipótese de que empresas single-class são mais alavancadas. 
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CONCLUSÃO 

A tese apresentada é que empresas que não emitem ações sem direito a voto utilizam 

mais capitais de terceiros para financiar suas atividades do que as empresas que lançam as 

duas classes de ações, assim o objetivo foi provar através da investigação em mercado que 

empresas single-class são mais alavancadas que as dual-class. 

A estrutura de capital, conforme apresentada no referencial teórico pode ser analisada 

sob diferentes teorias. A temática dual-class não é abordada diretamente por estas teorias, mas 

conceitualmente este é um aspecto relevante a todas. Dado que o conhecimento teórico dos 

determinantes da estrutura de capital ainda está em desenvolvimento, com a busca de outros 

fatores complementares em abordagens alternativas, compreende-se que novas variáveis 

podem ser incorporadas nos modelos. Algumas das teorias apresentadas não são focadas na 

questão do endividamento, mas trazem contribuições pertinentes as teorias de estrutura de 

capital consagradas – Teoria do Trade-off Estático e Teoria da Pecking Order.  

A idéia básica desta tese é que, ao não emitir ações preferenciais, uma empresa está 

abrindo mão de uma forma adicional de levantamento de recursos capaz de auxiliar no 

financiamento de suas atividades. Para uma empresa que só emita ações votantes, torna-se 

necessário que esta requeira dívida em maiores proporções, dadas as limitações de aportes 

adicionais e a avidez pelo controle de seus principais acionistas. Sob outro aspecto, pode ser 

entendido que a emissão de ações preferenciais é a solução para empresas que não querem 

promover a diluição do controle ou aumentar o seu nível de endividamento. Considerando as 

condições do contexto nacional que regulamenta a emissão de ações sem direito a voto e a 

quantidade de empresas com este tipo de título, percebe-se que este é um instrumento bem 

comum para levantar recursos. 

Embora este número já tenha sido maior no passado, a quantidade de empresas com 

emissão de ações na forma dual-class ainda é substancial no Brasil. Como observado na 

análise do mercado inteiro, estas empresas representam praticamente a metade de todas as 

empresas listadas. 

A investigação buscou reconhecer como a possibilidade de emissão de ações não 

votantes impacta na estrutura de capital. Todavia, este trabalho não descarta a possibilidade de 

que o processo seja o contrário, ou seja, a estrutura de capital de uma empresa que não 
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consegue aumentar sua dívida se vê dependente de capital próprio e portanto,  lança ações não 

votantes para que o controle não seja diluído. Este tipo de situação gera uma questão de 

endogeneidade, semelhante ao encontrado por Futema et al. (2009). Esta possível relação em 

dois sentidos pode ser vista como uma limitação deste trabalho. Ao invés do reconhecimento 

de determinantes, considerando a possibilidade da endogeneidade, o procedimento de 

investigação pelo ranqueamento justifica-se. Uma vez que a relação de causalidade não está 

definida, a investigação empírica objetiva do reconhecimento de uma relação entre o nível de 

dívida e a estrutura de capital torna-se uma metodologia apropriada, que precisa ser 

sustentada por argumentos. Os argumentos e suas respectivas proposições são necessários e 

suficientes para a validação da tese, uma vez que suas hipóteses sejam confirmadas ou não 

descartadas. 

Três argumentos e suas respectivas hipóteses foram apresentados para a verificação da 

tese: visão do mercado, visão setorial e visão longitudinal. A averiguação das hipóteses se deu 

em função de observações das empresas brasileiras negociadas em bolsa de valores sob 

diferentes prismas relativos aos três argumentos, observando a relação entre estrutura de 

capital e a ocorrência de ações emitidas na forma de dual-class. 

No presente estudo, a proposta foi trazer uma contribuição para o entendimento da 

estrutura de capital, apresentando que a possibilidade de emitir ações não votantes impacta no 

nível de endividamento da empresas abertas no Brasil. Ressalta-se, que os seus resultados não 

devem ser generalizados para outros mercados que não o brasileiro, uma vez que a 

regulamentação da emissão dual-class varia entre os diferentes países, bem como a própria 

estrutura de controle no que tange aos níveis de concentração.  

Para o Brasil, a tese de que empresas dual-class utilizam uma proporção de dívida 

menor pode ser suportada pelos resultados encontrados. Admite-se que mesmo com a 

aceitação da tese, a conclusão de que empresas single-class tendem a ter um nível de 

alavancagem superior não pode ser generalizado para todas as empresas indistintamente. 

Trabalhos como MacKay e Phillips(2005), Bharath, Pasquariello e Wu (2009), Brav 

(2009) entre outros na busca dos determinantes que explicam a estrutura de capital 

reconhecem as limitações dos modelos existentes, tal como destacado pelos trabalhos de 

Myers (1984, 2001, 2002). Ao invés de buscar um modelo alternativo que possivelmente só 

funcionasse somente sob certas condições para explicar a estrutura de capital, a lógica 
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desenvolvida neste trabalho foi evidenciar a necessidade de reconhecer que a emissão de 

ações dual-class pode ser uma variável a ser considerada nos modelos de determinação de 

estrutura de capital voltados para a realidade brasileira, caracterizada por sólidas 

configurações de controle. 

Na investigação da visão de mercado e na visão setorial, com a quantificação do nível 

de endividamento, foi possível realizar uma ordenação entre as empresas quanto à proporção 

que cada uma utiliza de capital de terceiros para se financiar. O que se buscou averiguar é se a 

ordenação é relacionada ao fato da empresa emitir ações na forma dual ou single-class. 

 Utilizando testes não paramétricos na investigação de mercado foi possível constatar 

que as empresas single-class estão entre as mais alavancadas, de acordo com as quatro 

variáveis utilizadas para mensurar o nível de endividamento. O processo de filtragem das 

amostras foi descrito com resultados se mantendo conceitualmente iguais.  

A visão setorial foi realizada de forma mais consistente para os setores com um 

quantitativo maior de empresas. Os resultados demonstram que para mais de 85% dos setores 

pode-se afirmar que as empresas single-class são mais alavancadas. Os níveis de significância 

que podem ser alcançados por esta análise são limitados pelo método e pelo baixo 

quantitativo amostral disponível no mercado brasileiro para diferentes setores. A investigação 

de subsetores ao mesmo tempo em que permite a comparação entre ativos mais semelhantes 

reduz a quantidade a ser comparada. Puderam ser analisados pontualmente dez grupamentos 

de empresas com similaridade no ativo que relacionaram o nível de alavancagem com a 

emissão de ações não votantes. 

Com base na investigação das empresas que deixaram de ser dual-class para se 

transformarem em single-class, a hipótese de que empresas que negociam apenas ações sem 

direito a voto utilizam uma proporção maior de capital de terceiros foi corroborada pelos 

resultados encontrados na visão longitudinal, quando observado o nível de endividamento 

relativo. Este resultado se mostrou consistente para as comparações entre os anos mais 

afastados da data da unificação. 

Para a comparação entre o ano anterior e posterior à unificação, o resultado 

apresentado é justamente o inverso, ou seja o nível de endividamento da empresa single-class 

é inferior. O que poderia aparentar estar em contradição com o desenvolvido ao longo da tese. 
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O fato é que nos períodos muito próximos do processo de unificação o endividamento da 

empresa é impactado pelo esforço de viabilizar a transformação. A comparação adequada é 

entre períodos em que a estrutura de capital da empresa esteja atrelada a uma classificação 

dual ou single-class definida. Dado o fato do processo de unificação estudado ter ocorrido na 

década passada, para boa parte da amostra a análise só pode ser realizada com no máximo um 

intervalo de cinco anos.   

A tese buscou ressaltar que a estrutura de capital é relacionada ao fato de uma empresa 

emitir ou não ações sem direito ao voto, demonstrando que as empresas single-class tendem a 

ser mais alavancadas. Observado o mercado como um todo, empresas comparáveis em função 

de serem do mesmo setor e em empresas que em sua história tiveram as duas formas de emitir 

ações foi possível corroborar a hipótese de que empresas single-class são mais alavancadas. 

Tal constatação é capaz de justificar que este aspecto seja considerado nos modelos já 

existentes que procuram determinar a estrutura de capital esperada. 

Além da contribuição teórica de uma nova variável a ser considerada nos modelos, os 

resultados encontrados na tese podem colaborar para aqueles envolvidos no processo 

decisório da escolha das fontes de capital perceberem a relevância de diferenciar entre as 

formas de emitir capital próprio. 

A aceitação da tese impacta no comportamento esperado para as empresas que entram 

no Novo Mercado. De acordo com o demonstrado, a migração para este segmento da 

BM&FBovespa estaria causando a troca de capital próprio via ações preferenciais para capital 

de terceiros. Este aumento de alavancagem ainda que não ocorra de forma absoluta, está se 

realizando de forma relativa. O que pode aparentar estar sendo uma troca de fontes de 

recursos que reduz o custo de capital da empresa como um todo, na prática seria uma 

dependência de recursos de terceiros.  

Além dos tomadores de decisões internos das empresas, agentes externos como outros 

investidores – que não o controlador – e credores podem reconhecer que haverá uma 

expectativa de alteração no nível de alavancagem, e consequentemente no risco, da empresa 

por deixar de lançar ações sem direito de voto. Bancos poderão definir em sua política de 

acesso a crédito que as necessidades de seus clientes são diferenciadas entre empresas pelo 

fato destas emitirem ou não ações preferenciais.    
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Ainda que as críticas quanto às limitações dos trabalhos desenvolvidos no Brasil 

refiram-se a menor liquidez do que a existente no mercado norte-americano, ao evitar a 

utilização de informações baseadas nas cotações este tipo de limitação foi reduzido para a 

análise do mercado como um todo. Este trabalho reconhece sua limitação principalmente no 

quantitativo de empresas investigadas por setor e na baixa variedade de setores que permitem 

um estudo comparativo mais adequado. Adicionalmente por parte da investigação se tratar de 

uma pesquisa fundamentada em dados recentes (unificação na década passada), o espaço 

temporal ficou restrito a até cinco anos. Limitações adicionais podem se referir ao fato que a 

pesquisa não foi fundamentada em testes paramétricos, dada as suas premissas. 

Como sugestão de trabalhos futuros inspirados nas colocações deste trabalho, pode se 

pensar em avaliar janelas temporais em intervalos maiores, elaborar modelos que incluam o 

fato de uma empresa ser dual-class ou single como determinantes, identificar o percentual de 

ações pertencentes aos controladores relacionando com o nível de endividamento de forma 

separada entre o grupo de empresas single e dual-class investigar o nível de endividamento de 

empresas similares que estejam no Novo Mercado com o de empresas que não estejam, 

analisar casos pontuais de empresas ou de setores aprofundando a visão setorial. 

Com este trabalho, espera-se ter conseguido trazer ao debate a relevância de relacionar 

a emissão dual-class com o nível de endividamento. O estudo da estrutura de capital, 

conforme apresentado no referencial teórico, embora seja uma área de finanças muito 

investigada ainda carece da identificação de seus verdadeiros determinantes.  
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APÊNDICE A – Estatística Descritiva das variáveis do Mercado como um 

todo  

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DUALSINGLE 329 ,00 1,00 ,4985 ,50076 

ExgAt 329 ,0000 13698,0000 161,346657 876,1664663 

DivBrAtivo 329 ,0000 9872,0000 64,516717 550,0530744 

DivBrPatr 329 -1583,0000 34664,0000 187,765957 1,9339555E3 

DLPL 329 -1520,0000 28131,0000 142,738602 1,5806307E3 

ExigPL 329 -2875,0000 50020,0000 311,617021 2,8748007E3 

Valid N (listwise) 329 
    

 

Tabela com informações da distribuição das possíveis variáveis para medição da 

alavancagem financeira, excluídas as empresas do setor financeiro, considerando tanto 

empresas single quanto dual-class.  

 

  DivBr/Ativo DivBr/Patr DL/PL EBIT/DivBr Exig/PL Inv/PL 

Média 57,1131 75,9291 45,0584 -43,7766 145,0303 6,1551 

Desvio Padrão 421,7742 322,0115 287,6093 1285,6815 662,8972 29,9973 

              

Média / Desvio Padrão 0,1354 0,2358 0,1567 -0,0340 0,2188 0,2052 

              

Desvio Padrão/Média 7,3849 4,2410 6,3830 -29,3692 4,5708 4,8736 

              

Missing Values 1 1 1 42 1 32 

              

Valores 0 40 38 6 0 1 137 

              

Valores negativos 0 34 94 68 41 18 

 

Correlação entre as Variáveis de Estrutura de Capital da base de Dados. 

  DivBrAtivo DivBrPatr DLPL EBIT/DivBr ExigPL InvPL 

DivBrAtivo 1       

DivBrPatr 0,0251905 1      

DLPL 0,0221276 0,9750051 1     

EBIT/DivBr 0,0052263 0,0101335 0,0086313 1    

ExigPL 0,0228495 0,8896334 0,8378471 0,0096893 1   

InvPL -0,024019 0,1771137 0,1884443 0,003052 0,1820444 1 
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APÊNDICE B – Avaliação da hipótese de distribuição normal  

Os gráficos abaixo são histogramas do nível de endividamento medido pela relação 

Dívida Líquida/Patrimônio Líquido e Dívida Bruta/Patrimônio para as empresas dual e single-

class respectivamente, onde as barras representam a freqüência de empresas em função do seu 

nível de alavancagem e a linha representa um esboço de uma distribuição normal. Como pode 

ser observado em nenhum dos histogramas há possibilidade de reconhecimento da hipótese de 

normalidade.  

 

 
Testes de Normalidade para todas as empresas 
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Os histogramas apresentados anteriormente complementam o que foi encontrado no teste de 

normalidade KS a seguir.  

 

Tabela 1- One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test para empresas Single-Class 

  
DivBr/ Patr DL/PL DivBr/Ativo Exig/PL 

N 160 160 160 160 

Normal Parameters
a
 Mean 88.8000 74,3562 28.7188 172.9000 

Std. Deviation 87.56071 75,26501 19.44778 160.80021 

Most Extreme Differences Absolute ,155 ,168 ,070 ,170 

Positive ,141 ,168 ,064 ,170 

Negative -,155 -,162 -,070 -,141 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,964 2,128 ,884 2,145 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,415 ,000 

 

 

Tabela 2- One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test para empresas Dual-Class 

  
DivBrPatr DLPL DivBrAtivo ExigPL 

N 151 151 151 151 

Normal Parameters
a
 Mean 67.4901 60,5364 86.3709 172.8675 

Std. Deviation 86.69970 76,76360 620.88094 162.11747 

Most Extreme Differences Absolute ,218 ,215 ,457 ,193 

Positive ,162 ,194 ,457 ,193 

Negative -,218 -,215 -,445 -,143 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,681 2,644 5,611 2,375 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
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APÊNDICE C – Teste de Variância dos dois grupos para o Mercado como um todo. 

 

 

Média e Desvio padrão das empresa single e dual-class da variável Divida Bruta/Ativo 

Group Statistics 

 DUALSINGLE N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DivBrAtivo 

dimension1 

Single  163 30,171779 20,2340000 1,5848492 

Dual 156 27,217949 28,8285913 2,3081346 

DivBrPatr 
dimension1 

Single  163 84,619632 193,3592003 15,1450614 

Dual 156 57,448718 213,0719186 17,0594065 

DLPL 
dimension1 

Single  163 46,190184 175,3315220 13,7330247 

Dual 156 44,608974 216,9542712 17,3702435 

ExigPL 

dimension1 

Single  163 161,319018 347,2352656 27,1975650 

Dual 156 88,089744 512,8830637 41,0635091 

 

 

Uma das premissas assumidas para o teste-t de médias é que as variâncias das duas populações que estão sendo comparadas sejam iguais. 

Conforme pode ser observado no teste apresentado a seguir nãose pode afirmar isto para nenhuma das proxies utilizadas nesta pesquisa. Em 

destaque está o nível de significância do teste 
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Teste de igualdade de variâncias 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

 (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DivBrAtivo Equal variances assumed 5,075 ,025 1,063 317 ,289 2,9538304 2,7789899 -2,5137645 8,4214254 

Equal variances not 

assumed 
  

1,055 276,751 ,292 2,9538304 2,7998629 -2,5579035 8,4655644 

DivBrPatr Equal variances assumed ,162 ,688 1,194 317 ,234 27,1709140 22,7636490 -17,6160113 71,957839

2 

Equal variances not 

assumed 
  

1,191 310,856 ,235 27,1709140 22,8121949 -17,7149239 72,056751

8 

DLPL Equal variances assumed ,954 ,329 ,072 317 ,943 1,5812097 22,0411491 -41,7842147 44,946634

0 

Equal variances not 

assumed 
  

,071 297,948 ,943 1,5812097 22,1432004 -41,9956764 45,158095

8 

ExigPL Equal variances assumed 2,960 ,086 1,499 317 ,135 73,2292748 48,8525700 -22,8869675 169,34551

71 

Equal variances not 

assumed 
  

1,487 270,933 ,138 73,2292748 49,2536224 -23,7392121 170,19776

17 
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APÊNDICE D – Distribuição Dual-Class Single Class por setores. 

 

A Tabela a seguir apresenta o número de empresas que aumentou ou diminui o nível de 

endividamento em comparação com o período da unificação T. 

 

 

 

 

 

 

     t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 T t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

Positivo   6 8 8 8 10  11 15 13 12 15 

Negativo     15 14 14 16 14  13 9 10 11 8 
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APÊNDICE E – Testes paramétricos e não-paramétricos do mercado 

 

Teste Paramétrico Todo Mercado excluídas as empresas do setor financeiro - 329 empresas 

Na tabela a seguir 1 representa empresas Single-class e 0 empresas Dual-class. 

Em vermelho o contrário da hipótese esperada, ou seja são casos com alavancagem maior para as empresas dual-class.  

Group Statistics 

 DUAL 

ou 

SINGLE N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DivBrAtivo 1,00 164 90,182927 768,7823553 60,0318163 

,00 165 39,006061 127,9873516 9,9638018 

DivBrPatr 1,00 164 83,664634 193,1527346 15,0826946 

,00 165 291,236364 2,7242758E3 212,0845806 

DLPL 1,00 164 45,469512 175,0363476 13,6680424 

,00 165 239,418182 2,2242911E3 173,1608259 

ExigPL 1,00 164 159,725610 346,7693904 27,0781401 

,00 165 462,587879 4,0451750E3 314,9164437 

LnDivBrAtivo 1,00 147 3,351435 ,8911586 ,0735015 

,00 140 3,157124 1,0774100 ,0910578 

LnDivBrPatrimonio 1,00 140 4,289548 1,0946002 ,0925106 

,00 114 4,051737 1,4998096 ,1404700 

LnDLPL 1,00 124 4,063455 1,0993539 ,0987249 

,00 108 3,864841 1,5381850 ,1480119 

LnExigPL 1,00 153 4,828574 1,0507593 ,0849489 

,00 130 4,854243 1,3413772 ,1176466 
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Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  
Lower Upper 

DivBrAtivo Equal variances assumed 2,000 ,158 ,843 327 ,400 51,1768662 60,6777998 -68,1912385 170,5449709 

Equal variances not assumed 
  

,841 171,975 ,402 51,1768662 60,8530715 -68,9382268 171,2919592 

DivBrPatr Equal variances assumed 3,834 ,051 -,973 327 ,331 -207,5717295 213,2629370 -627,1121986 211,9687396 

Equal variances not assumed 
  

-,976 165,659 ,330 -207,5717295 212,6202177 -627,3664558 212,2229968 

DLPL Equal variances assumed 4,350 ,038 -1,113 327 ,266 -193,9486696 174,2232585 -536,6885223 148,7911831 

Equal variances not assumed 
  

-1,117 166,043 ,266 -193,9486696 173,6994157 -536,8928007 148,9954615 

ExigPL Equal variances assumed 4,720 ,031 -,955 327 ,340 -302,8622690 317,0294838 -926,5369695 320,8124315 

Equal variances not assumed 
  

-,958 166,425 ,339 -302,8622690 316,0784589 -926,9025305 321,1779924 

LnDivBrAtivo Equal variances assumed 8,065 ,005 1,668 285 ,096 ,1943109 ,1164854 -,0349699 ,4235917 

Equal variances not assumed 
  

1,660 270,012 ,098 ,1943109 ,1170213 -,0360793 ,4247012 

LnDivBrPatrimonio Equal variances assumed 5,167 ,024 1,459 252 ,146 ,2378111 ,1630050 -,0832146 ,5588369 

Equal variances not assumed 
  

1,414 201,469 ,159 ,2378111 ,1681964 -,0938401 ,5694623 

LnDLPL Equal variances assumed 5,113 ,025 1,142 230 ,255 ,1986137 ,1739692 -,1441633 ,5413908 

Equal variances not assumed 
  

1,116 190,573 ,266 ,1986137 ,1779161 -,1523240 ,5495515 

LnExigPL Equal variances assumed 2,436 ,120 -,180 281 ,857 -,0256685 ,1423034 -,3057846 ,2544475 

Equal variances not assumed 
  

-,177 242,612 ,860 -,0256685 ,1451104 -,3115055 ,2601685 
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Teste Não Paramétrico Todo Mercado excluídas as empresas do setor financeiro - 329 

empresas 

Ranks 

 DUALS

INGLE N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo ,00 165 153,94 25400,50 

1,00 164 176,12 28884,50 

Total 329   

DivBrPatr ,00 165 143,39 23660,00 

1,00 164 186,74 30625,00 

Total 329   

DLPL ,00 165 149,21 24619,50 

1,00 164 180,89 29665,50 

Total 329   

ExigPL ,00 165 151,16 24941,50 

1,00 164 178,92 29343,50 

Total 329   

LnDivBrAtivo ,00 140 135,59 18983,00 

1,00 147 152,01 22345,00 

Total 287   

LnDivBrPatrimonio ,00 114 116,83 13319,00 

1,00 140 136,19 19066,00 

Total 254   

LnDLPL ,00 108 106,22 11472,00 

1,00 124 125,45 15556,00 

Total 232   

LnExigPL ,00 130 139,77 18169,50 

1,00 153 143,90 22016,50 

Total 283   

 

 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL LnDivBrAtivo LnDivBrPatrimonio LnDLPL LnExigPL 

Mann-Whitney U 11705,500 9965,000 10924,500 11246,500 9113,000 6764,000 5586,000 9654,500 

Wilcoxon W 25400,500 23660,000 24619,500 24941,500 18983,000 13319,000 11472,000 18169,500 

Z -2,117 -4,137 -3,020 -2,647 -1,675 -2,088 -2,177 -,423 

Asymp. Sig.  

(2-tailed) 
,034 ,000 ,003 ,008 ,094 ,037 ,029 ,672 
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Teste Paramétrico do Mercado excluídas as empresas do setor financeiro as com não 

atualizados desde 2012 - 323 empresas 

 

Group Statistics 

 
DUALSI

NGLE N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DivBrAtivo 1,00 164 90,182927 768,7823553 60,0318163 

,00 159 37,540881 129,4450542 10,2656605 

DivBrPatr 1,00 164 83,664634 193,1527346 15,0826946 

,00 159 303,509434 2,7747595E3 220,0527460 

DLPL 1,00 164 45,469512 175,0363476 13,6680424 

,00 159 249,742138 2,2654680E3 179,6632965 

ExigPL 1,00 164 159,725610 346,7693904 27,0781401 

,00 159 483,433962 4,1194655E3 326,6948637 

LnDivBrAtivo 1,00 147 3,351435 ,8911586 ,0735015 

,00 135 3,122633 1,0603846 ,0912634 

LnDivBrPatrimonio 1,00 140 4,289548 1,0946002 ,0925106 

,00 114 4,051737 1,4998096 ,1404700 

LnDLPL 1,00 124 4,063455 1,0993539 ,0987249 

,00 108 3,864841 1,5381850 ,1480119 

LnExigPL 1,00 153 4,828574 1,0507593 ,0849489 

,00 129 4,844226 1,3417175 ,1181316 
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Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

DivBrAtivo Equal variances assumed 2,007 ,158 ,852 321 ,395 52,6420463 61,8034021 -68,9488363 174,2329290 

Equal variances not assumed 
  

,864 172,520 ,389 52,6420463 60,9032245 -67,5693475 172,8534401 

DivBrPatr Equal variances assumed 4,011 ,046 -1,012 321 ,312 -219,8447998 217,2025740 -647,1651707 207,4755711 

Equal variances not assumed 
  

-,997 159,485 ,320 -219,8447998 220,5690339 -655,4576560 215,7680563 

DLPL Equal variances assumed 4,561 ,033 -1,151 321 ,250 -204,2726262 177,4385243 -553,3619330 144,8166807 

Equal variances not assumed 
  

-1,134 159,829 ,259 -204,2726262 180,1824506 -560,1181306 151,5728782 

ExigPL Equal variances assumed 4,937 ,027 -1,003 321 ,317 -323,7083525 322,8340174 -958,8460927 311,4293877 

Equal variances not assumed 
  

-,987 160,171 ,325 -323,7083525 327,8151303 -971,1056970 323,6889920 

LnDivBrAtivo Equal variances assumed 7,115 ,008 1,967 280 ,050 ,2288020 ,1163231 -,0001769 ,4577808 

Equal variances not assumed 
  

1,953 262,751 ,052 ,2288020 ,1171814 -,0019321 ,4595361 

LnDivBrPatrimo

nio 

Equal variances assumed 5,167 ,024 1,459 252 ,146 ,2378111 ,1630050 -,0832146 ,5588369 

Equal variances not assumed 
  

1,414 201,469 ,159 ,2378111 ,1681964 -,0938401 ,5694623 

LnDLPL Equal variances assumed 5,113 ,025 1,142 230 ,255 ,1986137 ,1739692 -,1441633 ,5413908 

Equal variances not assumed 
  

1,116 190,573 ,266 ,1986137 ,1779161 -,1523240 ,5495515 

LnExigPL Equal variances assumed 2,315 ,129 -,110 280 ,913 -,0156523 ,1425549 -,2962678 ,2649631 

Equal variances not assumed 
  

-,108 240,460 ,914 -,0156523 ,1455039 -,3022774 ,2709727 
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Teste Não Paramétrico do Mercado excluídas as empresas do setor financeiro e as não 

atualizados desde 2012 - 323 empresas 

 

Ranks 

 DUAL 

SINGLE N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo ,00 159 149,68 23798,50 

1,00 164 173,95 28527,50 

Total 323   

DivBrPatr ,00 159 142,44 22648,00 

1,00 164 180,96 29678,00 

Total 323   

DLPL ,00 159 147,96 23526,00 

1,00 164 175,61 28800,00 

Total 323   

ExigPL ,00 159 149,62 23790,00 

1,00 164 174,00 28536,00 

Total 323   

LnDivBrAtivo ,00 135 131,55 17759,50 

1,00 147 150,64 22143,50 

Total 282   

LnDivBrPatrimonio ,00 114 116,83 13319,00 

1,00 140 136,19 19066,00 

Total 254   

LnDLPL ,00 108 106,22 11472,00 

1,00 124 125,45 15556,00 

Total 232   

LnExigPL ,00 129 138,76 17900,50 

1,00 153 143,81 22002,50 

Total 282   

 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL LnDivBrAtivo LnDivBrPatrimonio LnDLPL LnExigPL 

Mann-Whitney U 11078,500 9928,000 10806,000 11070,000 8579,500 6764,000 5586,000 9515,500 

Wilcoxon W 23798,500 22648,000 23526,000 23790,000 17759,500 13319,000 11472,000 17900,500 

Z -2,338 -3,710 -2,660 -2,345 -1,963 -2,088 -2,177 -,517 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,019 ,000 ,008 ,019 ,050 ,037 ,029 ,605 
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Teste Paramétrico do Mercado excluídas as empresas do setor financeiro as com dados 

defasados e as com desvio padrão acima de 3 em alguma variável - 319 empresas 

 

Group Statistics 

 
DUAL 

SINGLE 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DivBrAtivo 1,00 163 30,171779 20,2340000 1,5848492 

,00 156 27,217949 28,8285913 2,3081346 

DivBrPatr 1,00 163 84,619632 193,3592003 15,1450614 

,00 156 57,448718 213,0719186 17,0594065 

DLPL 1,00 163 46,190184 175,3315220 13,7330247 

,00 156 44,608974 216,9542712 17,3702435 

ExigPL 1,00 163 161,319018 347,2352656 27,1975650 

,00 156 88,089744 512,8830637 41,0635091 

LnDivBrAtivo 1,00 146 3,311394 ,7498866 ,0620611 

,00 132 3,078609 ,9991849 ,0869679 

LnDivBrPatrimonio 1,00 140 4,289548 1,0946002 ,0925106 

,00 112 3,955282 1,3178967 ,1245295 

LnDLPL 1,00 124 4,063455 1,0993539 ,0987249 

,00 106 3,761396 1,3462539 ,1307597 

LnExigPL 1,00 153 4,828574 1,0507593 ,0849489 

,00 127 4,760603 1,1692385 ,1037531 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

DivBrAtivo Equal variances assumed 5,075 ,025 1,063 317 ,289 2,9538304 2,7789899 -2,5137645 8,4214254 

Equal variances not assumed   1,055 276,751 ,292 2,9538304 2,7998629 -2,5579035 8,4655644 

DivBrPatr Equal variances assumed ,162 ,688 1,194 317 ,234 27,1709140 22,7636490 -17,6160113 71,9578392 

Equal variances not assumed   1,191 310,856 ,235 27,1709140 22,8121949 -17,7149239 72,0567518 

DLPL Equal variances assumed ,954 ,329 ,072 317 ,943 1,5812097 22,0411491 -41,7842147 44,9466340 

Equal variances not assumed   ,071 297,948 ,943 1,5812097 22,1432004 -41,9956764 45,1580958 

ExigPL Equal variances assumed 2,960 ,086 1,499 317 ,135 73,2292748 48,8525700 -22,8869675 169,3455171 

Equal variances not assumed   1,487 270,933 ,138 73,2292748 49,2536224 -23,7392121 170,1977617 

LnDivBrAtivo Equal variances assumed 11,092 ,001 2,210 276 ,028 ,2327844 ,1053427 ,0254071 ,4401616 

Equal variances not assumed   2,179 241,753 ,030 ,2327844 ,1068409 ,0223264 ,4432424 

LnDivBrPatrim

onio 

Equal variances assumed 3,294 ,071 2,199 250 ,029 ,3342661 ,1519868 ,0349283 ,6336040 

Equal variances not assumed   2,155 215,025 ,032 ,3342661 ,1551316 ,0284928 ,6400395 

LnDLPL Equal variances assumed 2,927 ,088 1,873 228 ,062 ,3020585 ,1612891 -,0157494 ,6198663 

Equal variances not assumed   1,844 202,622 ,067 ,3020585 ,1638436 -,0209986 ,6251155 

LnExigPL Equal variances assumed ,830 ,363 ,512 278 ,609 ,0679715 ,1327698 -,1933903 ,3293333 

Equal variances not assumed   ,507 256,139 ,613 ,0679715 ,1340933 -,1960943 ,3320373 
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Teste Não Paramétrico do Mercado excluídas as empresas do setor financeiro as com dados 

defasados e as com desvio padrão acima de 3 em alguma variável  

319 empresas 

Ranks 

 DUAL 

SINGLE N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo ,00 156 146,78 22897,50 

1,00 163 172,65 28142,50 

Total 319   

DivBrPatr ,00 156 139,08 21696,00 

1,00 163 180,02 29344,00 

Total 319   

DLPL ,00 156 144,71 22574,00 

1,00 163 174,64 28466,00 

Total 319   

ExigPL ,00 156 146,49 22852,00 

1,00 163 172,93 28188,00 

Total 319   

LnDivBrAtivo ,00 132 128,65 16981,50 

1,00 146 149,31 21799,50 

Total 278   

LnDivBrPatrimonio ,00 112 114,39 12812,00 

1,00 140 136,19 19066,00 

Total 252   

LnDLPL ,00 106 103,86 11009,00 

1,00 124 125,45 15556,00 

Total 230   

LnExigPL ,00 127 136,52 17337,50 

1,00 153 143,81 22002,50 

Total 280   

 

 DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL LnDivBrAtivo LnDivBrPatrimonio LnDLPL LnExigPL 

Mann-Whitney U 
10651,500 9450,000 10328,000 10606,000 8203,500 6484,000 5338,000 9209,500 

Wilcoxon W 
22897,500 21696,000 22574,000 22852,000 16981,500 12812,000 11009,000 17337,500 

Z 
-2,508 -3,968 -2,898 -2,560 -2,140 -2,358 -2,453 -,750 

Asymp. Sig.  

(2-tailed) 

,012 ,000 ,004 ,010 ,032 ,018 ,014 ,453 

      

 

 

 

 

 



190 

 

Teste Paramétrico do Mercado excluídas as empresas do setor financeiro as com: dados 

defasados,  desvio padrão acima de 3 em alguma variável ou Patrimônio Líquido negativo. 

284 empresas 

 

Group Statistics 

 DUALSI

NGLE N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DivBrAtivo 1,00 155 29,651613 18,3308673 1,4723707 

,00 129 23,062016 18,1632149 1,5991819 

DivBrPatr 1,00 155 106,658065 117,3587263 9,4264797 

,00 129 98,906977 181,4396612 15,9748714 

DLPL 1,00 155 65,341935 99,3397972 7,9791645 

,00 129 68,899225 173,5375430 15,2791287 

ExigPL 1,00 155 201,825806 252,2136063 20,2582844 

,00 129 218,961240 344,0292139 30,2900833 

LnDivBrAtivo 1,00 140 3,305738 ,7197281 ,0608281 

,00 111 2,989306 ,9135715 ,0867124 

LnDivBrPatrimonio 1,00 140 4,289548 1,0946002 ,0925106 

,00 112 3,955282 1,3178967 ,1245295 

LnDLPL 1,00 122 4,089681 1,0647749 ,0964002 

,00 100 3,774486 1,2865815 ,1286581 

LnExigPL 1,00 153 4,828574 1,0507593 ,0849489 

,00 127 4,760603 1,1692385 ,1037531 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

DivBrAtivo Equal variances assumed ,270 ,603 3,029 282 ,003 6,5895974 2,1756016 2,3071174 10,8720774 

Equal variances not assumed   3,031 273,585 ,003 6,5895974 2,1737659 2,3101635 10,8690313 

DivBrPatr Equal variances assumed ,781 ,378 ,434 282 ,665 7,7510878 17,8625043 -27,4096782 42,9118537 

Equal variances not assumed   ,418 211,358 ,676 7,7510878 18,5487206 -28,8131033 44,3152788 

DLPL Equal variances assumed 2,052 ,153 -,216 282 ,829 -3,5572893 16,4529010 -35,9433754 28,8287967 

Equal variances not assumed   -,206 195,265 ,837 -3,5572893 17,2371355 -37,5521492 30,4375706 

ExigPL Equal variances assumed 1,825 ,178 -,483 282 ,629 -17,1354339 35,4464284 -86,9086054 52,6377377 

Equal variances not assumed   -,470 229,890 ,639 -17,1354339 36,4401871 -88,9348746 54,6640068 

LnDivBrAtivo Equal variances assumed 9,869 ,002 3,070 249 ,002 ,3164323 ,1030820 ,1134085 ,5194560 

Equal variances not assumed   2,987 205,514 ,003 ,3164323 ,1059202 ,1076027 ,5252618 

LnDivBrPatrimonio Equal variances assumed 3,294 ,071 2,199 250 ,029 ,3342661 ,1519868 ,0349283 ,6336040 

Equal variances not assumed   2,155 215,025 ,032 ,3342661 ,1551316 ,0284928 ,6400395 

LnDLPL Equal variances assumed 2,740 ,099 1,997 220 ,047 ,3151955 ,1578010 ,0042005 ,6261905 

Equal variances not assumed   1,961 191,881 ,051 ,3151955 ,1607666 -,0019013 ,6322923 

LnExigPL Equal variances assumed ,830 ,363 ,512 278 ,609 ,0679715 ,1327698 -,1933903 ,3293333 

Equal variances not assumed   ,507 256,139 ,613 ,0679715 ,1340933 -,1960943 ,3320373 
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Teste Não Paramétrico do Mercado excluídas as empresas do setor financeiro, com dados 

defasados, desvio padrão acima de 3 na variável e com Pat. Líquido negativo - 284 empresas 

Ranks 

 
DUALS

INGLE N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo ,00 129 126,69 16342,50 

1,00 155 155,66 24127,50 

Total 284 
  

DivBrPatr ,00 129 129,28 16676,50 

1,00 155 153,51 23793,50 

Total 284 
  

DLPL ,00 129 132,53 17096,00 

1,00 155 150,80 23374,00 

Total 284 
  

ExigPL ,00 129 138,38 17850,50 

1,00 155 145,93 22619,50 

Total 284 
  

LnDivBrAtivo ,00 111 111,47 12373,50 

1,00 140 137,52 19252,50 

Total 251 
  

LnDivBrPatrimonio ,00 112 114,39 12812,00 

1,00 140 136,19 19066,00 

Total 252 
  

LnDLPL ,00 100 99,95 9995,00 

1,00 122 120,97 14758,00 

Total 222 
  

LnExigPL ,00 127 136,52 17337,50 

1,00 153 143,81 22002,50 

Total 280 
  

 

 DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL LnDivBrAtivo LnDivBrPatrimonio LnDLPL LnExigPL 

Mann-Whitney U 7957,500 8291,500 8711,000 9465,500 6157,500 6484,000 4945,000 9209,500 

Wilcoxon W 16342,500 16676,500 17096,000 17850,500 12373,500 12812,000 9995,000 17337,500 

Z -2,963 -2,477 -1,867 -,772 -2,823 -2,358 -2,426 -,750 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,003 ,013 ,062 ,440 ,005 ,018 ,015 ,453 
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APÊNDICE F – Níveis de endividamento anteriores e posteriores a unificação.  

 

Tabela com as empresas que unificaram suas classes identificando o nível relativo para os 5 períodos anteriores e os 5 períodos posteriores. 

######  Dado não disponível na base de dados    OBSInformação não disponível em 2013 

    Ano Unific. t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

Bandeirante Energ 2005  0,92454 -37,292 0,4814 0,62992 -4,323172 1,575288 0,980139 1,535181 0,864622 0,912228 0,973949 

Cyrela Realt 2005  0,43794 -18,509 0,4105 0,54984 -2,780175 0,486662 0,064151 0,769723 0,965945 0,543763 0,796768 

Enersul  2005  0,43099 -24,75 0,7308 0,84705 -4,267568 1,557319 0,927556 1,769723 1,016606 0,847555 0,910903 

Lojas Renner 2005  0,69514 -49,469 5,2059 2,43301 -8,456365 0,182685 0,180884 0,445629 0,550521 0,456965 0,698939 

Tractebel  2005  0,54916 -21,31 0,6655 0,73147 -3,317675 0,849038 0,485863 1,373134 1,057136 0,78969 0,952209 

BR Malls Par 2002  ####### ####### ###### 0 0,1314564 1,002132 0,92429 0,244225 0,293489 0,594449 0,403792 

Cia Hering  2007  50,6551 20,9798 -2060 9,34092 3,7838412 0,968017 0,673234 0,208485 0,110874 0,0659 0,025286 

Copasa  2006  ####### 0,42667 0,4673 -2,0295 0,6843218 0,333373 0,886994 0,506615 0,435691 0,543498 0,833843 

Inds Romi  2007  0,05349 0,08256 -0,857 0,12279 1,2609299 2,027719 1,352098 1,147093 1,541361 1,96222 1,005134 

M G Poliest  2007  0,12502 0,1032 -0,714 0,16472 0,0946486 1,970149 3,056574 2,420979 2,365304 4,366915 2,368228 

Minupar  2007  -0,4565 -0,5176 2,8775 -0,8221 -1,824614 -2,98721 -0,96595 -0,24593 -6,45241 2,656193 -0,10747 

Plascar Part  2007  -0,4466 0,19484 -3,781 1,79391 0,1850906 0,778252 0,717141 0,797349 1,651147 2,384521 0,802843 

RaiaDrogasil 2007  0,102 0,10237 -0,403 0,25606 0,3565098 0,334755 0,128342 0,078288 0,088047 0,099523 0,067167 

Triunfo Part  2007  0,01555 1,33085 -4,875 1,74 1,7531027 1,123667 1,228259 0,524191 0,485887 1,063822 0,597391 

Weg  2007  0,62384 0,57461 -3,16 1,47047 0,955951 1,98081 1,095413 0,667152 0,742418 1,190243 0,512049 

Embraer  2006  -22,04 0,36261 0,6613 -3,6745 1,1200715 0,586821 1,234542 0,789193 0,588864 0,497844 0,715491 

Eternit  2006  -4,5055 0 0,014 -0,1529 0,0539072 0,044169 0,08742 0,040529 0,072332 0,063046 0,149285 

Gafisa  2006  -56,684 1,28312 1,0064 -3,9061 1,5812775 0,381749 0,948827 0,838728 1,114757 0,945687 1,838489 

Sao Carlos  2006  -1,857 0,09952 0,147 -1,1167 0,4447343 0,584718 1,974414 1,268788 0,795647 1,36418 1,667686 

Tempo Part  2006  ####### ####### ###### 0 0 0 0,245203 0,019139 0 0 0,030933 

Iochp-Maxion 2008  0,71496 -4,3695 1,1515 0,87497 1,9211087 0,878132 1,145391 1,019602 1,254799 2,173839 OBS 

Kepler Weber 2003  1,12255 11,0868 0,2016 -13,517 0,508771 0,494527 -6,51951 6,176865 -2,32625 1,899787 1,065016 

Wembley  2002  0,09316 0,17157 0,1126 0,22245 -9,254566 0,083344 0,111454 -0,56994 0,591482 0,415402 0,66951 

Itautec   2000   6,49782 0,68868 1,1495 1,25437 0,2635226 0,632582 -40,4278 0,827219 1,103811 -4,90238 0,67384 
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APÊNDICE G – Distribuição  Dual-Class Single Class por setores. 

Em vermelho é o contrário da hipótese esperada, ou seja são casos com alavancagem maior para as empresas dual-class. Em branco os casos em 

que não há tanto empresas single-class (SC) quanto dual-class (DC) para a compararação. Em negrito os caso analisados no trabalho.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETORES E SUBSETORES     Parte 1 

Agricultura. Pecuária, silvicultura pesca e caça DC 1  SC 4 

Empresa de eletricidade, gás e água   DC 27 SC 13   0,073 

Construção              DC 7  SC 17  0,002 

Transporte e armazenamento DC 3 SC 8           0,014 

Agricultura  DC 0 SC 3 

Cultivo de Frutas e Nozes DC 1 SC 1            0,317 

Geração,Transm.e distrib.elétr.  DC 23 SC 10         0,034 

Distribuição de gás natural          DC 1 SC 1            

Água, esgoto e outros sistemas DC 2 SC 2           0,121 

Mineração e Petróleo          DC 4         SC 4           0,248 

Extração de Petróleo e Gás DC 2 SC 2            0,221 

Mineração   DC 2 SC 2           0,121 

Construção e empreend.imobil.DC 1 SC 17         0,101 

Construção pesada DC 6 DC 0 

Transporte ferroviário DC 0 SC 1      

Transporte rodoviário DC 0 SC 1 

Atividade auxiliar ao transporte DC 3 SC 6            0,020  

Transporte Aéreo DC 1 SC 0         
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SETORES E SUBSETORES     Parte 2 

Indústria de Alimentos DC 8 SC 10   0,197 

Indústria de bebidas e fumo DC 1 SC 2       0,221 

Indústria de fios e tecidos DC 10  SC 2     0,032 

Indústria de roupas   DC 4 SC 3        0,480  

Moinho de Grãos                DC 5         SC 0 

Ind.de açúcar e confeitaria DC 0         SC 3 

Ind.de conservas                DC 1    SC 0 

Ind.de laticínios          DC 0         SC 1 

Abatedouros                       DC 0    SC 5 

Outras Ind.de Alimentos   DC 1 SC 1  0,317 

Indústria de bebidas         DC 1  SC 1  0,317 

Indústria de fumo            DC 0   SC 1 

Indústria de fios    DC 10     SC 1       0,114   

Indústria de tecidos DC 0     SC 1 

Ind.de roupas de malhas DC 4  SC 2       0,165 

Outras Ind. de roupas      DC 0  SC 1   
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SETORES E SUBSETORES     Parte 3 

Ind. Artigos de Couros DC 2 SC 3 

Ind.de minerais não metálicos  DC 2 SC 2          
0,438 

Indústria Química DC 5 SC 5          0,047 

Siderurgia e indústria básica DC 6 SC 1          0,134 

Ind.de produtos de metal DC 11 SC 4          1,000 

Ind.de máquinas DC 1 SC 3         0,180  

Ind.de equipamentos DC 11 SC 8         0,160 

Ind.de prod.de cerâmica DC 1 SC 1         0,317 

Indústria de vidro DC 1 SC 0 

Indústria de outros produtos DC 0 SC 1 

Ind.química básica DC 1 SC 1          0,317 

Ind.de fertilizantes e pesticidas   DC 0 SC 2 

Ind.artigos de limpeza DC 1 SC 0 

Outros da ind. Química DC 3 SC 2          0,248 

Forjaria e estamparia DC 1 SC 1          0,317 

Indústria de ferramentas DC 2 SC 0 

Indústria de estruturas metálicas DC 0 SC 1 

Ferragens  DC 1 SC 1          0,317 

Indústria de molas e arame DC 2 SC 0 

Ind.de parafusos e prod. Torneados DC 1 SC 0 

Outras indústrias de prod.de metal   DC 3 SC 1          
0.655 

Indústria de equipamento ferroviário DC 1  SC 0 

Estaleiros          DC 0  SC 1 

Ind.de carrocerias e trailers       DC 3  SC 0 

Ind.de autopeças       DC 6 SC 4          0,201 

Ind.de equipamentos aeroespaciais  DC 0  SC 1 

Ind.de outros equipamentos        DC 1  SC 2                
xx 

Indústria de Papel DC 4 SC 1          0,479 
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Na esquematização apresentadada além de identificar as quantidades de empresas dual-class (DC) e single-class (SC) em cada setor e 

subsetor, sempre que pertinente foi apresentado o nível de significância do teste de Mann-Whitney à direita no quadro. 

Setores e Sub-setores 4  Serviços 

Comércio         DC 8 SC 10          0,062 

Atacadista  DC 0 SC 2  

Varejista DC 8 SC 8         0,092 

Informação DC 7 SC 6            0,567 

Loja de roupas             DC 2 SC 2         0,102 

L.de artigos saúde       DC 1 SC 2         1,0 

L.de comida e bebidas DC 0 SC 1 

Concessionárias          DC 3 SC 0 

L.de merc.variadas      DC 2 SC 2           1,0 

Venda p/correio ou elet DC 0     SC 1 

Editoras de jornais e livros DC 1     SC 0 

Editoras de software           DC 0     SC 3  

TV a Cabo                        DC 1     SC 0  

Telecomunicações  DC 5     SC 2       0,241 

Serviços prof.e científicos  DC 3     SC 1      
0,655  

Educação                        DC 2     SC 3  
0,554 

Serv.de apoio a emp.e ger. DC2  SC 3         
??? 

Admin.de empresas e emp DC16   SC 6      
0,237 
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APÊNDICE H – Informações adicionais dos setores investigados. 

Na tabela a seguir 1 representa empresas Single-class e 0 empresas Dual-class. 

Em vermelho o contrário da hipótese esperada, ou seja são casos com alavancagem maior 

para as empresas dual-class. 

 

Empresa de eletricidade, gás e água – código  NAICS 22 

Neste caso vale observar que os dados do setor como um todo já apresentam um resultado 

aceitável, desde que sejam excluídas as empresas holdings, empresas com dados históricos 

defasados anteriores a novembro de 2012 e pequenas empresas. 

Ranks 

 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo 0 27 18,22 492,00 

1 13 25,23 328,00 

Total 40   

DivBrPatr 0 27 18,19 491,00 

1 13 25,31 329,00 

Total 40   

DLPL 0 27 17,74 479,00 

1 13 26,23 341,00 

Total 40   

ExigPL 0 27 19,00 513,00 

1 13 23,62 307,00 

Total 40   

Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 114,000 113,000 101,000 135,000 

Wilcoxon W 492,000 491,000 479,000 513,000 

Z -1,778 -1,805 -2,151 -1,169 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,075 ,071 ,031 ,242 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,078
a
 ,073

a
 ,031

a
 ,252

a
 

 

A) Subsetor Geração. Transmissão e distribuição de energia elétrica 

Resultados encontrados pelo SPSS quando da execução do teste Mann-Whitney. Note que 

este é um setor em que há 33 empresas a serem investigadas e o teste para as três variáveis 

apresentam que as empresas Dual-Class possuem um nível de dívida inferior.  A hipótese se 

mostrou significante ao nível de 5% para dois instrumentos de análise e a 10% para todas as 

quatro formas de medição da estrutura de capital.  
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Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

DivBr/Ativo 33 29,415 14,3777 0 64,1 

DivBr / Patr 33 134,103 315,2380 ,0 1866,4 

DL / PL 33 98,658 244,8759 -41,0 1433,0 

Exig / PL 33 2891,545 7415,7397 137,0 43775,0 

      

 Ranks 

 
Class N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo 0 23 15,07 346,50 

1 10 21,45 214,50 

Total 33   

DivBrPatr 0 23 14,65 337,00 

1 10 22,40 224,00 

Total 33   

DLPL 0 23 14,70 338,00 

1 10 22,30 223,00 

Total 33   

ExigPL 0 23 14,91 343,00 

1 10 21,80 218,00 

Total 33   

 

Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 70,500 61,000 62,000 67,000 

Wilcoxon W 346,500 337,000 338,000 343,000 

Z -1,744 -2,115 -2,076 -1,880 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,081 ,034 ,038 ,060 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,081
a
 ,034

a
 ,038

a
 ,062

a
 

 
   

B) Distribuição de gás Natural 

C) Água, esgoto e outros sistemas  Tem apenas 4 empresas. 

Construção – Código NAICS 23 

No caso do setor de construção visualmente é possível se perceber que as primeiras 

empresas são em sua maioria dual-class e as demais single-class. Todavia pode estar 

havendo um  viés pelos sub-setores, por se tratar de uma comparação de empresas de 

Construção pesada vs Construção de epreendimentos Imobiliários. 

Um perigo deste viés é de que a empresa de construção e empreendimentos imobiliários 
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podem tender a serem mais alavancadas. Comprometendo a análise do setor, que no caso 

não melhora caso haja o desmembramento em subsetores dado a concentração do tipo de 

emissão em função do subsetor. 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 24 0 53 29,42 16,813 

DivBrPatr 24 -186,0000 212,0000 74,750000 80,1152702 

DLPL 24 -144,0000 181,0000 54,375000 65,5357934 

ExigPL 24 -671,0 789,0 180,167 241,5603 

Class 24 0 1 ,71 ,464 

Valid N (listwise) 24 
    

 

Test Statistics
b
 

 DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 10,000 11,500 18,500 44,000 

Wilcoxon W 38,000 39,500 46,500 197,000 

Z -3,145 -3,050 -2,605 -,984 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,009 ,325 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,001
a
 ,001

a
 ,007

a
 ,349

a
 

a. Not corrected for ties.    

b. Grouping Variable: Class    

 

233  Construção de edifícios residenciais        

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 18 4 53 36,28 12,709 

DivBrPatr 18 -186,0000 212,0000 88,888889 87,2123095 

DLPL 18 -144,0000 181,0000 64,833333 71,7759996 

EBITDivBr 18 -30,0000 395,0000 33,444444 94,7704485 

ExigPL 18 -671,0 337,0 123,778 213,4042 

Class 18 0 1 ,94 ,236 

Valid N (listwise) 18 
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234 Construção Pesada 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 18 4 53 36,28 12,709 

DivBrPatr 18 -186,0000 212,0000 88,888889 87,2123095 

DLPL 18 -144,0000 181,0000 64,833333 71,7759996 

EBITDivBr 18 -30,0000 395,0000 33,444444 94,7704485 

ExigPL 18 -671,0 337,0 123,778 213,4042 

Class 18 0 1 ,94 ,236 

Valid N (listwise) 18 
    

 

Test Statistics
b
 

 DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 7,000 ,000 ,000 ,000 

Wilcoxon W 8,000 1,000 1,000 1,000 

Z -,289 -1,639 -1,638 -1,638 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,772 ,101 ,101 ,101 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,889
a
 ,111

a
 ,111

a
 ,111

a
 

Comércio 

Comércio Atacadista (NAICS 42)  Comércio Atacadista e Comércio Varejista (NAICS 44). 

Só existem duas empresas que são single-class. Portanto, não é possível fazer uma 

comparação entre estruturas de capital neste setor. A junção destes dois setores aumenta o 

número de empresas a serem amostradas e potencializa os indicadores. Como pode ser visto 

os resultados apresentam suporte a hipótese investigada. 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 18 0 92 28,28 24,509 

DivBrPatr 18 -397,0000 515,0000 83,666667 183,7600738 

DLPL 18 -376,0000 321,0000 35,388889 134,0667695 

ExigPL 18 -533,0000 783,0000 214,277778 301,6735293 

AtivoTotal 18 30.525,00 34.237.982,00 4.905.144,94 8.069.823,51 

DualClass 18 0 1 ,56 ,511 

Valid N (listwise) 18     
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Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 27,000 19,000 17,000 32,000 

Wilcoxon W 63,000 55,000 53,000 68,000 

Z -1,158 -1,870 -2,045 -,711 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,247 ,062 ,041 ,477 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,274
a
 ,068

a
 ,043

a
 ,515

a
 

 

 

44 Comércio Varejista 

Os resultados com o setor varejista como um todo apresentam suporte a hipótese de que o 

nível de endividamento é maior para empresas single-class. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 16 0 92 27,56 25,625 

DivBrPatr 16 -397,0000 515,0000 71,875000 187,4598179 

DLPL 16 -376,0000 321,0000 29,687500 140,8723861 

ExigPL 16 -533,0000 783,0000 195,812500 308,8732682 

AtivoTotal 16 30525,0 34237982,0 5058588,500 8,5447E6 

SingleDual 16 0 1 ,50 ,516 

Valid N (listwise) 16     

 

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo Dual 8 7,25 58,00 

Single 8 9,75 78,00 

Total 16   

DivBrPatr Dual 8 6,50 52,00 

Single 8 10,50 84,00 

Total 16   

DLPL Dual 8 6,38 51,00 

Single 8 10,62 85,00 

Total 16   

ExigPL Dual 8 7,88 63,00 

Single 8 9,12 73,00 

Total 16   
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Test Statistics
b
 

 DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 22,000 16,000 15,000 27,000 

Wilcoxon W 58,000 52,000 51,000 63,000 

Z -1,054 -1,685 -1,785 -,525 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,292 ,092 ,074 ,600 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,328
a
 ,105

a
 ,083

a
 ,645

a
 

Transporte e Armazenamento – Código NAICS 48 

Este setor possui 12 empresas, das quais 9 pertencentes ao subsetor Atividades Auxiliares ao 

Transporte, uma ao Transporte Rodoviário, outra Transporte Ferroviário e uma outra ao 

Transporte Aéreo. Análise do setor de transporte, pode merecer um desmembramento 

semelhante  ao que foi feito para o setor do comércio. Deve se considerar que o transporte 

aéreo é uma atividade distinta das demais empresas.  

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 12 4,0000 59,0000 42,250000 17,7360701 

DivBrPatr 12 22,0 796,0 190,833 206,1543 

DLPL 12 15,0 588,0 145,667 155,8859 

ExigPL 12 60,0000 1237,0000 309,166667 310,5179934 

AtivoTotal 12 281696,0 17779220,0 5963104,250 5,1121E6 

SingleDual 12 0 1 ,67 ,492 

Valid N (listwise) 12 
    

 

Ranks 

SingleDual N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo 0 4 4,88 19,50 

1 8 7,31 58,50 

Total 12   

DivBrPatr 0 4 4,50 18,00 

1 8 7,50 60,00 

Total 12   

DLPL 0 4 4,50 18,00 

1 8 7,50 60,00 

Total 12   

ExigPL 0 4 6,25 25,00 

1 8 6,62 53,00 

Total 12   
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Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 9,500 8,000 8,000 15,000 

Wilcoxon W 19,500 18,000 18,000 25,000 

Z -1,108 -1,359 -1,361 -,170 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,268 ,174 ,173 ,865 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,283
a
 ,214

a
 ,214

a
 ,933

a
 

 

A Gol se trata da única empresa aérea da amostra, tornando-a bem distinta das demais 

empresas; portanto, ela pode ser excluída da análise. Os resultados ficam, como a seguir: 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 11 4,0000 59,0000 40,727273 17,7600164 

DivBrPatr 11 22,0 288,0 135,818 82,4473 

DLPL 11 15,0 239,0 105,455 73,3885 

ExigPL 11 60,0000 393,0000 224,818182 110,2268735 

AtivoTotal 11 281.696,00 17.779.220,00 5.689.417,64 5.268.570,92 

SingleDual 11 0 1 ,73 ,467 

Valid N (listwise) 11     

 
 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo Dual 3 2,67 8,00 

Single 8 7,25 58,00 

Total 11   

DivBrPatr Dual 3 2,00 6,00 

Single 8 7,50 60,00 

Total 11   

DLPL Dual 3 2,00 6,00 

Single 8 7,50 60,00 

Total 11   

ExigPL Dual 3 4,33 13,00 

Single 8 6,62 53,00 

Total 11   
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Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 2,000 ,000 ,000 7,000 

Wilcoxon W 8,000 6,000 6,000 13,000 

Z -2,046 -2,449 -2,455 -1,021 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,041 ,014 ,014 ,307 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,048
a
 ,012

a
 ,012

a
 ,376

a
 

 

Considerado somente as empresas Atividades Auxiliares ao Transporte 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 9 4,0000 59,0000 39,444444 18,7357353 

DivBrPatr 9 22,0 206,0 117,778 72,2699 

DLPL 9 15,0 189,0 92,111 65,4226 

ExigPL 9 60,0000 367,0000 196,444444 98,9748846 

AtivoTotal 9 281696,0 13000128,0 4440872,000 3,8187E6 

SingleDual 9 0 1 ,67 ,500 

Valid N (listwise) 9     

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo Dual 3 2,33 7,00 

Single 6 6,33 38,00 

Total 9   

DivBrPatr Dual 3 2,00 6,00 

Single 6 6,50 39,00 

Total 9   

DLPL Dual 3 2,00 6,00 

Single 6 6,50 39,00 

Total 9   

ExigPL Dual 3 4,00 12,00 

Single 6 5,50 33,00 

Total 9   

 

Test Statistics
b
 

 DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 1,000 ,000 ,000 6,000 

Wilcoxon W 7,000 6,000 6,000 12,000 

Z -2,074 -2,324 -2,334 -,775 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,038 ,020 ,020 ,439 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,048
a
 ,024

a
 ,024

a
 ,548

a
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Indústria de Fios e Tecidos – Código NAICS 313 

Considerando somente as empresas da Classificação 313 Indústria de fios e tecidos, têm-se: 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 11 4 138 46,73 37,518 

DivBrPatr 11 -77,0000 275,0000 37,272727 97,5172712 

DLPL 11 -77,0000 176,0000 20,454545 71,1130981 

ExigPL 11 -206,0 362,0 16,909 178,4643 

AtivoTotal 11 18.251 2.046.278 488.605,82 576.388,002 

SingleDual 11 0 1 ,09 ,302 

Valid N (listwise) 11 
    

 

Ranks 

 SingleD

ual N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo 0 10 5,80 58,00 

1 1 8,00 8,00 

Total 11   

DivBrPatr 0 10 5,50 55,00 

1 1 11,00 11,00 

Total 11   

DLPL 0 10 5,50 55,00 

1 1 11,00 11,00 

Total 11   

ExigPL 0 10 5,50 55,00 

1 1 11,00 11,00 

Total 11   

 

Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 3,000 ,000 ,000 ,000 

Wilcoxon W 58,000 55,000 55,000 55,000 

Z -,632 -1,581 -1,581 -1,585 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,527 ,114 ,114 ,113 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,727
a
 ,182

a
 ,182

a
 ,182

a
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No grupo 313 do NAICS estão listadas 11 empresas, na qual uma é single-class e as demais 

10 empresas dual-class. Algumas com dados não atualizados a mais de uma ano. 

No subgrupo 314 somente uma empresa que é single-class.O Agrupamento dos subsetores 

313 e 314 aumentam a amostra e está de acordo com o grupamento sugerido pelo 

Economática. 

 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 12 4 138 46,17 35,825 

DivBrPatr 12 -77,0000 275,0000 43,000000 95,0722214 

DLPL 12 -77,0000 176,0000 24,166667 69,0122958 

ExigPL 12 -206,0 362,0 29,250 175,4470 

AtivoTotal 12 18.251 2.046.278 511.571,67 555.292,885 

SingleDual 12 0 1 ,17 ,389 

Valid N (listwise) 12 
    

 

Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 6,000 ,000 2,000 1,000 

Wilcoxon W 61,000 55,000 57,000 56,000 

Z -,859 -2,148 -1,719 -1,937 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,390 ,032 ,086 ,053 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,485
a
 ,030

a
 ,121

a
 ,061

a
 

 

 

O resultado da Dívida Bruta sobre o Ativo poderia desacreditar a hipótese, enquanto as outras 

formas de avaliar o endividamento evidenciam a não rejeição da ideia de que empresas single-

class são mais alavancadas. Além de se pensar que o 1º instrumento pode não ser indicado, 

devemos considerar uma particularidade que ocorreu neste subsetor, que se refere ao fato de 

algumas empresas não terem atualizados seus dados no Economática a mais de um ano. É 

possível que isto explique a defasagem conforme pode ser percebido na tabela abaixo onde 

estas empresas são excluídas da amostra por seus dados poderem estar incorretos. 
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Ranks 

SingleDual N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo 0 7 4,29 30,00 

1 2 7,50 15,00 

Total 9   

DivBrPatr 0 7 4,00 28,00 

1 2 8,50 17,00 

Total 9   

DLPL 0 7 4,29 30,00 

1 2 7,50 15,00 

Total 9   

ExigPL 0 7 4,14 29,00 

1 2 8,00 16,00 

Total 9   

 

 DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 2,000 ,000 2,000 1,000 

Wilcoxon W 30,000 28,000 30,000 29,000 

Z -1,464 -2,049 -1,464 -1,764 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,143 ,040 ,143 ,078 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,222
a
 ,056

a
 ,222

a
 ,111

a
 

 

Note que com a exclusão das três empresas Fab C Renaux , Schlosser e Tecel S Jose que 

tinham dados não atualizados desde de maio de 2012, alteraram a significância das quatro 

formas utilizadas para mensurar o nível de alavancagem. Mas o resultado geral é de que há 

indícios de que o nível de alavancagem é relacionado neste setor a escolha da estrutura de 

emissão de ações utilizada pela empresa.  

 

Indústria química – Código NAICS 325 

 Nesta indústria 10 empresas estão apresentadas sendo 5 dual-class e 5 single-class. Vale 

destacar que os resultados estão de acordo com a hipótese levantada. E que quando 

desmembrado em sub-setores, fica ainda mais evidente a aderência com a hipótese. Destaca-

se ainda que cinco empresas não foram especificadas dentro de um sub-grupo pelo sistema de 

classificação do NAICS, mas estas empresas foram aqui agrupadas como Indústria Químicas 

de um modo geral e os resultados deste subgrupo permaneceu de acordo com a hipótese. 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 10 2 44 30,70 14,111 

DivBrPatr 10 -569,0000 317,0000 56,400000 242,3052253 

DLPL 10 -474,0000 289,0000 39,300000 203,2311492 

ExigPL 10 -3061,0000 800,0000 -79,600000 1,0759343E3 

AtivoTotal 10 100441,0 42266771,0 6528422,000 1,3290E7 

SingleDual 10 0 1 ,50 ,527 

Valid N (listwise) 10     

 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo Dual 5 3,90 19,50 

Single 5 7,10 35,50 

Total 10   

DivBrPatr Dual 5 3,60 18,00 

Single 5 7,40 37,00 

Total 10   

DLPL Dual 5 3,60 18,00 

Single 5 7,40 37,00 

Total 10   

ExigPL Dual 5 3,60 18,00 

Single 5 7,40 37,00 

Total 10   

 

Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 4,500 3,000 3,000 3,000 

Wilcoxon W 19,500 18,000 18,000 18,000 

Z -1,676 -1,984 -1,991 -1,984 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,094 ,047 ,047 ,047 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,095
a
 ,056

a
 ,056

a
 ,056

a
 

 

-Indústria Químicas de um modo geral 

Os resultados encontram-se menos significativos do que nos grupos maiores, o que pode 

indicar que há uma heterogeidade entre as empresas que não tiveram uma identificação mais 

objetiva pelo NAICS de qual subgrupo estas cinco empresas devem fazer parte. Assim é de se 

esperar que neste agrupamento a ―identidade‖ não seja comum entre as empresas. 

Ainda assim os resultados não contradizem a hipótese. Logo, entre as 5 empresas há duas 

single-class e três dual. Sendo as single-class na 3ª e 4ª posição na medição pela 



210 

 

DivBruta/Ativo e estando na 3ª e 5ª posições para as relações Div Bruta/ Patrimônio e Dl/Pl, 

embora estivessem  nas posições  intermediárias para a relação Exigível /Pl. 

Isto significa que nem todas as formas de mensurar o nível de endividamento apontam da 

mesma forma para a não rejeição da hipótese. Adicionalmente deve ser destacado que só uma 

empresa, a Braskem, sai da ordem esperada pela hipótese para as três primeiras formas de 

mensurar a alavancagem. Nos caso de um quantitativo baixo, uma análise crítica das posições 

pode ser elucidativo do que a utilização do teste não-paramétrico. Embora haja o risco da 

pesquisa ficar discriscionária. Deste modo, este caso exemplifica o risco de utilizar 

subjetividade e o porquê a investigação setorial ter sido baseada no teste de Mann-Whitney, 

ainda que a simples observação da ordenação das empresas dual e single-class em cada 

subsetor proporcione um insight a respeito do nível de alavancagem dos dois tipos de 

empresas.  

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 5 2 43 31,00 16,658 

DivBrPatr 5 2,0000 317,0000 135,000000 126,0000000 

DLPL 5 ,0000 289,0000 103,800000 124,0028225 

ExigPL 5 9,0000 329,0000 78,400000 140,3381630 

AtivoTotal 5 539357,0 42266771,0 1,193E7 1,7982E7 

DualSingle 5 0 1 ,40 ,548 

Valid N (listwise) 5     

 

Ranks 

 DualSin
gle N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo Dual 3 2,67 8,00 

Single 2 3,50 7,00 

Total 5   

DivBrPatr Dual 3 2,33 7,00 

Single 2 4,00 8,00 

Total 5   

DLPL Dual 3 2,33 7,00 

Single 2 4,00 8,00 

Total 5   

ExigPL Dual 3 3,00 9,00 

Single 2 3,00 6,00 

Total 5   
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Test Statistics 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 2,000 1,000 1,000 3,000 

Wilcoxon W 8,000 7,000 7,000 6,000 

Z -,577 -1,155 -1,185 ,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,564 ,248 ,236 1,000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,800
a
 ,400

a
 ,400

a
 1,000

a
 

 

Indústria de equipamentos de transporte – Código NAICS 336 

Este setor possui 19 empresas, sendo 11 dual-class e as 8 demais single-class. Os resultados 

apresentaram um índice de significância bom (considerando a rejeição da hipótese a 10%). 

Todavia o resultado da relação Dívida Bruta/Ativo contradiz o dos demais indicadores. 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 19 0 7503 522,68 1725,846 

DivBrPatr 19 -598,0000 2147,0000 134,789474 518,3859115 

DLPL 19 -571,0000 2140,0000 103,368421 518,1480066 

ExigPL 19 -1779,0000 5717,0000 268,736842 1,3966857E3 

AtivoTotal 19 2731 20400777 3075975,00 5002389,732 

SingleDual 19 0 1 ,42 ,507 

 

 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo Dual 11 11,41 125,50 

Single 8 8,06 64,50 

Total 19   

DivBrPatr Dual 11 8,45 93,00 

Single 8 12,12 97,00 

Total 19   

DLPL Dual 11 8,55 94,00 

Single 8 12,00 96,00 

Total 19   

ExigPL Dual 11 8,27 91,00 

Single 8 12,38 99,00 

Total 19   
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Test Statistics
b
 

 DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 28,500 27,000 28,000 25,000 

Wilcoxon W 64,500 93,000 94,000 91,000 

Z -1,281 -1,404 -1,322 -1,569 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 ,160 ,186 ,117 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,206
a
 ,177

a
 ,206

a
 ,129

a
 

É necessário alguns cuidados para se tirar conclusões sobre a indústria de equipamento de 

transporte como um todo. Quando da decomposição em subgrupos, perde-se a capacidade de 

interpretação destes subgrupos; pois estes apresentam empresas de uma mesma classe. Um 

destaque pode ser dado ao subsetor denominado Indústria de Autopeças (NAICS - 3363).  

– Estatística Teste Indústria de Autopeças 

 DivBruta/Ativo DivBruta/Patrimônio DL/PL Exigível/PL 

Mann-Whitney U 12,000 6,000 6,000 7,000 

Wilcoxon W 22,000 27,000 27,000 28,000 

Z ,000 -1,279 -1,279 -1,066 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,201 ,201 ,286 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1,000
a
 ,257 ,257 ,352 

 

Indústria de Alimentos – Código NAICS 311 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 18 7 124 33,72 27,823 

DivBrPatr 18 -133,0000 333,0000 72,944444 107,0137277 

DLPL 18 -133,0000 226,0000 54,722222 81,6194942 

EBITDivBr 18 -846,0000 164,0000 -16,055556 217,7698386 

ExigPL 18 -417,0000 486,0000 99,277778 220,6860441 

Class 18 0 1 ,56 ,511 

Valid N (listwise) 18     

 

Test Statistics
b
 

 DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 34,500 25,500 31,000 34,000 

Wilcoxon W 70,500 61,500 67,000 70,000 

Z -,489 -1,289 -,800 -,533 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,625 ,197 ,424 ,594 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,633
a
 ,203

a
 ,460

a
 ,633

a
 

 

Administração de empresas e empreendimentos – Código NAICS 55 

Existem 23 empresas consideradas de Administração de Ativos que segundo o 

Economática estão enquadradas como outros; logo são pouco confiáveis para análise. Uma 
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vez que a atividade de atuação é distinta entre elas. Pelo visual é totalmente conflitante com a 

hipótese levantada pela pesquisa, o que é confirmado pela inversão no ranqueamento. 

Ranks 

       Dual Single N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo ,00 6 12,33 74,00 

1,00 16 11,19 179,00 

Total 22   

DivBrPatr ,00 6 14,00 84,00 

1,00 16 10,56 169,00 

Total 22   

DLPL ,00 6 13,67 82,00 

1,00 16 10,69 171,00 

Total 22   

ExigPL ,00 6 15,50 93,00 

1,00 16 10,00 160,00 

Total 22   

 

Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 43,000 33,000 35,000 24,000 

Wilcoxon W 179,000 169,000 171,000 160,000 

Z -,394 -1,182 -,959 -1,769 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,694 ,237 ,338 ,077 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,747
a
 ,294

a
 ,367

a
 ,083

a
 

 

Informação – Código NAICS 51 

Note que o setor de Informações possui 14 empresas onde a metade é de empresas single-

class. Como apresentado no texto, trata-se de um setor heterogêneo, com subsetores distintos. 

Uma atenção deve ser dada a empresa Inepar Tel que seus dados não foram atualizados a um 

ano, mas além disto seu tamanho é bem inferior as demais empresas investigadas neste estudo 

e especialmente neste setor. É uma empresa cujo ativo remonta apenas R$519 mil, enquanto a 

média do setor está em 15 bilhões. A menor empresa do setor além da Inepar alcança a cifra 

de 67 milhões e a seguinte de 729 milhões. O que justifica a exclusão da Inepar do estudo, 

conforme será visto os resultados serão bem mais aderentes a hipótese analisada. 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 14 0 50 16,07 15,853 

DivBrPatr 14 0 315 49,36 82,189 

DLPL 14 -250 268 6,21 110,486 

ExigPL 14 -102 535 128,50 161,978 

AtivoTotal 14 519,0 68.634.622,0 15.724.043,1 24.344.193,2 

DualSingle 14 0 1 ,50 ,519 

 

Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 23,000 23,000 22,000 14,000 

Wilcoxon W 51,000 51,000 50,000 42,000 

Z -,193 -,193 -,319 -1,343 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,847 ,847 ,749 ,179 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,902
a
 ,902

a
 ,805

a
 ,209

a
 

 

513 Telecomunicações e emissoras de TV e rádio 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 9 0 49 16,11 18,871 

DivBrPatr 9 0 315 55,14 101,161 

DLPL 9 -250 268 13,19 132,799 

ExigPL 9 -102 535 135,50 187,775 

AtivoTotal 9 519,00 68.634.622,00 22.923.161,00 28.126.583,80 

DualSingle 9 0 1 ,33 ,500 

Valid N (listwise) 9     

 

Dual   Single N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo 0 6 4,83 29,00 

1 3 5,33 16,00 

Total 9   

DivBrPatr 0 6 4,83 29,00 

1 3 5,33 16,00 

Total 9   

DLPL 0 6 4,67 28,00 

1 3 5,67 17,00 

Total 9   

ExigPL 0 6 5,67 34,00 

1 3 3,67 11,00 

Total 9   
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DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 8,000 8,000 7,000 5,000 

Wilcoxon W 29,000 29,000 28,000 11,000 

Z -,263 -,263 -,516 -1,033 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,793 ,793 ,606 ,302 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,905
a
 ,905

a
 ,714

a
 ,381

a
 

Sem a Inepar (tel) os resultados são mais indicam a possibilidade de aceitação da hipótese. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 8 0 49 18,12 19,112 

DivBrPatr 8 0 315 62,04 105,862 

DLPL 8 -250 268 14,84 141,869 

ExigPL 8 28 535 165,21 176,680 

AtivoTotal 8 1.011.599,00 68.634.622,00 25.788.491,25 28.629.927,59 

DualSingle 8 0 1 ,25 ,463 

Valid N (listwise) 8     

 
 

DualSingle N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo 0 6 4,00 24,00 

1 2 6,00 12,00 

Total 8   

DivBrPatr 0 6 4,00 24,00 

1 2 6,00 12,00 

Total 8   

DLPL 0 6 4,00 24,00 

1 2 6,00 12,00 

Total 8   

ExigPL 0 6 4,67 28,00 

1 2 4,00 8,00 

Total 8   

 
 

Test Statistics
b
 

 DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 3,000 3,000 3,000 5,000 

Wilcoxon W 24,000 24,000 24,000 8,000 

Z -1,006 -1,006 -1,000 -,333 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,314 ,314 ,317 ,739 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,429
a
 ,429

a
 ,429

a
 ,857

a
 

 

5133 Telecomunicações 

Neste caso faz diferença a consideração da Inepar enquanto empresa a ser incluída na amostra 

ou não. Considerando a Inepar os resultados apresentam-se contraditórios entre as diferentes 

formas de mensurar a dívida. Mas a Inepar deve ser retirada da amostra por ser neste grupo 
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um outlier quanto ao tamanho do ativo e pela data de anúncio das informações ser a única que 

remonta a mais de um ano. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 8 0 49 15,88 20,160 

DivBrPatr 8 0 315 57,00 107,981 

DLPL 8 -250 268 10,37 141,681 

ExigPL 8 -102 535 137,25 200,630 

AtivoTotal 8 519,00 68.634.622,00 24.487.314,50 29.647.173,43 

DualSingle 8 0 1 ,38 ,518 

Valid N (listwise) 8     

 

DualSingle N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo 0 5 4,20 21,00 

1 3 5,00 15,00 

Total 8   

DivBrPatr 0 5 4,20 21,00 

1 3 5,00 15,00 

Total 8   

DLPL 0 5 4,00 20,00 

1 3 5,33 16,00 

Total 8   

ExigPL 0 5 5,00 25,00 

1 3 3,67 11,00 

Total 8   

Test Statisticsb 

 DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 6,000 6,000 5,000 5,000 

Wilcoxon W 21,000 21,000 20,000 11,000 

Z -,458 -,458 -,745 -,745 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,647 ,647 ,456 ,456 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,786a ,786a ,571a ,571a 

Retirando a Inepar (tel.) da análise os resultados suavizam a possibilidade de não rejeição da 

hipótese, em uma amostra que possui apenas 7 empresas. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 7 0 49 18,14 20,643 

DivBrPatr 7 0 315 65,14 113,949 

DLPL 7 -250 268 11,86 152,966 

ExigPL 7 28 535 171,43 189,889 

AtivoTotal 7 1,011,599.00 68,634,622.00 27,985,428.14 30,186,706.51 

DualSingle 7 0 1 ,29 ,488 

Valid N (listwise) 7     
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 DualSingle N Mean Rank Sum of Ranks 

DivBrAtivo 0 5 3,40 17,00 

1 2 5,50 11,00 

Total 7   

DivBrPatr 0 5 3,40 17,00 

1 2 5,50 11,00 

Total 7   

DLPL 0 5 3,40 17,00 

1 2 5,50 11,00 

Total 7   

ExigPL 0 5 4,00 20,00 

1 2 4,00 8,00 

Total 7   

 

Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 2,000 2,000 2,000 5,000 

Wilcoxon W 17,000 17,000 17,000 8,000 

Z -1,172 -1,172 -1,162 ,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,241 ,241 ,245 1,000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,381
a
 ,381

a
 ,381

a
 1,000

a
 

 

 

Indústria de produtos de metal – Código NAICS 332 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DivBrAtivo 15 0 130 33,13 32,952 

DivBrPatr 15 -292 1711 161,47 455,543 

DLPL 15 -284 992 96,87 287,980 

ExigPL 15 -690 2388 332,13 858,285 

AtivoTotal 15 6760 4322494 721291,87 1098904,713 

SingleDual 15 0 1 ,27 ,458 

Valid N (listwise) 15     

 

Test Statistics
b
 

 
DivBrAtivo DivBrPatr DLPL ExigPL 

Mann-Whitney U 21,000 22,000 20,000 20,000 

Wilcoxon W 31,000 32,000 30,000 86,000 

Z -,131 ,000 -,261 -,261 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,896 1,000 ,794 ,794 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,949
a
 1,000

a
 ,851

a
 ,851

a
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ANEXO 1 – Setores do NAICS 

 

Sector Description 

11 Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting 

21 Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction 

22 Utilities 

23 Construction 

31-33 Manufacturing 

42 Wholesale Trade 

44-45 Retail Trade 

48-49 Transportation and Warehousing 

51 Information 

52 Finance and Insurance 

53 Real Estate and Rental and Leasing 

54 Professional, Scientific, and Technical Services 

55 Management of Companies and Enterprises 

56 Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services 

61 Educational Services 

62 Health Care and Social Assistance 

71 Arts, Entertainment, and Recreation 

72 Accommodation and Food Services 

81 Other Services (except Public Administration) 

92 Public Administration 

 

Fonte: NAICS. 

 

http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=11&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=21&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=22&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=23&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=31&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=42&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=44&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=48&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=51&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=52&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=53&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=54&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=55&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=56&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=61&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=62&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=71&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=72&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=81&search=2012%20NAICS%20Search
http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=92&search=2012%20NAICS%20Search
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ANEXO 2 - Valores críticos para o teste de sinais 

 

 
 Operações e Sistemas – Ano 6, nº 3, Jul-Set/2011, p. 77-91 
Fonte: adaptado de Triola (1999). 

 


