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RESUMO 
 
 

O presente trabalho busca ir além da decisão, capital próprio ou terceiro, e verificar a 

decisão de qual tipo de recurso terceiro angariar, portanto, analisa a composição do 

endividamento da empresa com relação à fonte de financiamento: recursos privados 

ou públicos. Logo, foram construídos modelos econométricos com o intuito de 

investigar quais características, por parte da empresa, são relevantes na escolha de 

qual fonte recorrer para financiar suas atividades. Foram utilizados dados em painel 

de empresas brasileiras não pertencentes ao setor de Finanças e Seguros, cujas 

ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Neste 

trabalho foram investigadas variáveis das empresas referentes à qualidade e 

credibilidade das informações contábeis, total de ativos imobilizados, lucratividade, 

alavancagem, setor de atuação, tamanho da empresa e internacionalização. Os 

resultados indicaram que fatores como total de ativos imobilizados, alavancagem, 

lucratividade e alguns setores de atuação são relevantes para determinar a 

estratégia de financiamento da firma. A variável nível de disclosure, responsável por 

diferenciar a empresa que possui qualidade da informação contábil superior às 

demais, não apresentou ser significante, embora, com o sinal esperado. Portanto, os 

resultados sugerem que as empresas estudadas tendem a seguir a teoria da 

liquidação ineficiente quando tomam as suas decisões de financiamento. 

 

 

 

 

Palavras-Chaves: Composição do endividamento, nível de disclosure, estrutura de 

capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper seeks to go beyond such decision, own capital or third, and verify the 

decision of what type of third resource raise, so this study analyzes the company's 

debt composition with respect to the source of financing: private or public sources.  

Therefore, econometric models were built in order to investigate which features are 

relevant in seeking the decision of the best sources of financing their activities.  Data 

were collected from panel of Brazilian companies outside the finance and insurance 

sector, whose shares are traded on the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA). In 

this paper we report variables of enterprises regarding the quality and credibility of 

financial reporting, total fixed assets, profitability, leverage, sector, company size and 

internationalization. The results indicated that factors such as total fixed assets, 

leverage, profitability and some sectors of activity are relevant to establishing the 

firm's financing strategy. The variable level of disclosure, responsible for 

differentiating a company with higher accounting information quality from others, was 

not significant, as it was expected. Therefore, the results suggest that the studied 

companies tend to follow the theory of inefficient liquidation when they take their 

funding decisions. 

 

 

 

 

 

Key Words: debt composition, level of disclosure, capital structure. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Esta pesquisa busca verificar a decisão de qual tipo de recurso terceiro angariar, ou 

seja, busca testar se a relação entre o tipo de dívida e as características das 

empresas, baseado nas teorias da liquidação ineficiente, monitoramento e risco 

moral, é importante no momento da captação da dívida, do ponto de vista das fontes 

de financiamento. 

 

Neste trabalho, quando tratamos de dívida pública estamos nos referindo a títulos de 

dívida, que na classificação contábil brasileira geralmente é referenciado como 

debenture. Na sequência serão explorados os trabalhos que analisaram a respeito 

de estrutura de capital, mas, sobretudo, pesquisas que foram desenvolvidas e que 

estão relacionadas ao tema deste trabalho. 

 

Inúmeras pesquisas iniciaram, principalmente, desde a afirmação de Modigliani e 

Miller (1958) de que a estrutura de capital não teria impacto no valor da empresa. 

Após a afirmação de Modigliani Miller (1958) outras pesquisas trouxeram uma 

perspectiva diferente para o tema, dentre elas o relaxamento das premissas de 

funcionamento de mercado aplicadas no primeiro estudo de Modigliani Miller (1958), 

inserção de impostos pessoais (Miller, 1977) e de imposto de lucros distribuídos aos 

acionistas (Ross, 1977), sugestão de novas metodologias para o cálculo do custo de 

capital próprio e uma série de trabalhos empíricos, utilizando as mais variadas 

amostras e métodos econométricos, como por exemplo, uso de uma metodologia de 

2 estágios para abordar o problema de endogeneidade entre alavancagem e a 

variável dependente endividamento da empresa. 

 

Diante desse contexto, uma parte significativa das pesquisas buscou trabalhar na 

política de financiamento da empresa, ou seja, na escolha de capital próprio ou de 

terceiro. Portanto, concentrou em responder qual seria a estrutura de capital ideal 

que a empresa deveria assumir dado o impacto no valor da empresa e em outros 

fatores determinantes desta escolha. No entanto, a decisão de financiamento não se 

restringe apenas a isso e, sim, as características que a dívida possa assumir. Desta 

forma, a dívida ser de curto ou longo prazo, ou ser uma dívida bancária ou um título 

público, por exemplo, são decisões fundamentais no dia a dia de uma companhia. 
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Logo, estudar a composição do endividamento não é menos importante. Dentro 

deste campo de pesquisa podemos destacar o trabalho de Myers (1977) que é 

citado como precursor ao relacionar o tipo de dívida e características das 

companhias.  

 

Podemos citar os trabalhos de Johnson (1997), Krishnaswami et alii (1999), Lucinda 

e Saito (2005), Figueiredo (2007), Cruz (2010), Afonso (2011) , Pereira (2013) , Silva 

(2013) que abordam estratégias de financiamento das empresas do ponto de vista 

da fonte de captação destes recursos. 

 

Diante disso, o presente trabalho busca contribuir nesta área de finanças 

corporativas ao pesquisar as estratégias de financiamento das empresas em relação 

à fonte de captação dos recursos, ou seja, se através de dívida privada ou dívida 

pública. As empresas selecionadas para o trabalho são brasileiras cujas ações estão 

listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), com o objetivo de checar se 

determinadas características das empresas são importantes na escolha de dívida 

pública para financiar suas atividades em detrimento a dívida privada ou vice-versa. 

O intuito é encontrar maiores evidências sobre esta relação de modo a fornecer 

parâmetros mais fortes para a empresa decidir sobre sua estratégia de 

financiamento.  

 

Conforme divisão da teoria proposta por Johnson (1997), a escolha entre uma dívida 

bancária e um título público envolve questões relativas aos custos de monitoramento 

e de liquidação, bem como ao risco moral associado a cada tipo de emissão. E para 

mitigar esses custos e riscos, que serão maiores dependendo das características 

das empresas, a companhia optará por uma ou outra dívida.  

 

Com base nesse racional, este trabalho traz as principais características que, com 

base nos modelos teóricos, seriam fatores importantes quanto à fonte fornecedora 

da sua dívida. Os resultados obtidos indicam que a lucratividade, alavancagem, 

volume de ativos imobilizados em relação ao ativo total e alguns setores são 

informações consideradas ao tomar a decisão de endividamento. Além de averiguar 

os fatores citados anteriormente, o trabalho buscou estudar se empresas tidas como 

transparentes e cujas informações contábeis são sólidas e completas possuem 
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diferenciação significativa em relação à fonte fornecedora da sua dívida. Para isto, 

utilizou como proxy da qualidade dessa informação contábil o prêmio transparência 

da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade 

- ANEFAC como representação de um nível de disclosure superior às demais 

empresas. 

 

A justificativa destes resultados e o uso dessas variáveis no auxilio sobre qual 

melhor dívida, em termos de fontes de financiamento, está vinculado aos modelos 

teóricos citados anteriormente (custos de monitoramento, possibilidade de liquidação 

ineficiente e risco moral). Estes modelos serão detalhados nas próximas seções 

deste trabalho, assim como uma revisão bibliográfica no que diz respeito às teorias 

de endividamento. 

 

1.1. Objetivos 
  
Diante do que já foi posto, os principais objetivos da pesquisa são: 

 

 Verificar, estatisticamente, se a relação entre o tipo de dívida e as 

características (ativos imobilizados, tamanho da empresa, lucratividade e 

setor, por exemplo) das empresas é importante no auxilio de qual dívida 

captar, do ponto de vista das fontes de financiamento; 

 

 Checar, estatisticamente, se companhias que possuem maior assimetria de 

informação preferem a dívida privada. Para isso será utilizado o prêmio da 

ANEFAC e também utilizando as variáveis de governança corporativa e 

internacionalização (ADR) para sustentar e potencializar o efeito do 

disclousure. 

 

1.2. Justificativa 
 
 
Embora existam diversos estudos teóricos e empíricos já desenvolvidos sobre o 

tema, estudar os determinantes das fontes de financiamento das empresas ainda é 

um assunto que tem potencial para ser explorado. As vantagens e desvantagens de 
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cada fonte de financiamento foram exploradas por Lucinda e Saito (2005). Neste 

trabalho, a dívida privada foi tratada como exigindo menor publicidade, maior 

flexibilidade sobre o volume captado e um relacionamento de longo prazo com os 

financiadores, entre outras peculiaridades. Já para a dívida pública o sucesso da 

emissão envolve maior publicidade sobre a operação, menor flexibilidade sobre o 

volume captado e não existe a necessidade de um relacionamento de longo prazo 

com os investidores.  

 

Diante deste cenário e entendendo que cada tipo de dívida possui suas 

peculiaridades, compreender quais características são importantes em cada uma 

delas é de extrema importância para que a companhia possa realizar sua estratégia 

de financiamento. Portanto, o presente trabalho busca identificar quais 

características, dentre todas as escolhidas neste trabalho, são relevantes no cenário 

brasileiro do ponto de vista das teorias da liquidação ineficiente, monitoramento e 

risco moral. 
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2. LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta o suporte teórico adotado na formulação da hipótese da 

pesquisa e a revisão da literatura sobre o tema. Primeiramente, é feita uma 

discussão sobre estrutura de capital, os principais tipos de dívidas e o histórico de 

pesquisas sobre esse tema. Nesta seção também são detalhadas as principais 

linhas teóricas que sustentam a discussão sobre a escolha do tipo de endividamento 

pela empresa, utilizadas para levantar as hipóteses da pesquisa deste trabalho.  

 

2.1. Introdução 
 
 

Estrutura de capital é a forma pela qual uma empresa se financia, ou seja, como as 

fontes de recursos estão distribuídas. Entre capital próprio (acionistas) e capital de 

terceiros (credores). Em termos contábeis, patrimônio líquido e passivo de curto e 

longo prazo, respectivamente. Portanto, uma das tarefas do gestor financeiro é 

encontrar o nível adequado entre capital próprio e o de terceiro a fim de reduzir o 

risco e aumentar os resultados e valor da empresa. Logo, trata-se de uma escolha 

estratégica fundamental que poderá valorizar ou prejudicar a empresa.  

 

A empresa se depara, ao optar por contrair uma dívida, com inúmeras opções de 

acordo com sua necessidade, dentre elas podemos citar: volume da operação, 

finalidade da dívida e oportunidades que a empresa alcançaria no futuro, por 

exemplo. Para dar dimensão dos diversos tipos de dívidas, utilizaremos entre a 

grande variedade de nomenclaturas e sistemas de classificação das dívidas, a que 

Grinblatt e Titman (2005) disseram ser a mais comum. Nesta divisão temos: 

empréstimos bancários, arrendamentos, commercial papers e títulos de dívida. 

 

De acordo com Grinblatt e Titman (2005), os dois empréstimos bancários mais 

comuns são as linhas de crédito e as obrigações de empréstimos. O primeiro 

geralmente é de curto prazo e o banco pode estabelecer um nível de taxa de juros 

no momento em que a empresa for tomar. Já as obrigações de empréstimos, o 

banco empresta com um valor preestabelecido e com uma taxa também 

preestabelecida. 
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O arrendamento (“leasing”) é um instrumento de dívida cujo dono do ativo cede o 

direito para um terceiro utilizar, recebendo uma série de pagamentos como retorno. 

Já o commercial paper o emprestador promete pagar uma quantia preestabelecida 

ao detentor do papel em uma data futura, é um título de curto prazo (Grinblatt e 

Timan (2005)). 

 

Títulos de dívida, de acordo com Grinblatt e Titman (2005), são títulos negociáveis 

de renda fixa que podem apresentar características distintas, de acordo com o 

interesse do emissor. Dentre essas características, temos: cláusulas contratuais, 

características de opções, padrão de fluxo de caixa, vencimento, preço e 

classificação de risco.  

 

2.1. Literatura 
 
 

Durand (1952) foi o primeiro a desenvolver um trabalho sobre estrutura de capital, 

que defendia a existência de uma estrutura ótima de capital. No entanto, foi 

Modigliani e Miller (1958, 1963) que iniciaram a polêmica e importância em torno do 

tema ao afirmarem, com sua Proposição I, que a decisão de financiamento de uma 

companhia não afeta seu valor. Nesta proposição eles ignoraram os impostos em 

seu modelo e defendiam que a estrutura de capital deveria equilibrar os custos de 

insolvência pelo aumento do endividamento e o beneficio fiscal proporcionado pelos 

juros pagos. 

 

A polêmica continuou e diversos estudos foram realizados na sequência. O próprio 

Miller (1977), por exemplo, refez seu trabalho com Modigliani inserindo impostos 

pessoais. Contrariando a afirmação de Modigliani e Miller (1958, 1963), Ross (1977) 

encontrou evidências de que o mercado, ao avaliar tal riqueza, consideraria a 

estrutura de capital e as políticas de investimentos da empresa, e que alterações 

nestas informações poderiam modificar a percepção do mercado sobre o fluxo de 

caixa da companhia e, por consequência, afetar a riqueza distribuída. 

 

As pesquisas de Johnson (2003) e Terra (2005) trataram a escolha da maturidade 

de maneira mais abrangente, pois eles detectaram que essa decisão é influenciada 
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pelo patamar de endividamento e vice-versa. Terra (2005) estudou diversos países 

menos desenvolvidos como a maturidade da dívida se comporta e notou que a 

alavancagem geral da empresa tem um efeito residual sobre a determinação da 

maturidade de dívida. Portanto, Johnson (2003) e Terra (2005) constataram que a 

análise da composição do endividamento da companhia em relação a qualquer 

característica das mesmas implica na abordagem simultânea da alavancagem, já 

que não se sabe se é a alavancagem que determina sua composição ou vice versa. 

Logo, existe um problema evidente de endogeneidade. 

 

Esse problema de endogeneidade é tratado de maneira distinta por Johnson (2003) 

e Terra (2005). Johnson (2003) ataca esse problema ao utilizar equações 

simultâneas, cuja maturidade da dívida e a alavancagem da empresa são suas 

variáveis independentes. Já Terra (2005) adotou a estratégia de utilizar um fluxo de 

dois estágios, sendo que no primeiro estágio a variável alavancagem é regredida 

contra as demais variáveis explicativas do modelo e um segundo estágio que utiliza 

o resíduo resultante da primeira regressão como variável explicativa do modelo 

principal. Para Terra (2005) essa prática possui desempenho superior ao adotar 

equações simultâneas. Por outro lado, Johnson (1997) já havia adotado essa técnica 

de dois estágios para tratar a endogeneidade nos determinantes da fonte de 

recursos da dívida. 

 

Visto isso, é notável a contribuição de diversos trabalhos ao analisar a composição 

do endividamento, principalmente no âmbito da maturidade, e contemplando 

assuntos mais complexos como o problema da endogeneidade. No entanto, a 

composição do endividamento vai além à escolha da dívida de curto ou longo prazo.  

 

Se tratando da análise da composição do endividamento das empresas ao focar na 

divisão entre dívida privada e pública, que é o objetivo deste trabalho, podemos citar 

os seguintes trabalhos: Johnson (1997), Krishnaswami et alii (1999) e Denis e Mihov 

(2003), pesquisando com amostras internacionais, e Lucinda e Saito (2005), 

Figueiredo (2007)  e Cruz (2010), que desenvolveram os estudos com empresas 

brasileiras. De modo semelhante aos estudos que analisaram a composição do 

endividamento em relação à maturidade da dívida, estes estudos, de certa forma, 
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buscaram determinar quais características das empresas são relevantes para a 

decisão a respeito da fonte financiadora da sua dívida.  

 

Johnson (1997) analisou o problema da escolha da fonte da dívida basicamente sob 

três pontos: o primeiro é a relação entre a estrutura de propriedade da dívida e 

características sugeridas pela teoria, o segundo distinguindo a fonte da dívida 

privada em duas outras (dívida bancária e não bancaria) e o terceiro investigando o 

uso combinado dos diversos tipos de dívidas pelas empresas. Os principais 

resultados obtidos deste trabalho foram que as empresas utilizam mais dívida 

pública quando se deparam com menores custos de monitoramento e de 

informação, quando tem menores custos e probabilidade de enfrentar um processo 

de liquidação ineficiente e tem incentivos menores para prejudicar o emprestador. 

Outro ponto importante neste trabalho é que a decisão da empresa a respeito sobre 

a estrutura do seu endividamento em termos de dívida bancária, pública ou não 

bancária pode ser separada da decisão da maturidade que estas dívidas terão. 

 

Já Krishnaswami et alii (1999) examinou o porquê inúmeras empresas utilizam as 

dívidas pública e privada ao mesmo tempo e o que determina esta escolha, tendo 

como principais variáveis os custos de cada tipo de dívida (pública ou privada), 

conflito de agência, regulação e assimetria de informação. Os principais resultados 

apontados nestes estudos foram que empresas maiores e com maior volume de 

dívida pública exploram a economia de escala nos custos de emissão dos títulos de 

dívida e, portanto, a dívida bancária seria menos representativa. Outro ponto 

importante levantado pelo autor foi que empresas com maior probabilidade de 

enfrentar problemas de risco moral tendem a utilizar a dívida privada. 

 

Denis e Mihov (2003) seguiram na mesma linha de pesquisa ao tentar entender os 

tipos de dívidas por parte da empresa, eles utilizaram a mesma segmentação 

(bancária, privada não bancária e pública) adotado por Johnson (1997), mas se 

basearam em uma amostra diferente. A principal conclusão do trabalho foi que a 

qualidade de crédito do tomador se mostrou fundamental para a escolha do tipo de 

dívida, empresas com melhor qualidade de crédito emprestariam de fontes públicas 

e companhias com qualidade crédito intermediaria ou baixa tenderiam a recorrer a 

fontes privadas. 
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No âmbito da estrutura de capital, Pereira (2013) pesquisou os efeitos da 

internacionalização na estrutura de capital e nas formas de endividamento de 

empresas multinacionais e domésticas de capital aberto latino-americanas. Os 

resultados apontaram que o grau de internacionalização aumenta o nível de 

endividamento da maioria das dívidas por agentes financeiros (bancos) , diminuem 

as dívidas providas por agentes não financeiros, não aumenta o endividamento via 

banco nacional de desenvolvimento e a forma de entrada na internacionalização não 

afeta a composição de endividamento. 

 

Silva (2013) buscou revelar quais fatores mais influenciam no nível de 

endividamento das empresas, bem como testar empiricamente as teorias 

predominantes na tomada de decisão sobre as formas de financiamento disponíveis 

para a empresa. Os resultados indicam que existe uma relação negativa e 

estatisticamente significativa entre o endividamento e as variáveis de rentabilidade e 

oportunidades de crescimento. Portanto, os resultados sugerem que as empresas 

estudadas tendem a seguir a teoria da pecking order e a teoria do market timing 

quando tomam as suas decisões de financiamento. 

 

Afonso (2011) estudou fatores determinantes do endividamento em empresas 

atuantes no setor de manufaturas. Os resultados indicaram que informações de 

rentabilidade, crescimento e liquidez são importantes para explicar a escolha do 

endividamento das empresas analisadas. 

 

Dentre as pesquisas realizadas com amostras de empresas brasileiras podemos 

citar Lucinda e Saito (2005) que analisaram a composição de endividamento das 

empresas brasileiras em termos de sua forma de captação (pública ou privada) e 

encontraram empresas cuja razão de ativo fixo em relação ao volume total de ativos 

é significante e preferem se financiar através de dívida privada. Como em outros 

autores citados anteriormente, encontraram que a composição do endividamento e a 

alavancagem das empresas estão relacionadas.  

 

Figueiredo (2007) estudou também os fatores que podem determinar na escolha, por 

parte da empresa, em recorrer à dívida privada ou pública. Em seu trabalho concluiu 

que questões relacionadas ao custo de liquidação (razão alta de ativos fixos em 
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relação ao total de ativos), informações de perspectiva de crescimento futuro, 

lucratividade e o nível de alavancagem também influenciam nessa decisão, 

entretanto, quando uma empresa passa a ter acesso ao mercado público de dívidas, 

apenas os ativos tangíveis e o nível de endividamento permanecem significantes. 

Neste trabalho, a autora adota a técnica de utilizar modelos de dois estágios, já 

mencionada anteriormente, para contornar o problema de endogeneidade entre a 

composição do endividamento e a alavancagem. 

 

Cruz (2010) investiga quais fatores influenciam as empresas em escolher dívida 

pública, o principal fator considerado no trabalho é o setor de atuação da empresa. 

Os resultados indicaram que setores regulados aumentam a chance de uma 

empresa de capital aberto utilizar dívida pública. No entanto, neste trabalho o autor 

não encontrou evidências de que uma maior proporção de ativos imobilizados sobre 

o ativo total influencia na decisão de emissão de dívida pública. 

 

Lopes e Alencar (2005) investigaram se o nível de disclosure influencia no custo do 

capital para as empresas negociadas no mercado brasileiro. Neste trabalho eles 

utilizaram o prêmio transparência da Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças de Finanças, Administração e Contabilidade – ANEFAC como 

representação de um nível de disclosure superior às demais empresas. Nesta 

pesquisa vamos adotar a mesma proxy para determinar o nível de disclosure, 

diferenciando as empresas que foram indicadas ao prêmio em relação as que não 

foram. No entanto, diferente de Lopes e Alencar (2005) o presente trabalho 

trabalhará com três formas de construir essa variável, maiores detalhes no capítulo 

3. 

 

Diante do que foi discutido até aqui, podemos concluir que as pesquisas já 

realizadas até o momento sobre a composição do endividamento das empresas, em 

termos das fontes financiadoras, encontraram que a dívida privada será emitida 

preferencialmente por empresas: pequenas (Krishnaswami et alli (1999), Lucinda e 

Saito (2005)), com maior probabilidade de enfrentar stress financeiro (Krishnaswami 

et alii (1999) e Johson (1997)), com maior proporção de ativo imobilizado (Figueiredo 

(2007)), setores com um nível de regulamentação menor (Cruz(2010)), menor 

rentabilidade (Afonso (2011)), grau de internacionalização influência no nível de 
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endividamento das dívidas por agentes financeiros (Pereira (2013)) e menor 

expectativa de crescimento (Silva (2013)). Logo, está pesquisa incorporou variáveis 

dos trabalhos mencionados anteriormente, tais como: percentual de ativo 

imobilizado, setor de atuação da empresa, internacionalização, tamanho da 

empresa, lucratividade e nível de disclosure do balanço contábil. 

 

Os tópicos seguintes deste capítulo têm por objetivo contribuir para compreensão 

mais ampla do assunto, principalmente do ponto de vista dos modelos teóricos que 

tentam explicar os determinantes desta escolha. 

 

2.3. A escolha do tipo de endividamento 
 

Ao levantar os diversos tipos de dívidas que as empresas possuem a sua disposição 

é importante examinar se há fatores correlacionados a cada tipo de emissão que 

influenciam na escolha da companhia na determinação da composição do seu 

endividamento. 

 

Para tanto, a decisão de endividamento envolve uma combinação de fatores 

relacionados à empresa, Johnson (1997) sugere três linhas teóricas para explicar a 

escolha da fonte de dívida por parte da empresa, são elas: (i) custos de 

monitoramento e informações demandadas pelos credores; (ii) custos de liquidação 

da empresa;  e (iii)  incentivos do tomador/emprestador de agir em prejuízo do 

credor. 

 

Essa organização proposta por Johnson (1997) será adotada neste trabalho para 

formular as hipóteses da pesquisa (sinais esperados para cada variável explicativa 

do modelo) e para posterior análise dos resultados encontrados. Os trabalhos de 

Lucinda e Saito (2005), Figueiredo (2007) e Cruz (2010) adotaram as mesmas linhas 

teóricas ao desenvolverem suas pesquisas.  
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2.3.1 Custos de Monitoramento e Acesso a Informação  

 

Está primeira linha teórica se desenvolve em função das informações demandadas 

pelos credores e todos os custos de monitoramentos atrelados. Pois, ao oferecer 

capital a uma empresa os credores demandam ao mesmo tempo mais informações 

sobre ela para ser possível mensurar os riscos envolvidos na operação. Nesta etapa, 

ambas as partes, empresa e credor, incorrem em custos. A primeira para obter todas 

as informações com a qualidade exigida e o segundo para realizar o monitoramento 

da empresa e das informações disponibilizadas. 

 

Diante disso, deparamos com um possível conflito de agência, pois por um lado as 

informações produzidas pelas empresas devem satisfazer as necessidades dos 

credores, mas por outro lado a empresa não tem interesse em passar informações 

de forma excessiva por receio de divulgar suas estratégias.  Para mitigar este 

conflito de agência (Jensen e Meckling (1976)), a empresa poderia praticar a adoção 

de cláusulas na dívida (covenants), já que sem estas clausulas o credor poderia 

exigir maiores taxas de empréstimos por incorrer no risco de agência. Outra 

possibilidade seria incluir garantias à operação e, portanto, o nível de exigência por 

informação pelo credor seria menor. Diante deste cenário, Barclay e Smith (1995) 

afirmam que os credores privados teriam vantagens em relação aos credores 

públicos para elaborar este tipo de contrato. Isso porque, além da renegociação de 

um covenant não cumprido ser muito mais difícil no caso de uma dívida pública (pois 

os interesses a serem atendidos são mais numerosos) as inúmeras percepções de 

risco dos investidores são difíceis de serem acomodadas ao se determinar os 

covenants. 

 

Ainda tratando de acesso as informações da empresa, Krishnaswami et alii (1999) 

comentam que os credores privados são melhores informados que os públicos, pois 

os últimos possuem apenas informações públicas e, em contrapartida, os primeiros 

possuem informações privilegiadas impulsionados pela maior disponibilidade da 

empresa em fornecer esse tipo de informação a um grupo seleto de credores. 

Portanto, empresas menores e aquelas com maior assimetria de informação irão 

buscar maior volume de dívida privada para se financiar. 
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Lucinda e Saito (2005) utilizam desta linha teórica para testar seus modelos e 

afirmar que empresas menores devem buscar a fonte de financiamento privada. Já 

Yosha (1995) discute o custo de informação sob a ótica da competitividade. As 

empresas com projetos de alta qualidade deveriam evitar emissões públicas, pois 

além do custo de geração da informação existiria embutido na divulgação destas 

informações um custo de aprendizado dos competidores ao terem acesso sobre 

projetos importantes da firma.  

 

Neste trabalho vamos nos basear nessa linha teórica para testar variáveis referentes 

ao tamanho da empresa, setores de atuação mais ou menos regulados, qualidade 

da informação contábil e transparência das empresas brasileiras para interpretar os 

resultados dos testes econométricos aplicados. 

 

2.3.2 Custos de Liquidação  
 
 
A segunda linha teórica trata especificamente do processo de liquidação da 

empresa. Está linha coloca em discussão o processo de falência de uma empresa, 

pois este processo implica em custos para as partes envolvidas e, de forma a 

minimizar esses custos, são estabelecidas algumas garantias aos credores. Essas 

garantias podem ser desde reais até cláusulas que exigem alguns fatores que a 

empresa deve cumprir durante a vigência do contrato. 

 

A escolha do tipo de dívida que a empresa poderia assumir para mitigar os riscos de 

a companhia vivenciar um processo de liquidação ineficiente passaria, 

principalmente, por questões de maturidade da dívida, tipo de contrato emitido e à 

fonte de recursos da mesma. Se tratando de maturidade da dívida, a escolha estaria 

relacionada a probabilidade de default da dívida assumida, já que prazos maiores a 

probabilidade de default é maior, logo empresas com maiores chances de enfrentar 

uma deterioração financeira dariam preferência a dívida de curto prazo. Já na 

escolha do tipo de contrato ou a fonte de recurso, poderia levar em conta fatores 

como a especificidade dos ativos envolvidos e a facilidade de renegociação junto 

aos credores no momento da falência. 
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Rajan (1992) entende que uma politica ótima de liquidação esta relacionada ao 

acesso em menor ou maior nível das informações da empresa consideradas como 

privilegiadas. Logo, como o credor privado tem melhor acesso a este tipo de 

informação, já dito por Krishnaswami et alii (1999), o maior uso deste tipo de dívida 

pela firma evitaria problemas em um possível processo de renegociação de seus 

passivos. 

 

Portanto, os custos de liquidação estão diretamente correlacionados aos ativos que 

a empresa possui, de maneira que, quanto mais líquidos, mais precisa será a 

avalição de valor da empresa, evitando a liquidação ineficiente. No entanto, 

empresas que possuem em seus ativos um alto percentual de ativos fixos perderiam 

muito em um processo de liquidação, optando assim por dívida privada, pois a 

renegociação seria facilitada. 

 

Neste trabalho vamos estudar como se comporta empresas que possuem um valor 

maior de ativos fixos com relação à fonte de recursos. O comportamento desta 

variável se baseia nessa segunda linha teórica. 

 

2.3.3 Incentivos ao Tomador de Recursos (Risco Moral)  
 

A terceira e última linha teórica investiga as questões relacionadas a incentivos ao 

tomador de recursos. Nesta teoria, inclui os conflitos de agência e risco moral, ou 

seja, conflitos provocados pela existência de divergência de interesses entre os 

stakeholders. De acordo com Vasconcellos e Oliveira (2000), problemas referentes a 

risco moral significam a impossibilidade de uma das partes monitorar todas as ações 

tomadas pela outra. Quando isso ocorre, a parte que não está sendo observada tem 

um incentivo de auferir lucros maiores e não se importar de maneira mais adequada 

do ponto de vista de eficiência do conjunto. Neste contexto, os lucros obtidos teriam 

como contrapartida potenciais perdas da outra parte envolvida. Com isso, teriam a 

necessidade de introduzir incentivos consistentes para que ambas as partes fossem 

estimuladas a atingir o equilíbrio econômico da relação. Isso somente acontece, pois 

os agentes possuem interesses distintos e buscam maximizar seu próprio bem-estar, 

sem levar em consideração todo o sistema. 
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Para diminuir esse risco, Jensen (1986) indica que a dívida seria uma ferramenta 

para amenizar esses conflitos através do comprometimento do fluxo de caixa livre da 

empresa.  

 

Por outro lado, a dívida também pode fomentar incentivos para a empresa escolher 

projetos que tenham como resultado um investimento ineficiente. Krishnaswami et 

alii (1999) afirmaram que os principais problemas de risco moral que afetariam a 

escolha são a substituição de ativos e a politica de sub-investimento. 

 

O efeito de substituição de ativos consiste no investimento, por parte da empresa, 

em projetos arriscados e com altos retornos, pois, caso tenha sucesso, os acionistas 

irão se apropriar dos ganhos, porém, caso o projeto não tenha sucesso, os credores 

ficariam com a perda. Logo, a dívida, neste caso, incentivaria a empresa a escolher 

projetos ou ativos de altos retornos (Jensen e Meckling (1976)). No caso do sub-

investimento, o problema de risco moral vem do fato que os acionistas por receber 

apenas os recursos excedentes de cada projeto, estes aplicariam apenas em 

investimentos cujo retorno fosse maior que a dívida vale, para assim tentar garantir 

recebimentos de recursos (Myers (1977)). 

 

Na tentativa de evitar o risco moral, conforme Krishnaswami et alii (1999), as partes 

envolvidas recorrem a custos de contratação necessários a elaboração de contratos 

que exerçam um monitoramento adequado. Outra ferramenta disponível ao credor 

para mitigar os problemas de risco moral seria a empresa cumprir covenants 

restritos (Stulz e Johnson (1985)). 

 

Um ponto interessante dito por Diamond (1991) é com relação à reputação, para ele 

a reputação é um dos fatores importantes para evitar problemas de risco moral, já 

que ela permite a construção de um relacionamento confiável entre as partes. De 

acordo com ele, empresas com boa reputação tendem a captar recursos no mercado 

público que, de forma geral, as taxas são menores. 
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2.3.4 Os custos em cada Tipo de Dívida 
 

Além de todas as linhas teóricas discutidas até aqui dentro do que abordamos no 

custo de monitoramento, de liquidação e dos incentivos ao tomador de recurso, um 

ponto importante nesta escolha são os custos envolvidos em cada tipo de dívida. De 

acordo com Figueiredo (2007) podemos mencionar os que estão abaixo. 

 

No caso da dívida pública, a empresa incorre em um número relevante de custos, 

tais como: remuneração do banco assessor, contadores e advogados, pagamentos 

a agências de rating para atribuição de uma nota ao título, entre outros. Já na dívida 

bancária, todos estes custos não existiriam ou seriam bem menores, pois os 

contratos são mais padronizados e a preparação de um material sobre a empresa, 

semelhante a venda dos títulos a investidores, não seria necessário. 

 

No entanto, embora a dívida pública implique em maiores custos de emissão, os 

ganhos de escala auferidos na emissão da dívida pública são superiores aos da 

dívida privada. Sob este olhar, é de se esperar que empresas menores cujos ganhos 

de escala não seriam tão importantes, por não ter espaço para tomar um grande 

volume de dívida, tenderiam a recorrer à dívida privada. Embora com os custos de 

emissão associados à dívida pública, diversos autores se dividem no fato de afirmar 

que dívida pública ser realmente mais cara que a privada ou vice-versa.  

 

Além disso, mesmo que chegue a conclusão que a dívida pública seja mais barata, a 

empresa pode preferir não utilizá-la para não divulgar informações para o mercado 

que mostre suas estratégias e operações, já citadas anteriormente neste trabalho. 
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3. METODOLOGIA 

 
 

Os resultados deste trabalho foram obtidos através de técnicas estatísticas, cujo 

intuito foi levantar o comportamento das empresas brasileiras a partir da análise da 

base de dados coletada para a pesquisa. Neste trabalho foi utilizado o método de 

análise em painel, através de três modelos: modelo Tobit, modelo em efeitos 

aleatórios e modelo em efeitos fixos. 

 

É comum observar em inúmeros trabalhos a aplicação de modelos de regressão e 

os dados estarem dispostos em sessão cruzada ou em séries de tempo. Estas 

técnicas tendem a ser mais comum, porém quando os dados possuem dimensões 

de sessão cruzada e série de tempo, a análise em dados em painel é a mais 

recomendada. Com relação a está pesquisa, o uso de dados em painel possibilita 

algumas vantagens (Woldridge, 2003), tais como:  

 Tanto dimensões de sessão cruzada quanto séries de tempo; 

 Trabalha com grande número de dados e redução da colinearidade; 

 Flexibilidade em relação ao problema de dados faltantes. 

 

Dentre os modelos que utilizamos no trabalho, o principal é o modelo Tobit. Este 

modelo trabalha com um tipo importante de variável, pois ele é aplicado quando a 

variável dependente é limitada e é uma resposta de solução de canto. Este tipo de 

variável é zero para uma fração não desprezível da população, mas é 

aproximadamente distribuída de forma contínua ao longo dos demais valores 

positivos (Woldridge, 2003). A variável dependente deste trabalho será detalhada e 

discutida nas seções posteriores, mas o uso deste modelo se mostrou necessário 

diante do comportamento da variável dependente. 

 

Já para obter os resultados através dos modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios 

é necessário os comparar e checar, aplicando o teste de Hausman, para saber qual 

é o mais adequado. A hipótese nula do teste de Hausman é que os coeficientes são 

estatisticamente iguais. Se os modelos apresentarem resultados estatisticamente 

iguais, implica que não existe problema de viés de omissão, assim utiliza-se o 

modelo de efeitos aleatórios, pois este é mais eficiente. No entanto, se o resultado 
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for contrário usa-se o modelo de efeitos fixos, pois este corrige o viés de omissão 

(Woldridge, 2003). 

 

Para construir a variável dependente da pesquisa, será utilizada uma proxy 

relacionada ao endividamento da empresa referente a fonte financiadora dos 

recursos. Está mesma proxy foi utilizada nos trabalhos de Lucinda e Saito (2005) e 

Figueiredo (2007).  

 

Tabela 1: Variável dependente do modelo: Endividamento privado da firma. 

 
 

Fonte: Autoria própria 
 

A seguir são apresentadas as variáveis explicativas do trabalho, que podem ter 

influência sobre a composição do endividamento, conforme a teoria. 

 

Tabela 2: Variáveis explicativas do modelo. 

1  
Fonte: Autoria própria 

                                                             
1
 Como a variável apresenta endogeneidade em relação a variável dependente, a informação 

utilizada não é simplesmente a alavancagem da empresa e, sim, o resíduo do modelo 1º estágio, 
detalhado na sequência. No entanto, neste trabalho também foi considerado um modelo 
considerando a alavancagem e outro modelo sem considerar está variável. 

Legenda

VDEP

Variável dependente

 Percentual de dívida privada de longo prazo da empresa

Variavéis Explicativas Legenda

Tamanho da Empresa PL

Tamanho (dummy ) TAM

Índice de Governança Corporativa GOV

Nível de Disclosure do Balanço Contábil DISCL

Ativo imobilizado IMOB

Lucratividade LUCR

Internacionalização ADR

Alavancagem
1 ALAV

Setor de Energia Elétrica SELT

Setor de Construção e Transporte SCONS

Setor de Telecomunicações STELE

Setor de Saneamento e Serviço de Água e Gás SSAN

Setor de Bens Industriais, Básicos e Tecnologia SBENS

Setor de Administração e Participações SADM
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3.1. Modelo de Pesquisa 
 

 

Conforme discutidos na seção 1.1 – Objetivos, o intuito da pesquisa é verificar se 

existe relação, estatisticamente significativa, entre a variável composição do 

endividamento (variável dependente do modelo de pesquisa) e as características 

vinculadas às empresas coletadas. Ademais, verificar se companhias que possuem 

maior assimetria de informação preferem dívida privada, cuja proxy adotada foi o 

prêmio transparência da ANEFAC. 

 

Antes de prosseguirmos para atingir o objetivo desse trabalho, temos que resolver 

um problema de endogeneidade existente entre a composição do endividamento da 

empresa e sua alavancagem total. Este problema já foi identificado nos trabalhos de 

Jonhson (2003), Flannery (1986), Lucinda e Saito (2005), Terra (2005) e Figueiredo 

(2007). Estes estudos mostraram a existência de um relacionamento entre a 

alavancagem e outras variáveis que, de igual forma, são importantes na 

determinação das fontes de financiamento.  

 

No entanto, não podemos descartar a informação da alavancagem total da empresa 

e, sim, é necessário incluí-la como variável explicativa do modelo, pois é uma 

característica importante para o tema analisado. Porém, a inclusão dessa variável, 

por apresentar problema de endogeneidade, pode resultar algum tipo de viés no 

modelo. Para lidar com este problema, vamos aplicar a alternativa adotada nos 

trabalhos de Jonhson (1997), Lucinda e Saito (2005) e Figueiredo (2007). Jonhson 

(1997) e Figueiredo (2007) regrediu a alavancagem da empresa (razão entre o 

endividamento total e os ativos totais da empresa) contra as demais variáveis 

independentes utilizadas no modelo de interesse, utilizando os resíduos (resultados 

deste primeiro modelo) como variável independente de um segundo modelo. 

 

Serão apresentados, neste trabalho, os resultados obtidos através de três modelos 

de pesquisa. São eles: 

 

1. Modelo 1: Não considerando a variável alavancagem como variável 

explicativa do modelo; 
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2. Modelo 2: Considerando a varável alavancagem como variável explicativa do 

modelo; 

3. Modelo 3: Considerando o resíduo, obtido da regressão da alavancagem 

(variável dependente) contra as demais variáveis do modelo, como variável 

explicativa do modelo. 

 

O intuito de utilizar esses três modelos na pesquisa foi de analisar o comportamento 

das outras variáveis explicativas com a retirada, inclusão e alteração da variável 

alavancagem. 

 

3.1.1 Modelo 1: Sem considerar a alavancagem 
 

Este modelo foi construído com as variáveis da tabela 2, omitindo a variável 

alavancagem. Para rodar esse modelo foi aplicado o modelo Tobit, pois o 

comportamento da variável dependente apresenta concentração no valor zero 

(empresas que não possuem nenhuma dívida privada de longo prazo) e para os 

demais valores possui uma distribuição contínua.  

 

3.1.2 Modelo 2: Considerando a alavancagem 
 

Neste cenário também foi aplicado o modelo Tobit, com a única alteração de incluir, 

simplesmente, a variável alavancagem dentre as demais variáveis independentes. 

Espera-se uma alteração na significância das demais variáveis do modelo, devido à 

relevância desta variável para o problema em questão. 

 

3.1.3 Modelo 3: Estimação em 2 estágios 
 
 

1º Estágio 

Neste estágio o modelo será empregado para determinar a variável instrumental 

relativa à alavancagem da empresa. Está variável será aplicada como variável 

explicativa no modelo de interesse (2º estágio). 
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Portanto, a variável dependente deixa de ser o percentual de dívida de longo prazo e 

passa a ser a alavancagem da empresa. 

 

Tabela 3: Variável dependente do modelo de 1º estágio: Alavancagem da Empresa 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
 

O próximo passo é regredir essa variável contra as demais variáveis independentes 

do modelo. 

 

Para determinação do modelo de 1º estágio foi aplicado os modelos de efeitos fixos 

e efeitos aleatórios e em seguida foi utilizado o teste de Hausman para verificar qual 

o mais adequado. Com os resultados do modelo de 1º estágio concluído, os 

resíduos deste modelo foram utilizados como variável independente do modelo de 2º 

estágio, modelo de interesse da pesquisa. 

 

O uso dos resíduos como variável instrumental foi possível neste trabalho pelo fato 

destes não mostrarem alta correlação com as demais variáveis do modelo, mas ao 

mesmo tempo apresentarem alta correlação com a variável de alavancagem que 

estão substituindo, vamos ver essas correlações na seção de resultados. 

 

2º Estágio 

 

Este estágio é o responsável por determinar o modelo de interesse da pesquisa, 

com o uso dos resíduos obtidos no 1º estágio. Para determinar o modelo de 

interesse da pesquisa foi utilizado, com nos modelos 1 e 2, o modelo Tobit. 

 

Com todos os modelos da pesquisa definidos, resta falarmos com mais detalhes 

sobre as variáveis adotadas e como foi gerada a base de dados. 

 

 

 

Legenda

ALAV

Variável dependente

Alavancagem da Empresa 
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3.2. Definições das Variáveis da pesquisa 
 

3.2.1 Variável Dependente 
 
 

Na presente pesquisa, optou-se por utilizar a mesma definição operacional presente 

nos trabalho de Lucinda e Saito (2005) e Figueiredo (2007) para a variável 

dependente, já que esses autores já a aplicaram em seus trabalhos para uma 

amostra de empresas brasileiras.  

 

Tabela 4: Definição da variável dependente. 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

A informação “Empréstimos e Financiamentos Privados de Longo Prazo” foi obtida 

excluindo do passivo de longo prazo a linha referenciada como debenture. E o 

denominador (“Exigível a Longo Prazo”) representa os passivos de longo prazo da 

empresa. 

 

Figueiredo (2007) testou também uma definição alternativa da variável dependente, 

na forma do total de dívida privada em relação ao endividamento total da empresa, 

mas, assim como Lucinda e Saito (2005), Figueiredo (2007) optou por utilizar a 

definição acima para obter os resultados do seu trabalho. Lucinda e Saito (2005) 

dizem que essa proxy mostra maior consistência dos resultados de uma pesquisa 

que procura entender quais fontes de financiamento uma empresa prefere. 

3.2.2 Variáveis Independentes  
 

As variáveis independentes aplicadas no modelo de pesquisa, tanto para o modelo 

de 1º estágio (utilizado no modelo 3) como para o modelos de interesse, temos: 

 

Definição

Empréstimos e Financiamentos Privados de Longo Prazo

Exigível a Longo Prazo

Legenda

VDEP
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Tabela 5: Definição das variáveis explicativas do modelo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na sequência será definida com mais detalhes a construção operacional da variável 

Nível de Disclosure do Balanço Contábil, para enriquecer o entendimento das 

próximas seções. 

 
 

Nível de Disclosure 
 
O nível de disclosure utilizado neste trabalho é uma medida construída. A medida 

aplicada para refletir a qualidade do disclosure é o prêmio transparência da 

Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade – 

ANEFAC.  

 

O prêmio ANEFAC é concedido anualmente desde 1997 e premia as empresa cujas 

demonstrações contábeis foram consideradas mais completas e detalhadas. Para 

obter as empresas premiadas, a análise é feita em duas etapas: 

 

Variavéis Explicativas Legenda Definição

Tamanho da Empresa PL Total do Patrimônio Líquido (em R$ milhões)

Tamanho (dummy) TAM
Dummy  indicativa se a empresa possui receita anual superior a R$ 5 

bilhões de reais

Índice de Governança Corporativa GOV
Dummy  indicativa de adesão da empresa ao nivel Novo Mercado 

(NM) da Bovespa.

Nível de Disclosure  do Balanço Contábil DISCL
Prêmio transparência da Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade - ANEFAC.

Ativo imobilizado IMOB Razão entre Ativo Imobilizado e Ativo Total

Lucratividade LUCR Razão entre Lucro Operacional (EBIT) e Ativo Total

Internacionalização ADR Dummy indicativa de existência de ADR emitida pela empresa

Alavancagem ALAV

Para o modelo 3 utilizou-se os resíduos do modelo de 1º Estágio. Para 

o modelo 2 aplicou a razão do Endividamento Total sobre o Total de 

Ativos

Setor de Energia Elétrica SELT Dummy  da empresa pertencente ao setor Elétrico

Setor de Construção e Transporte SCONS
Dummy  da empresa pertencente ao setor de Construção e 

Transporte

Setor de Telecomunicações STELE Dummy  da empresa pertencente ao setor de Telecomunicações

Setor de Saneamento e Serviço de Água e Gás SSAN
Dummy  da empresa pertencente ao setor de Saneamento e Serviço 

de Água e Gás

Setor de Bens Industriais, Básicos e Tecnologia SBENS
Dummy  da empresa pertencente ao setor de Bens Industriais, 

Básicos e Tecnologia

Setor de Administração e Participações SADM
Dummy  da empresa pertencente ao setor de Administração e 

Participações
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 Na primeira, alunos do curso de Mestrado em Controladoria e Contabilidade 

da FEA-USP, orientados por um coordenador do corpo técnico da FIPECAFI, 

investigam as demonstrações contábeis. Este grupo examina não só a 

existência ou não de determinado tópico, mas, também, se o grau de 

profundidade adotado é considerado satisfatório. Com isso, a demonstração 

contábil somente passa para a próxima fase se aprovada por unanimidade. 

 Na segunda fase, uma comissão composta por especialistas da FIPECAFI e 

ANEFAC, com base nas empresas classificadas, escolhem as empresas 

vencedoras. 

 

Diante disso, a variável Nível de disclosure do balanço contábil (DISCL) foi 

construída e aplicada de três diferentes formas neste trabalho, são elas: 

 

1. Dummy Disclosure: Foi construída uma dummy cujas empresas indicadas 

para premiação daquele ano de análise recebem valor 1 e empresas que não 

estão entre as indicadas recebem valor 0. 

2. Disclosure 5 anos: Corresponde ao percentual de vezes em que a empresa 

foi indicada ao prêmio, considerando-se os últimos 5 anos do prêmio. 

Portanto, se estamos construindo essa variável para as empresas no ano de 

2013, por exemplo, é o percentual de indicações desde 2009. 

3. Disclosure 10 anos: É o mesmo procedimento para construir a variável 

Disclosure 5 anos, no entanto, considera-se um horizonte de 10 anos.  

 
 

Para facilitar a análise e discussão dos resultados, a tabela abaixo vincula o sinal 

esperado de cada variável, dado pelo modelo econométrico, com os modelos 

teóricos apresentados na seção 2. 
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Tabela 6: Relação entre as variáveis explicativas do modelo e as linhas teóricas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

3.3. Base de Dados 
 

A base de dados do estudo contempla todas as empresas de capital aberto do setor 

não financeiro, cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA) em um período de 5 anos (2009 a 2013) para mitigar problemas de 

sazonalidade. Primeiramente, obteve-se um público com 624 empresas. Deste total, 

foram desconsideradas para a pesquisa as empresas que pertenciam ao setor de 

Finanças e Seguros e empresas que tiveram seu registro de companhia aberto 

cancelado (poderiam apresentar dados faltantes e/ou divergências de medida para 

Variavéis Explicativas Legenda Sinais Esperados Linha Teórica

Tamanho da Empresa PL

Negativo: Empresas maiores têm menor propensão em 

incorrer em dificuldades financeira, portanto emitem mais 

dívida pública.

Monitoramento

Tamanho (dummy) TAM

Negativo: Empresas maiores têm menor propensão em 

incorrer em dificuldades financeira, portanto emitem mais 

dívida pública.

Monitoramento

Índice de Governança Corporativa GOV

Negativo: Empresas que sinalizam para o mercado a 

existencia de Governança Corporativa tende a possuir maior 

credibilidade nas suas informações.

Monitoramento

Nível de Disclosure  do Balanço Contábil DISCL Negativo: Menor assimetria de informações Monitoramento

Ativo imobilizado IMOB

Positivo: Quanto maior o custo de liquição da empresa, 

maior deve ser o valor e, assim, maior deve ser a emissão 

privada

Liquidação Ineficiente

Lucratividade LUCR
Negativo: Empresas mais lucrativas tendem a emitir mais 

dívida pública.

Monitoramento/ 

Liquidação Ineficiente 

/ Risco Moral

Internacionalização ADR

Negativo: Empresa que emitem ADR e são globalizadas são 

impactadas por mudanças do seu próprio processo que 

exigem melhor controle e transparência.

Monitoramento

Alavancagem ALAV
Positivo: Empresas mais alavancadas possuem maior risco 

de liquidez e, assim, preferem dívida privada.
Liquidação Ineficiente 

Setor de Energia Elétrica SELT
Negativo: Setor regulado, as empresas atuam sob regime de 

concessão e sofrem fiscalização de orgão reguladores.
Monitoramento

Setor de Construção e Transporte SCONS Negativo: Setor sofre fiscalização de orgãos reguladores Monitoramento

Setor de Telecomunicações STELE Negativo: Setor sofre fiscalização de orgãos reguladores Monitoramento

Setor de Saneamento e Serviço de Água e Gás SSAN Negativo: Setor sofre fiscalização de orgãos reguladores Monitoramento

Setor de Bens Industriais, Básicos e Tecnologia SBENS

Negativo: Podem querer emitir dívida pública por ganho de 

escala, custo, por exemplo. Positivo: Para não incorrer a uma 

liquidação ineficiente ou em custos no levantamento de 

informações exigidas pelos investidores.

-

Setor de Administração e Participações SADM Negativo: Um maior monitoramento bancário Monitoramento
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as variáveis explicativas escolhidas). Após realizar esse filtro, obteve-se uma base 

total de 362 empresas. 

 

A partir dessa primeira base de dados (362 empresas), foi criada uma segunda base 

de dados considerando a liquidez mínima para cada ano, a base caiu para 156 

empresas para o ano de 2009, 169 empresas para o ano de 2010, 180 empresas 

para o ano de 2011, 185 empresas para o ano de 2012 e 189 empresas para o ano 

de 2013. Tanto a primeira amostra (sem filtro de liquidez mínima) como a segunda 

amostra (com filtro de liquidez mínima) pode ser considerada com tamanho 

significativo quando se compara com o total de empresas listada na Bolsa de 

Valores de São Paulo. 

 

A liquidez mínima exigida e aplicada na segunda amostra foi de 0,0001. Esse 

número foi obtido do trabalho de Figueiredo (2007) que utilizou esse filtro devido 

empresas com ações cuja liquidez é muito baixa possuírem menor probabilidade de 

terem suas cotações adequadas ao valor de mercado. O cálculo para chegar ao 

valor de 0,0001 foi obtido através do sistema de informações Economática®. O 

grande motivador de utilizar uma amostra aplicando um filtro de liquidez mínimo é 

que empresas com baixa liquidez podem apresentar variáveis distorcidas. No 

entanto, optou-se em manter as duas amostras (com e sem filtro de liquidez) para 

obtenção dos resultados. 

 

A periodicidade dos dados foi anual e abrangeu o período de 2009 a 2013. Ao 

considerar periodicidade anual, problemas relativos à sazonalidade e critérios de 

contabilização de resultados são mitigados. 

 

Os dados coletados para a pesquisa foram obtidos junto ao sistema de informações 

Economática®, BOVESPA e ao Prêmio Transparência da Associação Nacional dos 

Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade – ANEFAC. 
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Tabela 7: Sistemas de Informações utilizados na Coleta de Dados. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na sequência será apresentada uma analise descritiva dos dados aqui detalhados, 

assim como os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Informação Dados Coletados

Valor do Patrimônio

Ativo Imobilizado

Total de Ativos

EBIT

ADR

Endividamento Total

Índice de Liquidez 

Exígivel de Longo Prazo

Setor de Atuação

Empréstimos e Financiamentos

Receita Bruta

BOVESPA Governança Corporativa

ANEFAC Prêmio Transparência 

Economática®
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo vamos passar pela análise descritiva das variáveis independentes e 

da variável dependente da pesquisa, assim como obter os resultados dos modelos 

proposto (modelos 1, 2 e 3) e confrontá-los com os sinais esperados, baseados nos 

modelos teóricos apresentados no capitulo 2. 

 

4.1. Análise Descritiva 
 

A análise descritiva será realizada em ambas as amostras consideradas neste 

trabalho (com e sem filtro de liquidez mínima). Optou-se em manter as duas 

amostras para checar se há alteração significante na interpretação dos resultados ou 

se há perda de informação em utilizar o filtro de liquidez mínima.  

 

Variável Dependente 
 
 

As informações a seguir têm o intuito de identificar o perfil médio de endividamento 

das empresas das amostras consideradas. Portanto, temos: 

 

Tabela 8: Análise descritiva da variável dependente do modelo da pesquisa. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Amostra (Sem Filtro de Liquidez)

     Média 43% 38% 38% 36% 38%

     Desvio Padrão 32% 30% 31% 32% 33%

     % Empresas com dívida privada 70% 67% 67% 68% 67%

     Mínimo 0% 0% 0% 0% 0%

     Máximo 100% 100% 100% 100% 100%

Amostra (Com Filtro de Liquidez)

     Média 47% 43% 45% 43% 44%

     Desvio Padrão 28% 28% 30% 31% 32%

     % Empresas com dívida privada 90% 82% 79% 79% 78%

     Mínimo 0% 0% 0% 0% 0%

     Máximo 98% 99% 100% 100% 100%

% Divida Privada (VDEP)
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Com base nas informações da tabela acima, é notável a importância, para as 

empresas brasileiras, em utilizar a dívida privada como fonte de financiamento, já 

que tanto na amostra com filtro de liquidez mínima como na amostra sem filtro de 

liquidez mínima é expressivo o percentual de dívida privada em relação ao total do 

Exigível de Longo Prazo, visto que na amostra com filtro de liquidez esse número 

está em torno de 45%. Logo, com base nesses números podemos dizer que a dívida 

privada é um recurso importante para a estratégia de capital da empresa. Com 

relação ao elevado desvio padrão para todos os anos e para ambas as amostras, 

pode ser um indício do uso de outras opções disponíveis e não apenas de fontes 

bancarias em suas estratégias de financiamento. 

 

Ainda com base nas informações da tabela acima, destaca-se o número de 

empresas, entre 20% a 30% (dependendo do ano e da amostra que consideramos), 

que não apresentavam dívida privada no seu balanço. É natural que o número de 

empresas que utilizam dívida privada seja maior na amostra com filtro de liquidez, 

pois com aplicação do filtro de liquidez mínima, muitas empresas que não possuem 

informações disponíveis ou deficientes são descartadas da amostra. O resultado 

está em linha com o encontrado por Johnson (1997), que indicou que 74% do 

endividamento das empresas vinham de fontes privadas. 

 

Se tratando do valor mínimo e máximo da variável dependente, percebe-se que em 

ambas as amostras contemplam empresas nos dois casos extremos que a variável 

pode assumir, ou seja, existem empresas que não utilizam nenhum tipo de dívida 

privada e outras empresas que somente utilizam dívida privada para financiar suas 

atividades. 

 

É importante dizer que os números da tabela acima estão em linha com os mesmos 

obtidos (com relação a todas as medidas da tabela) do trabalho de Figueiredo 

(2007), principalmente os números da amostra com filtro de liquidez, já que 

Figueiredo (2007) também aplicou esse filtro na sua base de dados.  

 

Com relação à média encontrada pela variável dependente e realizando a 

comparação entre as amostras (com e sem filtro de liquidez), já era esperado que a 

média do percentual de dívida privada fosse maior na amostra com filtro de liquidez, 
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pois com aplicação do filtro, muitas empresas com informações faltantes ou com 

valor zero na variável dependente foi descartada. 

 

Para finalizar a análise descritiva da variável depende, vale destacar através de um 

histograma, o comportamento desta variável nas amostras preparadas para a 

pesquisa. 

 

 

Gráfico 1: Histograma da variável dependente. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Portanto, foi através do gráfico acima que o uso do modelo Tobit se mostrou 

necessário. Conforme em destaque no gráfico, as amostras possuem uma 

concentração de valores zeros (empresas que não possuem dívida privada) e 

apresentam uma distribuição contínua nos demais valores da variável dependente.   

 

Setor de atuação da empresa  
 
 

Considerou o setor de atuação do sistema de informação Economática® para 

segmentação final das amostras analisadas. As figuras abaixo representam como as 

empresas da amostra do trabalho estão distribuídas. 
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Figura 1: Distribuição por setor de atuação na amostra sem aplicação do filtro de 
liquidez mínima. 
Fonte: Autoria própria. 
 
 

 
 

Figura 2: Distribuição por setor de atuação na amostra com aplicação do filtro de 
liquidez mínima. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Um ponto importante quando se analisa a distribuição por setor de atuação em 

ambas as amostras (figuras 1 e 2, acima) é a queda expressiva na 
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representatividade do setor de Administração e Participações e no setor Elétrico. O 

primeiro caindo de 12% para 7% e o segundo de 13% para 8%. Vale a pena 

ressaltar esse ponto, já que poderá nos auxiliar na interpretação dos resultados 

obtidos nos modelos aplicados na pesquisa. 

 

Variáveis Explicativas 
 
Realizando uma análise semelhante à aplicada a variável depende para as variáveis 

explicativas, temos: 

 

Tabela 9: Análise descritiva das variáveis explicativas: Amostra sem filtro de 

liquidez. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Amostra (Sem Filtro de Liquidez)
Patrimônio 

Líquido

% Ativo 

Imobilizado

% Lucrativi-

dade 

Disclosure

5 anos

Disclosure

 10 anos

2009

     Média 2,649          0.325          0.112          0.032          0.030          

     Desvio Padrão 11,694        0.254          0.119          0.150          0.144          

     Mínimo 0                  0 0 0 0

     Máximo 159,465     0.987          0.712          1.000          1.000          

2010

     Média 3,334          0.261          0.112          0.034          0.031          

     Desvio Padrão 18,616        0.253          0.121          0.153          0.147          

     Mínimo 0                  0 0.001          0 0

     Máximo 306,765     0.990          0.864          1.000          1.000          

2011

     Média 3,713          0.253          0.106          0.037          0.033          

     Desvio Padrão 20,340        0.257          0.111          0.160          0.150          

     Mínimo 0                  0 0 0 0

     Máximo 329,839     0.991          0.779          1.000          1.000          

2012

     Média 3,824          0.251          0.110          0.040          0.034          

     Desvio Padrão 20,921        0.255          0.138          0.162          0.152          

     Mínimo 0                  0 0 0 0

     Máximo 343,080     0.988          0.920          1.000          1.000          

2013

     Média 4,026          0.234          0.093          0.044          0.037          

     Desvio Padrão 21,394        0.244          0.093          0.169          0.155          

     Mínimo 0                  0 0 0 0

     Máximo 347,940     0.988          0.801          1.000          1.000          

Variáveis Independentes
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Tabela 10: Análise descritiva das variáveis explicativas: Amostra com filtro de 

liquidez. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os resultados acima indicam que existe grande amplitude dentre algumas 

características das empresas das amostras. Para explicar tal resultado, observa que 

o patrimônio líquido, por exemplo, do ano de 2013 varia, na amostra com filtro de 

liquidez, de R$ 3 milhões de reais (valor mínimo da amostra) para R$ 348 bilhões 

(valor máximo). Está grande variação pode ser notada também pelos elevados 

desvios padrão de todas as variáveis. E a média do patrimônio líquido aumenta com 

o passar dos anos. Já para as outras variáveis o comportamento é semelhante, pois 

apresentam amplitudes grandes na amostra, visto pelo valor mínimo e máximo de 

cada variável e os valores de desvio padrão.  

 

4.2. Correlação Entre as Variáveis 
 

Antes de mostrar a matriz de correlação das variáveis, é importante ressaltar que a 

matriz traz uma análise prematura do sentido e magnitude das relações lineares 

entre as variáveis. No entanto, é através dela que o pesquisador se orienta sobre a 

Amostra (Com Filtro de Liquidez)
Patrimônio 

Líquido

% Ativo 

Imobilizado

% Lucrativi-

dade 

Disclosure

5 anos

Disclosure

 10 anos

2009

     Média 4,569          0.299          0.117          0.068          0.065          

     Desvio Padrão 16,331        0.233          0.119          0.217          0.212          

     Mínimo 2                  0 0 0 0

     Máximo 159,465     0.865          0.709          1.000          1.000          

2010

     Média 5,651          0.243          0.118          0.068          0.063          

     Desvio Padrão 25,759        0.235          0.115          0.214          0.209          

     Mínimo 5                  0 0.005          0 0

     Máximo 306,765     0.990          0.730          1.000          1.000          

2011

     Média 6,071          0.230          0.100          0.070          0.062          

     Desvio Padrão 27,546        0.227          0.096          0.217          0.207          

     Mínimo 5                  0 0.001          0 0

     Máximo 329,839     0.949          0.737          1.000          1.000          

2012

     Média 6,220          0.243          0.096          0.072          0.063          

     Desvio Padrão 28,336        0.230          0.096          0.216          0.207          

     Mínimo 5                  0 0.001          0 0

     Máximo 343,080     0.899          0.807          1.000          1.000          

2013

     Média 6,268          0.219          0.093          0.077          0.067          

     Desvio Padrão 28,497        0.215          0.084          0.223          0.210          

     Mínimo 3                  0 0 0 0

     Máximo 347,940     0.770          0.801          1.000          1.000          

Variáveis Independentes
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relação das variáveis. Conforme comentado no capitulo 3 – Metodologia, a obtenção 

da correlação do resíduo, obtido no modelo de 1º estágio, com as demais variáveis é 

imprescindível para tomarmos a decisão se devemos empregar a metodologia de 

utilizar os resíduos do modelo de 1º estagio como variável explicativa do modelo de 

interesse. 

 

Tabela 11: Matriz de correlação entre as variáveis independentes e a variável 
dependente. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Em destaque, na tabela acima, está à correlação do resíduo obtido no modelo de 1º 

estágio com as demais variáveis. Como esperado, a correlação do resíduo é baixa 

em relação às outras variáveis, exceto com a própria variável alavancagem, por isso 

podemos aplicar a metodologia de 2 estágios, metodologia inserida no modelo 3 

deste trabalho. Nesta pesquisa, foi verificado se existe problema de 

multicolinearidade entre as variáveis explicativas, no teste realizado não foi 

identificado o problema (detalhes no Apêndice A – Multicolinearidade). 

4.3 Resultados dos Modelos Econométricos  
 
 

Após toda a análise descritiva realizada, este tópico irá trazer todos os principais 

resultados dos três modelos de pesquisa, assim como toda a discussão dos 

resultados obtidos. 

 

Para todos os três modelos (detalhados no capitulo 3 - Metodologia) foi utilizado o 

modelo Tobit, com exceção do modelo 3 que foi utilizado o modelo Tobit apenas no 

2º estágio, sendo que para o modelo de 1º estágio foi utilizado o modelo de efeitos 

VDEP SELT SCONS STELE SSAN SBENS SADM PL IMOB LUCR TAM GOV ADR DISCL ALAV RESID

VDEP 1.000 

SELT 0.010- 1.000 

SCONS 0.100- 0.175- 1.000   

STELE 0.001- 0.058- 0.087-   1.000 

SSAN 0.021 0.076- 0.113-   0.038- 1.000 

SBENS 0.173 0.184- 0.276-   0.092- 0.119- 1.000  

SADM 0.029- 0.094- 0.141-   0.047- 0.061- 0.148-  1.000 

PL 0.091 0.037 0.080-   0.052 0.334 0.040-  0.005- 1.000 

IMOB 0.206 0.158 0.163-   0.011 0.049 0.109  0.161- 0.148 1.000 

LUCR 0.055- 0.025- 0.037-   0.050 0.113 0.032  0.020- 0.006- 0.086 1.000 

TAM 0.158 0.193 0.194-   0.243 0.060 0.038  0.081- 0.313 0.075 0.037- 1.000 

GOV 0.067 0.178- 0.265   0.141- 0.006- 0.067-  0.002- 0.148- 0.152- 0.049- 0.161- 1.000 

ADR 0.124 0.191 0.138-   0.356 0.102 0.026  0.099- 0.382 0.158 0.026- 0.595 0.143- 1.000 

DISCL 0.114 0.079 0.144-   0.088 0.204 0.173  0.081- 0.433 0.167 0.021- 0.489 0.198- 0.518 1.000 

ALAV 0.007 0.018- 0.017   0.008- 0.008- 0.050  0.015- 0.002- 0.060 0.001- 0.018- 0.033- 0.013 0.010- 1.000 

RESID 0.023 0.001 0.001   0.000 0.048- 0.019  0.001 0.002- 0.011- 0.054 0.002 0.002- 0.001 0.001 0.840 1.000 
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fixos (após aplicar o teste de Hausman). Em seguida serão apresentados os 

resultados dos 3 modelos, no entanto, vamos tomar como referencia o modelo 3 

para a interpretação dos resultados. Essa decisão deve-se, principalmente, por dois 

motivos: (i) por este modelo ser mais robustos para interpretação e inferência dos 

resultados; (ii) Os três modelos estão alinhados com a indicação das variáveis 

estatisticamente significantes.  Portanto temos os seguintes resultados: 

 
 
Amostra sem filtro de liquidez mínima 
 
Tabela 12: Resultados dos 3 modelos da pesquisa: amostra sem filtro de liquidez 
mínima. 

 
 

 
 

 
*Significante a 10% **Significante a 5%  ***Significante a 1% 
Fonte: Autoria própria. 

 

Variável Legenda Coef. P-Valor Coef. P-Valor Coef. P-Valor Coef. P-Valor Coef. P-Valor Coef. P-Valor

Tamanho da Empresa PL 1E-07 0.87       2E-07 0.77       1E-07 0.87       1E-07 0.87     2E-07 0.78     1E-07 0.87     

Ativo imobilizado IMOB 0.15*** <0,001 0.16*** <0,001 0.16       <0,001 0.16*** <0,001 0.16*** <0,001 0.16*** <0,001

Lucratividade LUCR -9E-05*** <0,001 -9E-05*** <0,001 -9E-05 <0,001 -2E-04*** <0,001 -2E-04*** <0,001 -2E-04*** <0,001

Nível de Disclosure do Balanço Contábil DISCL 0.03-       0.51       0.11-       0.32       0.02-       0.84       0.03-          0.51     0.11-          0.32     0.03-          0.84     

Alavancagem ALAV -2E-04*** <0,001 -2E-04*** <0,001 -2E-04*** <0,001

Setor de Energia Elétrica SELT 0.05       0.40       0.05       0.39       0.05       0.40       0.05          0.40     0.05          0.39     0.05          0.40     

Setor de Construção e Transporte SCONS 0.05-       0.43       0.05-       0.42       0.05-       0.43       0.05-          0.42     0.05-          0.42     0.05-          0.43     

Setor de Telecomunicações STELE 0.08       0.52       0.07       0.55       0.08       0.51       0.08          0.51     0.07          0.54     0.08          0.50     

Setor de Saneamento e Serviço de Água e Gás SSAN 0.08       0.44       0.08       0.41       0.08       0.44       0.08          0.41     0.09          0.38     0.08          0.41     

Setor de Bens Industriais, Básicos e Tecnologia SBENS 0.09* 0.06       0.10* 0.05       0.09* 0.06       0.09* 0.07     0.09* 0.06     0.09* 0.07     

Setor de Administração e Participações SADM -0.18** 0.02       -0.18** 0.02       -0.18** 0.02       -0.18** 0.02     -0.17** 0.02     -0.17** 0.02     

Tamanho (dummy) TAM 0.07** 0.03       0.08** 0.02       0.07** 0.03       0.07** 0.03     0.07** 0.02     0.07** 0.03     

Índice de Governança Corporativa GOV 0.16*** <0,001 0.16*** <0,001 0.16*** <0,001 0.16*** <0,001 0.16*** <0,001 0.16*** <0,001

Internacionalização ADR 0.08       0.34       0.10       0.25       0.07       0.38       0.08          0.34     0.10          0.25     0.07          0.38     

Constante CTE 0.22       <0,001 0.22       <0,001 0.22       <0,001 0.22          <0,001 0.22          <0,001 0.22          <0,001

Variáveis 

Explicativas

Modelo 1 Modelo 2

Disclousure

 Dummy

Disclousure 

5 anos

Disclousure 

10 anos

Disclousure

 Dummy

Disclousure 

5 anos

Disclousure 

10 anos

Variável Legenda Coef. P-Valor Coef. P-Valor Coef. P-Valor

Tamanho da Empresa PL 1E-07 0.88       2E-07 0.79       1E-07 0.88       

Ativo imobilizado IMOB 0.15*** <0,001 0.15*** <0,001 0.15*** <0,001

Lucratividade LUCR -2E-04*** <0,001 -2E-04*** <0,001 -2E-04*** <0,001

Nível de Disclosure do Balanço Contábil DISCL 0.03-       0.50       0.11-       0.31       0.03-       0.83       

Resíduo ALAV -4E-06*** <0,001 -4E-06*** <0,001 -4E-06*** <0,001

Setor de Energia Elétrica SELT 0.05       0.42       0.05       0.41       0.05       0.42       

Setor de Construção e Transporte SCONS 0.05-       0.41       0.05-       0.41       0.05-       0.42       

Setor de Telecomunicações STELE 0.08       0.52       0.07       0.55       0.08       0.51       

Setor de Saneamento e Serviço de Água e Gás SSAN 0.08       0.41       0.09       0.38       0.08       0.41       

Setor de Bens Industriais, Básicos e Tecnologia SBENS 0.09* 0.06       0.10* 0.06       0.09* 0.06       

Setor de Administração e Participações SADM -0.17** 0.02       -0.17** 0.02       -0.17** 0.02       

Tamanho (dummy) TAM 0.07** 0.03       0.07** 0.02       0.07** 0.03       

Índice de Governança Corporativa GOV 0.16*** <0,001 0.16*** <0,001 0.16*** <0,001

Internacionalização ADR 0.08       0.35       0.10       0.25       0.07       0.38       

Constante CTE 0.23       <0,001 0.23       <0,001 0.22       <0,001

Variáveis 

Explicativas

Modelo 3

Disclousure

 Dummy

Disclousure 

5 anos

Disclousure 

10 anos
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Com base nas informações da tabela acima, todos os três modelos indicam as 

mesmas variáveis estatisticamente significantes ao nível de significância de até 10%. 

Portanto, de acordo com o modelo 3, as variáveis estatisticamente significantes, e 

que, portanto, são as mais influentes sobre a composição do endividamento das 

empresa foram: 

 Ativo Imobilizado, Lucratividade, Índice de Governança Corporativa e o 

Resíduo (que representa a alavancagem da empresa) são significantes ao 

nível de significância de 1%. 

 

 O Setor de Administração e Participações e Tamanho (dummy) são 

significantes ao nível de significância de 5%.  

 

 O Setor de Bens Industriais, Básicos e Tecnologia é significante a um nível de 

significância de 10%. 

 
O setor de Bens Industriais, Básicos e Tecnologia poderia apresentar os dois sinais 

(positivo ou negativo), o sinal encontrado foi positivo, logo, entende-se que a 

empresa, atuante neste setor, toma mais dívida privada para evitar os custos de 

disclosure associados à dívida pública. Já o setor de Administração e Participações 

assumiu o sinal negativo, sinal já esperado para está variável, o fato de o setor 

assumir como atividade principal a aquisição e investimento em participações 

acionárias pode indicar que a destinação também pode influenciar na utilização de 

dívida pública. O resultado obtido para o setor de Administração e Participações está 

em linha com o obtido por Cruz (2010), sendo que tanto no trabalho de Cruz (2010) 

como neste trabalho, esse setor foi significante ao nível de 5%. Único ponto de 

atenção para está variável (setor de Administração e Participações) é que de acordo 

com a análise descritiva do setor de atuação, apontamos uma queda significante na 

representatividade desse setor na amostra com aplicação do filtro de liquidez 

mínima, portanto, vamos checar o resultado desta variável com aplicação do filtro. 

 

Já as variáveis Ativo Imobilizado, Lucratividade e o Resíduo (que representa a 

alavancagem da empresa) apresentaram ser relevantes para a tomada de decisão 

sobre que tipo de dívida utilizar. Em todas essas variáveis o sinal obtido foi conforme 

o esperado. Conforme detalhamos no capítulo 3, ativo imobilizado apresentou sinal 
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positivo, já esperado, pois quanto mais ativos imobilizados maior é o custo de 

liquidação que a empresa estaria exposta e, portanto, incorreria a dívida privada.  Já 

o resíduo apresentou sinal positivo do coeficiente, empresas alavancadas possuem 

maior risco de liquidez e preferem, portanto, dívida privada. Em relação à 

lucratividade o coeficiente foi negativo, já que empresas mais lucrativas tendem a 

emitir mais dívida pública.  

 

A variável Tamanho (dummy) cuja expectativa era obter sinal negativo, pelo fato de 

empresas maiores possuírem menor propensão em incorrer em dificuldade 

financeira e por apresentarem menor assimetria de informação, apresentou sinal 

positivo. A variável dummy tamanho, como descrito no capitulo 3, foi construída 

considerando valor 1 para empresas cujo faturamento é maior que R$ 5 bilhões e 0 

para empresas com faturamento menor que R$ 5 bilhões. Esse valor foi considerado 

no trabalho para ficar em sintonia com o prêmio transparência, proxy utilizada para a 

variável disclosure, já que o prêmio premia empresas de capital aberto com 

faturamento maiores e menores que R$ 5 bilhões de reais. Portanto, é possível que 

o valor considerado seja baixo, visto que na análise descritiva, das variáveis 

explicativas da pesquisa, observamos que a média da variável patrimônio líquido, 

para 2013, é bem superior a esse valor. Adiciona-se ao fato que a variável tamanho 

da empresa, em que utilizamos o valor do patrimônio liquido como proxy, não 

mostrou ser relevante para determinar a fonte de financiamento. Logo, é prudente 

avaliarmos como se comporta essa variável quando se aplica o filtro de liquidez e, 

caso se mantenha relevante à estratégia seria testar com valores superiores a R$ 5 

bilhões de reais.  

 

A variável Índice de Governança Corporativa apresentou sinal positivo, ao passo que 

estávamos esperando sinal negativo. A expectativa do sinal negativo deve-se ao fato 

que empresas com maior credibilidade junto aos investidores teriam preferência por 

dívida pública. Como não apresentou o sinal esperado, entende-se que o resultado 

passa pela estimação do modelo através da aplicação de outras proxys para medir a 

governança corporativa da empresa. Uma opção seria montar, através de um 

questionário objetivo, uma proxy que refletiria a pontuação do nível de governança 

da empresa. 
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Para a variável disclosure, que representa a qualidade das informações contábeis da 

empresa, se esperava sinal negativo por diminuir a assimetria de informação da 

companhia e, assim, preferir recorrer à dívida pública. O sinal obtido, em todos os 

modelos, foi negativo, no entanto, não se mostrou significante em nenhuma das 

formas consideradas (dummy e considerando um horizonte de 5 e 10 anos). 

 

Amostra com filtro de liquidez mínima 
 
 

Com aplicação do filtro de liquidez mínima, das 7 variáveis que estavam como 

significantes na amostra anterior, 2 perderam relevância e 5 permaneceram 

estatisticamente significantes. 

 

Tabela 13: Resultados dos 3 modelos da pesquisa: amostra com filtro de liquidez 

mínima. 

 
 

 
*Significante a 10% **Significante a 5%  ***Significante a 1% 
Fonte: Autoria própria. 

Variável Legenda Coef. P-Valor Coef. P-Valor Coef. P-Valor Coef. P-Valor Coef. P-Valor Coef. P-Valor

Tamanho da Empresa PL 3E-07 0.71       4E-07 0.63       3E-07 0.66       3E-07 0.74     3E-07 0.65     3E-07 0.68     

Ativo imobilizado IMOB 0.17*** <0,001 0.18*** <0,001 0.18*** <0,001 0.19*** <0,001 0.19*** <0,001 0.19*** <0,001

Lucratividade LUCR -4E-05 0.17       -4E-05 0.17       -4E-05 0.17       -2E-04** 0.01     -2E-04** 0.01     -2E-04** 0.01     

Nível de Disclosure do Balanço Contábil DISCL 0.02-       0.66       0.10-       0.30       0.07-       0.59       0.02-          0.66     0.11-          0.30     0.07-          0.58     

Alavancagem ALAV -5E-06** 0.02     -5E-06** 0.02     -5E-06** 0.02     

Setor de Energia Elétrica SELT 0.04       0.62       0.04       0.62       0.04       0.62       0.04          0.62     0.04          0.62     0.04          0.62     

Setor de Construção e Transporte SCONS 0.00-       0.95       0.00-       0.96       0.00-       0.96       0.00-          0.95     0.00-          0.95     0.00-          0.96     

Setor de Telecomunicações STELE 0.07-       0.65       0.09-       0.58       0.08-       0.63       0.06-          0.69     0.08-          0.61     0.07-          0.67     

Setor de Saneamento e Serviço de Água e Gás SSAN 0.01       0.92       0.02       0.85       0.02       0.88       0.03          0.78     0.04          0.72     0.04          0.74     

Setor de Bens Industriais, Básicos e Tecnologia SBENS 0.13** 0.03       0.13** 0.03       0.13** 0.03       0.12** 0.04     0.13** 0.03     0.13** 0.03     

Setor de Administração e Participações SADM 0.02       0.82       0.02       0.82       0.02       0.82       0.02          0.81     0.02          0.81     0.02          0.80     

Tamanho (dummy) TAM 0.05       0.22       0.05       0.19       0.05       0.21       0.05          0.21     0.05          0.18     0.05          0.20     

Índice de Governança Corporativa GOV 0.09** 0.05       0.09** 0.06       0.09** 0.06       0.09** 0.05     0.09** 0.05     0.09** 0.05     

Internacionalização ADR 0.13       0.12       0.16       0.08       0.14       0.11       0.13          0.13     0.15          0.08     0.14          0.12     

Constante CTE 0.25       <0,001 0.25       <0,001 0.25       <0,001 0.24          <0,001 0.24          <0,001 0.24          <0,001

Modelo 2

Disclousure

 Dummy

Disclousure 

5 anos

Disclousure 

10 anos

Disclousure

 Dummy

Disclousure 

5 anos

Disclousure 

10 anos

Variáveis 

Explicativas

Modelo 1

Variável Legenda Coef. P-Valor Coef. P-Valor Coef. P-Valor

Tamanho da Empresa PL 3E-07 0.72       4E-07 0.63       3E-07 0.67       

Ativo imobilizado IMOB 0.18*** <0,001 0.18*** <0,001 0.18*** <0,001

Lucratividade LUCR -6E-05*** 0.08       -6E-05*** 0.08       -6E-05*** 0.08       

Nível de Disclosure do Balanço Contábil DISCL 0.02-       0.66       0.11-       0.30       0.07-       0.58       

Resíduo ALAV 3E-06*** 0.08       3E-06*** 0.08       3E-06*** 0.08       

Setor de Energia Elétrica SELT 0.04       0.63       0.04       0.62       0.04       0.63       

Setor de Construção e Transporte SCONS 0.00-       0.96       0.00-       0.96       0.00-       0.97       

Setor de Telecomunicações STELE 0.07-       0.64       0.09-       0.57       0.08-       0.62       

Setor de Saneamento e Serviço de Água e Gás SSAN 0.02       0.89       0.03       0.82       0.02       0.85       

Setor de Bens Industriais, Básicos e Tecnologia SBENS 0.13** 0.03       0.13** 0.03       0.13** 0.03       

Setor de Administração e Participações SADM 0.02       0.82       0.02       0.82       0.02       0.81       

Tamanho (dummy) TAM 0.05       0.22       0.05       0.19       0.05       0.21       

Índice de Governança Corporativa GOV 0.09*** 0.06       0.09*** 0.07       0.09*** 0.07       

Internacionalização ADR 0.13       0.12       0.16       0.11       0.14       0.11       

Constante CTE 0.25       <0,001 0.25       <0,001 0.25       <0,001

Variáveis 

Explicativas

Modelo 3

Disclousure

 Dummy

Disclousure 

5 anos

Disclousure 

10 anos
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Dentre as que perderam relevância estão as seguintes variáveis: Tamanho (dummy) 

e o setor de Administração e Participações. O setor de Administração foi um dos 

setores, junto com o Setor Elétrico, que perdeu expressiva representatividade na 

amostra ao aplicar o filtro de liquidez mínima. A aplicação do filtro afetou a 

importância deste setor no modelo. Já a variável Tamanho (dummy) pelo fato de 

estar subestimada, foi impactada pela aplicação do filtro de liquidez, já que este age, 

principalmente,  em empresas com menor faturamento. 

 

A variável disclosure continuou com o sinal negativo, mas não significante na 

amostra com aplicação do filtro de liquidez mínima. 

 

Diante do que foi exposto, todas as variáveis significantes a pelo menos 10% e que 

apresentaram sinal esperado foi relacionado a teoria da liquidez ineficiente. Portanto 

os resultados constaram que a teoria da liquidez ineficiente é importante para 

determinar a estratégia de endividamento das empresas brasileiras, como pode ser 

visto na tabela 6. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

A pesquisa realizada visou trazer uma contribuição adicional a este assunto inserido 

à estrutura de capital das empresas ao analisar quais das suas características, com 

base em modelos teóricos (teoria da liquidez ineficiente, monitoramento e risco 

moral), teriam relevância sobre a decisão de qual tipo de dívida utilizar para financiar 

suas atividades através de recursos de terceiros. Portanto, a contribuição deste 

trabalho é testar a teoria da liquidez ineficiente, monitoramento e risco moral nas 

empresas brasileiras. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a teoria da 

liquidez ineficiente é levada em consideração pelas empresas brasileiras no 

momento de financiar suas atividades. 

 

Para isso, foram utilizadas duas amostras (com e sem filtro de liquidez mínima), 

contemplando empresas brasileiras com ações listadas na BOVESPA e que não 

pertencem ao setor de Finanças e Seguros. Foi aplicado nas duas amostras 

modelos econométricos, sendo, o principal, o modelo Tobit. No entanto, também 

foram utilizados os modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios no modelo 3 da 

pesquisa. Todos esses modelos utilizaram dados em painel, cujo período 

considerado foi de 2009 a 2013. 

 

Os resultados obtidos apontaram que as empresas brasileiras consideram, de forma 

geral, características relacionadas ao total de ativos imobilizados, lucratividade, 

alavancagem e alguns setores de atuação (setor de Bens Industriais, Básicos e 

Tecnologia e setor de Administração e Participações). Cuja principal teoria que 

sustenta essa conclusão é o custo de uma liquidação ineficiente por parte da 

empresa. 

 

A variável dummy Índice de Governança Corporativa foi à única variável que se 

mostrou significante e com o sinal contrário ao esperado. Portanto, conforme já 

comentado, o uso de formas mais objetivas para determinar esse índice seja 

interessante para ser aplicado como sequência deste trabalho. 

 

Já a variável disclosure não mostrou ser significante para influenciar na escolha do 

tipo de dívida, mesmo apresentando sinal negativo, conforme o esperado, em todos 
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os modelos. Para os próximos trabalhos seria interessante utilizar outra proxy para 

obter a qualidade das informações disponibilizadas para os investidores. Talvez 

critérios objetivos fosse um caminho interessante. Portanto, dentre as variáveis 

colocadas para estudar este assunto por este autor (disclosure, ADR e Governança 

Corporativa, por exemplo) todas podem ser aprimoradas para trabalhos futuros. 

 

Vale ressaltar algumas limitações enfrentadas ao realizar a pesquisa e, mais 

especificamente, com relação aos testes empíricos. A primeira que podemos citar 

trata-se do não isolamento do efeito das operações de BNDES, pois é sabido que 

bancos de fomento oferecem crédito mais barato às empresas quando comparado a 

outras fontes privadas. Outra limitação é que neste estudo, considerou dívida 

privada operações classificadas nos demonstrativos financeiros como bancos, 

BNDES, LEASING, etc., e como dívida pública aquelas classificadas como 

debentures. No entanto, dentro da rubrica “debêntures” podem conter títulos com 

colocação privada, que, portanto, com características próximas de uma dívida 

bancária. 

 

Outra limitação é o uso de empresas abertas apenas que estão sendo negociadas 

na BOVESPA, desconsiderando da pesquisa outras empresas de capital aberto que 

não tinham ações negociadas. Pois para realizar uma emissão pública de dívida, 

uma empresa precisa ser de capital aberto, no entanto, não há necessidade de ter 

ações listadas em bolsa. 

 

Como extensão dessa pesquisa, a sugestão é tentar abordar o máximo de pontos 

citados neste trabalho como limitantes, principalmente o efeito das operações do 

BNDES. Outra melhoria nos próximos trabalhos é aprimorar, com o uso de 

informações ainda mais robustas, as variáveis de governança corporativa e, 

principalmente, da variável disclosure que neste trabalho foi testada, como já 

apresentada, de inúmeras formas. 
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7. APÊNDICES  
 

7.1. APÊNDICE A – Multicolinearidade 
 

A multicolinearidade é um problema no ajuste do modelo, podendo causar impactos 

na estimativa dos parâmetros. Neste trabalho utilizamos o VIF (Variance Inflation 

Factor) para diagnosticar se há esse problema entre as variáveis utilizadas. 

Portanto, temos: 

 

Tabela 14: Teste VIF nas variáveis da pesquisa. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Considera-se problema de multicolinearidade quando o valor do VIF é superior a 10. 

Logo, com base nas informações da tabela acima, nos testes econométricos 

realizados neste trabalho não ocorreu esse problema. 

 

 

 

 
 

Variável Legenda VIF 1/VIF

Lucratividade LUCR 3,76               0,266           

Alavancagem ALAV 3,68               0,272           

Internacionalização ADR 2,04               0,491           

Tamanho (dummy) TAM 1,75               0,573           

Nível de Disclosure  do Balanço Contábil DISCL 1,74               0,575           

Tamanho da Empresa PL 1,45               0,690           

Setor de Bens Industriais, Básicos e Tecnologia SBENS 1,40               0,713           

Setor de Construção e Transporte SCONS 1,40               0,716           

Setor de Saneamento e Serviço de Água e Gás SSAN 1,33               0,753           

Setor de Energia Elétrica SELT 1,31               0,764           

Setor de Telecomunicações STELE 1,31               0,765           

Setor de Administração e Participações SADM 1,17               0,856           

Índice de Governança Corporativa GOV 1,17               0,858           

Ativo imobilizado IMOB 1,13               0,881           


